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Drodzy Mieszkańcy,

Za

pośrednictwem biuletynu
samorządowego „Nasza
Gmina Mszana Dolna”
chcę skontaktować się z Państwem jako
wójt elekt. Po raz trzeci Mieszkańcy
gminy Mszana Dolna okazali mi zaufanie i w większości wystawili pozytywną
ocenę dla mnie jako gospodarza gminy.
Z satysfakcją przyjąłem informację o ponownym wyborze na stanowisko wójta
w pierwszej turze wyborów samorządowych. Cieszę się również, że radni startujący z mojego komitetu wyborczego
zyskali poparcie społeczne i będziemy
mogli wspólnie realizować nasz program. Witam w samorządowym gronie
wszystkich nowych Radnych Gminy
Mszana Dolna. Serdecznie gratuluję poparcia wyborców i zyskania mandatu.
W imię dobra gminy Mszana Dolna rozpoczynamy nową, ósmą kadencję
samorządu.
Mieszkańcy gminy powierzyli nam
ważne zadanie kierowania gminą. Od tej
chwili zobowiązani jesteśmy do współdziałania dla ich dobra. Wynik wyborczy Wójt Bolesław Żaba
jednoznacznie wskazał na mnie jako osobę społecznego zaufania. To upoważnia mnie dzisiaj do tego,
by prosić Was – Radni Gminy o zgodne współdziałanie, niezależnie od tego, z jakich komitetów wyborczych się wywodzicie. Jesteśmy wybrani do służby ludziom, podjęliśmy
zobowiązanie i tylko działając w zgodzie możemy mu podołać.
Osiem lat temu podjąłem zobowiązanie, że zrobię co tylko
możliwe, aby gmina się harmonijnie rozwijała. Przez ten czas
konsekwentnie dążymy do ucywilizowania naszego terenu poprzez rozbudowę sieci dróg lokalnych, poprawę jakości środowiska, poprawę warunków nauczania naszych dzieci.
Mimo wielu oczekiwań i potrzeb wyższego rzędu nie odejdę od swojego programu. W pierwszej kolejności zamierzamy dążyć do tego, żeby infrastruktura spełniała współczesne,
europejskie standardy. Zabiegamy nie tylko o komfort w co-
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dziennym życiu mieszkańców. Zależy
nam by stworzyć warunki do rozwoju
przedsiębiorczości i turystyki, bazę
do uprawiania sportu i działalności kulturalnej. Reszta należy do przedsiębiorczych mieszkańców, firm, stowarzyszeń
i innych organizacji pozarządowych.
W rozpoczynającej się kadencji samorządu priorytetowo traktuję kilka kluczowych obszarów. Nasz program rozwoju
gminy Mszana Dolna stworzony jest
w oparciu o diagnozę potrzeb i oczekiwań
Mieszkańców. Jest spójny z założeniami
Strategii Rozwoju Gminy Mszana Dolna na lata 2017-2023. Uwzględnia on możliwości budżetu gminy, a jego
wykonanie w całości mieści się w zakresie kompetencji wójta i Rady Gminy.
Główne założenia programu to:
Nowoczesna baza oświatowa i edukacja na wyższym poziomie. Mamy tu bardzo poważne wyzwania. Chcemy podjąć
konkretne starania o nową szkołę w Olszówce i salę gimnastyczną przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Kasince Małej.
Chcemy dokończyć budowę i oddać
do użytkowania salę gimnastyczną
w Mszanie Górnej. Oprócz sfery inwestycyjnej zamierzamy
wdrażać nowoczesne programy edukacyjne w celu podniesienia wyników nauczania i kompetencji uczniów. Chcemy
wdrażać rekomendowane programy profilaktyczne w zakresie uzależnień i przemocy. Będziemy motywować dzieci
i młodzież do nauki przyznając stypendia. Zadbamy o edukację ekologiczną na każdym etapie nauczania. Chcemy promować ideę wolontariatu.
Kolejny obszar rozwoju to solidne drogi i mosty. Tutaj czeka nas dokończenie budowy mostów w Mszanie Górnej i Olszówce. Chcemy rozpocząć kolejne inwestycje mostowe
w Łostówce i Kasinie Wielkiej.
Dokończenie na str. 5
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w walce o naszą Małą Ojczyznę.
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Ostatnia sesja VII kadencji
19 października, w sali obrad Urzędu Gminy Mszana Dolna po raz ostatni obradowali radni kadencji 2014 – 2018. Podjęli uchwały umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Gminy do czasu ukonstytuowania się nowej rady. Piątkowa sesja była również okazją
do złożenia podziękowań za cztery lata współpracy. Słowa wdzięczności wyrazili Aleksandra Kania, przewodnicząca Rady Gminy
Mszana Dolna oraz wójt Bolesław Żaba, kierując je wraz z symboliczną różą i pamiątkowym upominkiem w stronę wszystkich rajców.
Podziękowano również Mieczysławowi Urydze, wicestaroście limanowskiemu, obecnemu na sesji oraz Ewie Filipiak i Michałowi Myszy – radnym powiatowym, a także sołtysom wszystkich gminnych sołectw. Szczególne podziękowania skierowała przewodnicząca
rady do wójta, jego zastępcy, skarbnik, sekretarza gminy oraz wszystkich pracowników urzędu.
MAGDALENA POLAŃSKA

Wyniki wyborów
W dniu 21 października 2018 r.
w Polsce przeprowadzono wybory
samorządowe.
W pierwszej turze wyborów dokonano
wyboru wójta gminy Mszana Dolna. Spośród pięciu kandydatów wymaganą liczbę
głosów uzyskał Bolesław Żaba zgłoszony
przez KWW BOLESŁAWA ŻABY.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13 399, w tym 1 obywatel
Unii Europejskiej niebędący obywatelem
polskim. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7156 wyborców, co stanowi 53,41% uprawnionych
do głosowania. Wybrany kandydat uzyskał 3651 głosów ważnych.

Wybory do Rady Gminy
Mszana Dolna
W Gminie Mszana Dolna dla wyboru
Rady utworzono 15 jednomandatowych
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okręgów wyborczych. W wyborach
wzięło udział (oddało ważne karty
do głosowania) 7167 osób, to jest 53,49%
uprawnionych do głosowania.
Radnymi VIII kadencji Samorządu
Gminy Mszana Dolna w poszczególnych miejscowościach gminy zostali
wybrani:
W Kasinie Wielkiej:
Rafał Kubowicz
Stanisław Kaleta
Halina Wiktoria Bubiłek
W Kasince Małej
Jan Tadeusz Skolarus
Helena Kania
Aleksandra Danuta Kania
W Lubomierzu:
Jan Julian Wojciarczyk
Krzysztof Gniecki

W Łostówce
Jan Chorągwicki
W Łętowem
Krzysztof Niedojad
W Mszanie Górnej
Maria Anna Majda
Krzysztof Kuczaj
W Olszówce:
Jolanta Maria Mardausz
Piotr Żurek
W Rabie Niżnej, Glisnem:
Bolesław Masłowiec
Dane pochodzą z podanych do publicznej wiadomości Obwieszczeń Komisarza Wyborczego w Krakowie
I z dnia 24 Października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast, a także o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego.
Opracowała ANNA PETRYCKA
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Drodzy Mieszkańcy,
Dokończenie ze str. 2

Mamy ambicję rozbudowywać sieć dróg gminnych i osiedlowych w każdym sołectwie, starając się o współfinansowanie inwestycji z rządowych dotacji i innych źródeł
zewnętrznego finansowania. Chcemy dokończyć budowę kanalizacji w Rabie Niżnej, zaprojektować i przygotować dokumentację budowy sieci kanalizacyjnej w Kasinie Wielkiej. Dla
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców będziemy kontynuować budowę chodników dla pieszych i oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych.
Zadania inwestycyjne zawsze budzą niepokój ze względu
na zmienną koniunkturę gospodarczą. Firmy budowlane zmagają się obecnie z brakiem pracowników i wysokimi kosztami pracy. Rosną ceny usług budowlanych, co może
spowodować trudności w rozstrzyganiu przetargów. Musimy
skoncentrować uwagę, by jak najlepiej, najbardziej efektywnie wykorzystać środki budżetowe i starać się prężnie o finanse z zewnątrz, bez których budowy nie będą możliwe.
Chcemy umożliwić Mieszkańcom gminy skorzystanie
z dotacji do wymiany pieców oraz do odnawialnych źródeł
energii. Wierzymy, że te wspólne z mieszkańcami działania
wpłyną znacząco na jakość powietrza, którym oddychamy.
Priorytetem kolejnej kadencji będzie edukacja ekologiczna całej społeczności gminy i kontrola obszarów zagrażających bezpieczeństwu ekologicznemu (dzikie wysypiska
śmieci, pozbywanie przez gospodarstwa nieczystości płynnych w nieskanalizowanych rejonach gminy, kontrola palenisk, kontrola selektywnej zbiórki odpadów). Wspólnie jako
samorząd musimy zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest budowa na terenie gminy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Duże znaczenie dla tej sprawy będzie
miało odkłamanie fałszywych informacji, które pojawiły się
w kampanii wyborczej.
Mamy aspiracje, by w dalszym ciągu wspierać gminne jednostki OSP. Chcemy służyć Strażakom wsparciem merytorycznym, organizacyjnym i finansowym. Zadbamy, by gminne
jednostki OSP były dobrze wyposażone, utrzymały stałą gotowość bojową i zachowały standardy bezpieczeństwa.
Wsparcie dla działalności społecznej ludzi kultury i sportu, profilaktyka zagrożeń społecznych, pomoc rodzinom,
ochrona zdrowia i poprawa poczucia bezpieczeństwa – także
bezpieczeństwa socjalnego – to zadania, których nie można
pominąć w kolejnej kadencji samorządu.
Zależy nam, aby osoby niepełnosprawne spędzały aktywnie czas i wykorzystywały maksimum swoich możliwości
funkcjonowania. Chcemy również stworzyć warunki, by opiekunowie osób niepełnosprawnych mogli podjąć zatrudnienie
lub inne formy aktywności wykraczające poza zadania opiekuńcze wobec członków rodzin dotkniętych niepełnosprawnością. Dlatego dążymy do uruchomienia Środowiskowego
Domu Samopomocy w Mszanie Górnej przy okazji trwającej
rozbudowy ośrodka zdrowia w Mszanie Górnej.
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Jako Wójt zawsze wspierałem programy społeczne. Nie
schodzimy z tej drogi. Zamierzamy wdrożyć programy aktywizujące zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Chcemy Utrzymać bezpłatny Gminny Punkt
Konsultacyjny do Spraw Uzależnień i Przemocy. Zwrócimy
szczególną uwagę na pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym. W ramach ośrodka pomocy społecznej będziemy rozwijać pracę socjalną i asystenturę rodziny jako formy
pomocy rodzinie.
Uważam za słuszne, by w dalszym ciągu współpracować
z organizacjami pozarządowymi i poprzez dotacje wspierać
ich działania w zakresie rozwoju sportu, kultywowania tradycji zagórzańskiej, aktywizacji i integracji wszystkich pokoleń
i grup społecznych. Dołożymy starań by promować gminę
Mszana Dolna i budować jej markę.
Jako wójt, będę w dalszym ciągu dążył do usprawnienia
pracy Urzędu Gminy motywując pracowników, upraszczając
procedury i skracając terminy załatwiania spraw. Chcę, aby
mieszkańcy nie obawiali się przyjść z każdym problemem
do urzędu i w każdej sytuacji znaleźli kompetentnego pracownika, który w przyjazny sposób pomoże załatwić sprawę. Od pracowników urzędu oczekuję lojalności,
przestrzegania przepisów prawa i otwartej, profesjonalnej obsługi Mieszkańców.
Liczę na dobrą współpracę z Panią wicewójt, z Panią skarbnik, z Panem sekretarzem gminy, kierownikami referatów
i wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Liczę też
na współpracę z sołtysami. Pragnę jeszcze raz podkreślić, że
tylko zgodnie współpracując, mamy szansę osiągnąć zamierzone cele.
Deklaruję otwartość na współpracę z sąsiednimi samorządami, władzami wyższego szczebla samorządu, a także
wszystkimi instytucjami działającymi na naszym terenie. Reprezentując gminę Mszana Dolna zawsze będę miał na celu
dobro mieszkańców i ich słuszny interes.
Osiem lat piastuję urząd wójta. W tym czasie poznałem
ludzi, ich problemy, poznałem całą gminę. Dzisiaj jestem
dumny, że mogę reprezentować tak zacną społeczność, jaką
są mieszkańcy gminy Mszana Dolna. Społeczność ludzi pracowitych, przedsiębiorczych. Ludzi o wielkich sercach, zdolnych do solidarności z potrzebującymi i potrafiących się
zjednoczyć wobec wyższych wartości. To doświadczenie pozwoli mi dobrze pełnić rolę gospodarza. Powtórzę jak cztery
i osiem lat temu: szacunek dla ludzi, spokojna, gospodarska
praca, dążenie do rozwoju – niech wyznaczają rytm pracy
w nadchodzącej kadencji. Apeluję do wszystkich radnych
– czujcie się ze mną współgospodarzami gminy Mszana Dolna, dbajcie o nią i bądźcie odpowiedzialnymi strażnikami
wspólnego mienia.
Na nadchodzący, świąteczny czas życzę wszystkim zdrowia, dobrej energii, pokoju, wzajemnego zaufania i wsparcia
ze strony bliskich. A sobie życzę sił i determinacji, abym godnie sprawował powierzony mi urząd i należycie wykorzystał
dany mi czas.
BOLESŁAW ŻABA
Wójt Gminy Mszana Dolna
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Pierwsza Sesja nowej
Rady Gminy Mszana Dolna

Na dzień 22 listopada 2018 r. Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu
I postanowieniem z dnia 4 listopada 2018 r. zwołał pierwszą sesję Rady Gminy Mszana Dolna. Tym
samym zaprosił radnych i Wójta
Gminy Mszana Dolna do złożenia
ślubowania.

O

brady podczas pierwszej
w nowej kadencji samorządu sesji rozpoczęła radna Aleksandra Kania
– przewodnicząca Rady Gminy VII kadencji. Przywitała wszystkich radnych,
Wójta, obecnych na sali księży: proboszcza parafii św. Michała w Mszanie
Dolnej ks. Jerzego Raźnego i ks. rektora Andrzeja Sawulskiego z Glisnego
oraz zaproszonych gości. Pogratulowała radnym i Wójtowi uzyskania mandatów do pełnienia funkcji. Wspomniała
również o zaproszonych na sesję nowo
wybranych radnych powiatowych:
Ewie Filipiak, Bolesławie Jani i Arturze Żabie. Radni powiatowi w tym samym czasie uczestniczyli w sesji
inauguracyjnej Rady Powiatu. W dalszej części uroczystej sesji nastąpiło

6 NASZA GMINA

GRUDZIEŃ 2018

wystąpienie Przewodniczącej Gminnej
Komisji Wyborczej w Mszanie Dolnej
– Moniki Gil, która wręczyła radnym
zaświadczenia o wyborze na radnego,
a Bolesławowi Żabie zaświadczenie
o wyborze na Wójta Gminy Mszana Dolna. Następnie nowo wybrani radni, a po nich Wójt złożyli ślubowanie.
Zgodnie z art. 23a ustawy z dnia
8 III 1990 r. o samorządzie gminnym,
radni zebrani na I sesji Rady Gminy
Mszana Dolna złożyli ślubowanie następującej treści: Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając
na względzie dobro mojej gminy i jej
mieszkańców, wszyscy dodając zdanie
Tak mi dopomóż Bóg.
Objęcie obowiązków przez wójta
następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania o następującej
treści: Obejmując urząd Wójta Gminy
Mszana Dolna, uroczyście ślubuję, że
dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko
dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy. Wójt Bolesław
Żaba złożył je uroczyście w obecności

wszystkich radnych gminy, dodając
zdanie: Tak mi dopomóż Bóg.
Niespodziewanym i miłym akcentem było pojawienie się grupy harcerek
reprezentujących Hufiec Gorczański
ZHP, które przyszły pogratulować Bolesławowi Żabie wyboru na urząd wójta. Wręczyły wójtowi elektowi bukiet
pięknych róż.
Kolejnym, ważnym punktem sesji
inauguracyjnej był wybór przewodniczącego Rady Gminy Mszana Dolna.
Po wyłonieniu trzyosobowej komisji
skrutacyjnej w wyborach tajnych radni
gminy Mszana Dolna wybrali jednogłośnie Jana Chorągwickiego na przewodniczącego
Rady
Gminy.
Przewodnicząca poprzedniej kadencji
– Aleksandra Kania pogratulowała wyboru swojemu następcy i poprosiła
o dalsze prowadzenie obrad. Nowy
Przewodniczący wyraził wdzięczność
za okazane mu zaufanie. W krótkim
przemówieniu zwrócił się do radnych,
Wójta, obecnych na sali sołtysów, pracowników Urzędu Gminy i gości zwracając uwagę na potrzebę współpracy.
Zaakcentował filary tej współpracy, poprzez wyrażenie życzenia by wszyscy
kierowali się w pracy uniwersalnymi
wartościami, takimi jak: szczerość, odwaga, patriotyzm, tolerancja.
Po dodaniu odpowiedniego punktu
do porządku obrad odbyły się wybory
zastępcy przewodniczącego, którą została Helena Kania. Przyjęła Ona gratulację od Wójta i pozostałych radnych.
W dalszej części posiedzenia procedowano ustalenie liczby radnych i skład
osobowy komisji stałych Rady Gminy
Mszana Dolna. Przedstawia się on następująco:

Komisja Budżetu,
Finansów i Rozwoju
Gospodarczego
1. Radny Wojciarczyk Jan
Przewodniczący Komisji
DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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2. Radna Bubiłek Halina
Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Radny Kuczaj Krzysztof
4. Radna Mardausz Jolanta
5. Radny Masłowiec Bolesław

Komisja Gospodarki
Przestrzennej, Ochrony
Środowiska, Rolnictwa
i Porządku Publicznego
1. Radny Żurek Piotr
Przewodniczący Komisji
2. Radny Kuczaj Krzysztof
Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Radna Kania Helena
4. Radny Gniecki Krzysztof
5. Radny Niedojad Krzysztof

Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji
1. Radny Niedojad Krzysztof
Przewodniczący Komisji
2. Radna Bubiłek Halina
Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Radna Kania Aleksandra
4. Radny Skolarus Jan
5. Radny Gniecki Krzysztof
W ostatniej części listopadowego
spotkania Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Wójtowi Bolesławowi
Żabie, który w krótkim przemówieniu
nakreślił kierunki działania w kolejnej

kadencji samorządu. Określając priorytety odwołał się do swojego programu
wyborczego. Prosił też Radnych
o współpracę dla dobra Gminy Mszana Dolna.
W imię dobra Gminy Mszana dolna rozpoczynamy nową kadencję.
Mieszkańcy gminy powierzyli nam ważne zadanie kierowania Gminą. Od tej
chwili zobowiązani jesteśmy do współdziałania dla ich dobra. Wynik wyborczy jednoznacznie wskazał na mnie jako
osobę społecznego zaufania. To upoważnia mnie dzisiaj do tego, by prosić Was
– radni gminy o zgodne współdziałanie,

Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Opieki
Społecznej
1. Radna Mardausz Jolanta
Przewodnicząca Komisji
2. Radna Majda Maria
Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Radna Kania Helena
4. Radny Kaleta Stanisław
5. Radny Kubowicz Rafał

Komisja Rewizyjna
1. Radna Kania Aleksandra
Przewodnicząca Komisji
2. Radny Kubowicz Rafał
Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Radna Majda Maria
4. Radny Kaleta Stanisław
5. Radny Żurek Piotr

WWW.MSZANA.PL
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niezależnie od tego z jakich komitetów
wyborczych się wywodzicie. Jesteśmy
wybrani do służby ludziom, podjęliśmy
zobowiązanie i tylko działając w zgodzie
możemy mu podołać. (…) Powtórzę jak
cztery i osiem lat temu: szacunek dla ludzi, spokojna, gospodarska praca, dążenie do rozwoju – niech wyznaczają rytm
pracy w nadchodzącej kadencji. Apeluję z tego miejsca do wszystkich radnych
– czujcie się ze mną współgospodarzami Gminy Mszana Dolna, dbajcie o nią
i bądźcie odpowiedzialnymi strażnikami
wspólnego mienia zakończył swoiste
expose wójt elekt.
ANNA PETRYCKA
Fot. Magdalena Polańska, Aneta Kołodziej

Transmisje z sesji
Rady Gminy dostępne
w Internecie
W związku z nowelizacją ustawy
o samorządzie gminnym od początku
nowej kadencji samorządu każda sesja
rady gminy musi być nagrywana i transmitowana. Dzieje się tak w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych.
Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania
obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy. Poprzez zakup systemów
do cyfrowego zliczania głosów i prezentowania ich wyników na tablicy zadbano również o to, żeby głosowania
były maksymalnie transparentne.
Mieszkańcy obejrzą sesje w Internecie,
bez wychodzenia z domu, w dogodnym
dla siebie czasie. W dalszym ciągu każdy obywatel może uczestniczyć w obradach przysłuchując się im podczas
sesji czy też posiedzeń komisji rady
gminy.
Transmisję z obrad Rady Gminy można śledzić pod adresem: http://mszana.sesja.pl
Na tej stronie stale dostępne jest
również archiwum nagrań z obrad sesji
Rady Gminy Mszana Dolna. Zapraszamy do śledzenia na bieżąco sposobu
rozwiązywania naszych wspólnych,
ważnych spraw.
ANNA PETRYCKA
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Pierwszy Gminny
Konkurs Potraw
i Obrzędów Wigilijnych
W dniu 8 grudnia 2018 r. Stowarzyszenie KGW Olszówka zorganizowało I Gminny Konkurs
Potraw i Obrzędów Wigilijnych.
Konkurs miał miejsce w remizie
OSP Olszówka.

W konkursie wzięło
udział 5 grup:
• Zagórzańskie Dziedziny
• KGW Paradne Gosposie z Kasinki
Małej
• KGW Łętowe
• Rodzice uczniów klasy VI Szkoły
i Przedszkola w Olszówce wraz
z dziećmi
• KGW Raba Niżna

Grupy oceniane
były przez komisję
konkursową w składzie:
Piotr Lulek – regionalista- muzyk
Zofia Sokół – znawca regionu
Zofia Piekarczyk – znawca regionu
Uczestnicy konkursu przygotowali
tradycyjne zagórzańskie potrawy oraz
scenki wigilijne:
• Zagórzańskie Dziedziny- galas,
oraz pierogi z makiem i suszonymi
śliwkami, przedstawienie tradycyjnej scenki, kolędnicy z gwiazdą.
• KGW Paradne Gosposie- grzybowa z ziemniakami oraz pierogi, tradycyjna scenka pt., „Wilijo”,
DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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pokazującą dawne tradycje wigilijne
u Zagórzan.
• KGW z Łętowego- kapusta z grochem, tradycyjna scenki pt., „Wilijo” i rodzinny śpiew kolęd.
• Grupa młodzieżowa uczniów kasy VI ze Szkoły Podstawowej
i Przedszkola w Olszówce, reprezentującej wieś Olszówka- zabielana zupa grzybowa z ziemniakami,
tradycyjna dla regionu Zagórzan.
Scenka pt., „Podłazy”
• KGW Raba Niżna- barszcz z uszkami grzybowymi, śpiew i przypomnienie tradycyjnych kolęd
i pastorałek zagórzańskich.
Komisja konkursowa po obradach
postanowiła przyznać pięć równorzędnych I miejsc, za które uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody
pieniężne. Komisja oceniła smak potraw, ich zgodność z tradycją, stroje regionalne, śpiew i zgodność obrzędu
z tradycją. Wszystkie uczestniczące
w konkursie grupy zaprezentowały zarówno potrawy, jak i obrzędy na bardzo
wysokim poziomie estetycznym oraz artystycznym.
I Gminny Konkurs Potraw i Obrzędów
Wigilijnych jest bardzo ważnym wydarzeniem służącym przekazywaniu tradycji kulinarnych całego regionu Górali
Zagórzańskich, oraz tradycji związanych
ze Świętami Bożego Narodzenia. Wpłynie on na szersze poznanie bogatych tradycji a młodemu pokoleniu umożliwi
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poznanie własnej tożsamości kulturowej
Konkurs stał na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie artystyczno – merytorycznym, przekonują organizatorzy.
Konkurs zorganizowany został przez
Stowarzyszenie KGW Olszówka w ramach realizacji zadania publicznego pn.

„Kultura i tradycja łączy pokolenia” Zadanie to w otwartym konkursie ofert
uzyskało wsparcie finansowe ze środków pochodzących z budżetu Gminy
Mszana Dolna.
KINGA KACICZAK
Fot. Wiesław Urbańczyk
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Wiesław Czamara Komendantem Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej
Uroczyste spotkanie w Komisariacie Policji w Mszanie Dolnej miało miejsce 14 grudnia 2018 r. Wówczas Komendant Powiatowy
Policji w Limanowej insp. Dariusz Urbanik wręczył podkom. Wiesławowi Czamarze rozkaz personalny o powołaniu go na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządów: burmistrz Miasta Mszana Dolna Anna Pękała (która przed objęciem stanowiska burmistrza była tam komendantem policji), wójt
gminy Mszana Dolna Bolesław Żaba, wójt gminy Niedźwiedź Rafał Rusnak oraz kadra kierownicza z Komendy Powiatowej Policji
w Limanowej oraz funkcjonariusze i pracownicy z Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej.
Źródło: LIMANOWA.IN

Odpady, dlaczego musi być drożej?
Cała Polska obecnie boryka się z rosnącymi cenami
gospodarki odpadami. W naszej gminie długo udawało
się utrzymywać ceny na poziomie najniższym
w okolicy. Ostatni przetarg jednak wskazuje, że ceny
podskoczą i to znacznie.

G

mina wprawdzie unieważniła postępowanie,
w którym jedyna oferta opiewała na ponad 2 mln.
zł. za rok odbioru i zagospodarowania odpadów
na dotychczasowym poziomie. Taka cena
oznaczała, że koszt utrzymania systemu wzrósł ponad
dwukrotnie a zatem cena za odbiór odpadów także musi
wzrosnąć proporcjonalnie, gdyż zgodnie z ustawą system musi
się bilansować (z opłat mieszkańców muszą być pokryte
wszelkie koszty). Tak wysoka cena zaskoczyła wszystkich.
Do tego brak jakiejkolwiek konkurencji też z pewnością nie
sprzyja obniżeniu ceny. Dlaczego tak się dzieje?
Próbowaliśmy to ustalić zarówno dopytując przedsiębiorców
jak i podnosząc tę kwestię z przedstawicielami innych
samorządów z naszego regionu. Na cenę mają wpływ
zarówno koszty pracy, koszty energii, opłaty środowiskowe
i koszty przyjęcia odpadów na regionalne instalacje
do przetwarzania odpadów. Jednak na tak wysoką cenę
największy wpływ ma masa odbieranych odpadów i ich
jakość. I tutaj jest największy problem. Ilość śmieci
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odbieranych z terenu gminy od początku obowiązywania
nowych zasad gospodarowania odpadami, czyli
od połowy 2013 r. wzrosła ponad 2,5 krotnie. Jednocześnie
jakość segregacji nie jest dobra. Część odpadów zamiast
do sortowni trafia do składowania, czyli tam, gdzie trafiają
najdroższe odpady. Przyczyną jest brak dbałości o jakość
segregacji. Mimo, że mieszkańcy deklarują segregację
odpadów i płacą niższe stawki, odpady oddajemy
nieposegregowane albo źle posegregowane. Utylizacja tak
zebranych odpadów kosztuje znacznie drożej.
W zaistniałej sytuacji gmina powtarza przetarg licząc, że
teraz wpłynie więcej ofert, spośród których uda się wyłonić
wykonawcę na korzystniejszych warunkach. Niestety
rozstrzygnięcie nastąpi dopiero w styczniu. Zatem już
w styczniu musimy się spodziewać podwyżki opłat za odbiór
odpadów. Oby udało się później, po przetargu znów zmienić
cenę na niższą. W przeciwnym razie ceny będą dwukrotnie
wyższe dla rodzin w stosunku do cen obowiązujących obecnie.
Korzystając z okazji apeluję, abyśmy wszyscy starali się
zmniejszać ilość wytwarzanych odpadów, zwracali uwagę
na ilość opakowań przynoszonych ze sklepów, lepszą
segregację, używanie butelek wielokrotnego użytku, trwałych
toreb na zakupy itp. Tylko w taki sposób możemy wpływać
na niższe ceny odpadów.
KATARZYNA SZYBIAK
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Dąb Stanisław
14 listopada, w samo południe,
w Kasinie Wielkiej odbyła się uroczystość wpisująca się w obchody 100-lecia odzyskania przez
Polskę Niepodległości. Uczczono
generała Stanisława Maczka, który
szczególnie zaznaczył się w walce
o naszą Małą Ojczyznę.

To

właśnie dowodzony przez
niego 24 Pułk Ułanów 4
września 1939 r. stoczył
bój o Kasinę Wielką. Pięciu z jego żołnierzy zostało na Zagórzańskiej Ziemi
na zawsze. W miejscu tej zbrojnej potyczki, przy pomniku „Na Mogile”
w Kasinie Wielkiej, na cześć generała
Maczka posadzono „Dąb Stanisław”.
Dokonali tego: Urszula Własiuk – prezes Fundacji Szlaki Papieskie, Bolesław
Żaba – wójt Mszany Dolnej i Adam
Wrzecionek – sołtys Kasiny Wielkiej.
Świadkami tej doniosłej chwili byli: ks.
Prałat Stefan Misiniec, młodzież z Zespołu Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej wraz z Grażyną Gil
– wicedyrektor tej placówki oraz Adam
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Fabia i Gabriel Rapta – miejscowi radni. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk skierował na tę okoliczność specjalny list. Czytamy w nim:
„Stanisław Maczek należał do pokolenia, które na początku ubiegłego wieku podjęło walkę o wolność naszej
Ojczyzny, a potem stanęło w jej obronie

w morderczych zmaganiach z bolszewicką Rosją. W naszej pamięci zapisał
się jednak przede wszystkim jako jeden
z najdzielniejszych i najwybitniejszych
polskich dowódców podczas II wojny
światowej oraz człowiek, który swoją
postawą i szlachetnością zyskał miłość
podkomendnych, a czynami szacunek
sojuszników i wdzięczność mieszkańców ziem wyzwalanych spod niemieckiej okupacji.
Pragnę wyrazić uznanie i podziękowanie inicjatorom posadzenia Dębu Niepodległości na cześć Generała. To piękny
znak pamięci i wyjątkowo wymowne
świadectwo głębokich więzi, jakie łączą
nas z bohaterami minionych epok. Więzi kształtujących polską tradycję, tożsamość i dumę z naszego pochodzenia”.
Sadzonkę dębu ofiarował Jan Legutko,
Nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa.
Przy tej okazji nie zapomniano
o wszystkich żołnierzach generała Maczka, którzy wzięli udział w krwawej,
wrześniowej potyczce na Ziemi Zagórzańskiej. Zarówno im, jak i wszystkim
poległym za ojczyznę, oddano hołd,
składając przy pomniku kwiaty i zapalając znicze. Ks. prałat poprowadził w ich
intencji modlitwę. Całe wydarzenie podsumował krótkim, ale jakże wymownym
zdaniem „Mała – wielka uroczystość”.
MAGDALENA POLAŃSKA
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Odbudowana droga w Lubomierzu na Os. Borki
Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Łętowem

Długa jesień
sprzyjała
inwestycjom
Realizacja zadań z zakresu drogowo-mostowego:
1. Dobiega końca realizacja inwestycji związana z stabilizacją osuwiska wraz z odbudową mostu i drogi na os. Borki
w Lubomierzu. Na to zadanie gmina otrzymała dotację
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych spowodowanych ruchami osuwiskowymi ziemi
w wysokości 906 588,00 zł.
2. Opracowywano dokumentację projektową na budowę mostu
na os. Fligi w Mszanie Górnej, mostu do os. Murzyny
w Mszanie Górnej, przepustu na os. Gacki w Olszówce oraz
drogi do os. Tatki-Kołbony w Glisnem.
3. Realizowana jest inwestycja pn.: „Przebudowa odcinkowa drogi powiatowej nr 1615K Mszana Górna – Wilczyce w km 0+200
– 1+316 i w km 1+481 – 2+353 w m. Mszana Górna/Łętowe
poprzez wykonanie chodnika wraz z oświetleniem ulicznym
– Odcinek II. Inwestycja ta jest współfinasowana przez Powiat
Limanowski.
4. Ponadto wykonano prace modernizacyjne na drogach wewnętrznych na terenie gminy:
Remont drogi na os. Kalety w miejscowości Kasinka Mała
Remont drogi na os. Płoskonki w miejscowości Kasinka Mała
Remont drogi na os. Mistarze w miejscowości Kasina Wielka
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Droga do Os. Kalety w Kasince Małej

Remont drogi na os. Gryzy-Kunochy w miejscowości Olszówka
Remont drogi na os. Uchryny w miejscowości Glisne
Remont drogi na os. Toboły w miejscowości Łostówka
Ponadto w miejscowości Kasina Wielka został wykonany
chodnik w ciągu drogi krajowej nr 28 od granicy ze Słomką
do os. Pazdury. Zadanie realizowane było przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie,
natomiast dokumentację projektową sfinansowała Gmina.

Budowa kanalizacji w Rabie Niżnej
Trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Rabie
Niżnej oraz budowa łącznika do oczyszczalni ścieków
w Mszanie Dolnej. Zadanie jest współfinansowane ze środDWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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Droga do Os. Płoskonki w Kasince Małej

Droga do Os. Uchryny w Glisnem

Droga do Os. Toboły w Łostówce

ków UE dotacja w kwocie 1 840 743 zł (PROW). Ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 4 119 658,00 zł (preferencyjna pożyczka z możliwością częściowego umorzenia). Ze środków
Gminy Mszana Dolna: 2 097 316 zł.
Razem wartość robót budowlanych wynosi ponad 8 mln zł.
Łączna długość sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi ma wynieść 20 km.
W wyniku zadania planuje się podłączyć do kanalizacji
ok. 150 budynków. Planowany termin zakończenia prac: koniec pierwszego kwartału 2019 r.
REFERAT INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH UG MSZANA DOLNA
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Nowe klasy w SP w Łostówce
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INFORMACJA O WYKONAWCACH, Z KTÓRYMI ZOSTAŁY PODPISANE UMOWY
NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY MSZANA DOLNA
W SEZONIE ZIMOWYM 2018/2019

REJON I Kasina Wielka -1
„Odśnieżanie” Piotr Spyrka Kasina Wielka
WYKAZ DRÓG: Spyrki-Gargasy, Chrustki, Bogacze I, II, Fornale, Sukówka-Kiczmale-Rogi-Rusiny, Wojtasie, Szkoła budynek B- droga i parkingi, Kopytki, Jurki, Kordy-Ściurki-Grzesiczki, Kubowicze Górne, Drągówka, Żaby,
Chęcie-Burdziany, Skowronki, Drągi-Gruszowiec, Miśki, Sabury, Chałupki,
Wójciki, Chrustki, Horniki, Mistarze, Kasina W (Lulki-Szymony), Kocuby

REJON II Kasina Wielka – 2
Prace Ziemne „BUKSA” Zdzisław Buksa Kasina Wielka
WYKAZ DRÓG: Kalety-Stacja PKP-Wyciąg, Stacja PKP-Wola, Stacja PKP-Kaletki, Kalety-Pańskie, Wrzecionki, Pańskie I, II, Pańskie-do Krawca,
Szkoła budynek A-droga i parking, Pietry, Parking przy OZ od strony banku,
Cygale-Brzegi, Cygale, Gucie, Ługowina, Ślagi-Łukasze, Łukasze-Nowaki,
Klupki, Gościeje, Nowaki, Łacne, Paluszki, Mazgaje, Trzeciaki-Kubowicze
Dolne, Wydry

REJON III Kasinka Mała – 1
Prace Ziemne Koparką, Prace Budowlane i Remontowe Piotr Nawara
Kasinka Mała
WYKAZ DRÓG: Żądłówka, Majeranówka, Cieżaki, Żabówka+plac
przy szkole Nr 3, Chosiówka, Filipiaki Dolne -Filipiaki Górne, Podgródek most, Podgródek – Rykałówka, Cieże komieńce (za potokiem), Cieże Komieńce, Cieże, Kanie – Bydłonie, Bolisęgi, Muchówka, Szarki -Cyrki, Cyrki I,
Cyrki II, Kuce-Muchy-Babiarze, Kowale – Orawce, Lipienie – Michalaki, Plac
przy szkole nr 2

REJON IV Kasinka Mała – 2
Prace Ziemne Koparką, Prace Budowlane i Remontowe Piotr Nawara
Kasinka Mała
WYKAZ DRÓG: Łopuszne, Łopuszne-do Juszczaka i Zgrzebniaka, Łopuszne-Raźne-Żądły, Łopuszne-Jakubiaki, Do Lacha, Bartoszki-Potok, Bartosz-
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ki, Seusy-Łabuzy, Potok I, II, Płoskonki, Szczypki, Widzisze Górne, Widzisze
Ośrodek Zdrowia, Widzisze Dolne, Woźniaki-Gocałki, Pyrze-Kulówka—
Czarnoty, Ksiki, Jędrzkowce-Daniele

REJON V Kasinka Mała – 3
Usługi Minikoparką „DZIAN” Cieżak Rafał Kasinka Mała
WYKAZ DRÓG: Dwór-parking Parafialny+plebania, Dwór, Plac przy szkole Nr 1, Wjazd +Plac przy OSP, Nawary-dziergonie, Kazamaty, Łęg, Gliniki,
Świątkówka-Grzesiaki, Grochole-Łabuzy-Stożki, Zapotocze-Zagroda, Pogd
Groblą-Młyny-Siekacze i obok biblioteki, Górki-Hyrb-Pulkówka, miasto-Kopcie-Niedośpiały-Podleśniaki, Dyzmy, Chowańce, Kotarby, Bednarówka, Górnie, Kalety

REJON VI Lubomierz – 1
Usługi Ogólnobudowlane BUD-MAR Marian Zasadni Lubomierz
WYKAZ DRÓG: Cholewy-Podcholewy-Mróżczaki, Mroszczaki, Bory, Dudy,
Złydachy, Borki, Ogiele Górne, Dziedziny, Przysłopek, Dr. woj. Frankówka-Szczypty dr. woj. + rozjazdy, Przed Redykaczem, Redykacz, Ogielowo, Łazy, Cyrkowe, Przysłop-Paszk, Rzeki-Gołdymy-Trusiówka, Przysłop
od Kamienicy, Paszk II

REJON VII Lubomierz – 2
F. H. U. „DAWDREW Stanisław Dawiec Lubomierz
WYKAZ DRÓG: Królewska Góra-Nowaki, Nowaki, Dawczaki, Baniki, Mizery-Sobczaki, Pyrze, Górki, Wajdy-Chachatki, Złotniki-centrum wsi k. Kościoła, Snózki, Ogiele Dolne, Cyrki, Butory, Marczaki, Guzary i Kozyry,
Parking, Młyny I + parking przed szkołą, Skrzatki Pajdziki-Surmy, Plac
przed Ośrodkiem Zdrowia i Remizą OSP, Dudy-Gronik

REJON VIII Mszana Górna
Firma Usługowa Józefa Czesyk Łętowe
WYKAZ DRÓG: Zagórki, Sołtysy, Wcisły, Sołtysy II – do Majdy, Antosze,
DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

WYDARZENIA
Malce, Majerany, Krupy, Bielaki, Bielaki II, Capki I, Capki II, Fijasy, Węglarze Dolne I, II, Dudziki-Steczki I, Dudziki, Steczki, Żyły I, II, III, IV, Dziedziny, Witki, Romasy, Janie, Polaki, Węglarze Górne I, II, ZPO+OSP, Fligi I, II,
Węglarze-Fligi (stara droga), Fligi-Krzystki (stara droga), Krzystki, Kępy I, Kępy-Nowaki, Florki I, II, Zagrody I, II, Dawce, Talarki I, Talarki-Pieconki, Kopytki, Bolisęgi Szkoła Nr 2, Bolisęgi, Wadele, Kubiki,
Krzysztofy, Skiby, Marki I, II, III, IV,

REJON IX Łętowe
Firma Usługowa Józefa Czesyk Łętowe
WYKAZ DRÓG: Smreczniki, Jadamy, Jadamy-Dzioł, Nowaki-Podgronie, Pajdy-Danaje, Łącki, Bryje, Cierpiele, Węglarze, Prośki, Wydry, Michory-Niedojady, Kuligi, Trybusy, Palace, Bulaki, parking
przy szkole podstawowej, Plac przy remizie OSP, Parking przy cmentarzu, Nowa Wieś-Mszana Górna, Lachy, Nowa Wieś-Fijasy-Siewory-Murzyny, Nowa Wieś-Mszana Górna, Nowa Wieś-Paliwody do pani
Krzysztof, Derczaki-Snozy-Równie, Krzystki-Antosze, Krzystki,
Krzystki-zagrody w Mszanie górnej do drogi wojewódzkiej, Mysze, Łętowe-Folwark-Młaka,

REJON X Łostówka
Firma Usługowa Józefa Czesyk Łętowe
WYKAZ DRÓG: Bulaki, Farganusy, Gabory, Ciemniaki, OSP + Szkoła Podstawowa, Sutory Dolne, Karkulki, Tworki, Ligasy, Knapczyki, Drobole I, II,
Dudziki, Sąbki, Toboły-Kuczaje, Baniki, Sutory Górne, Pawlaki, Wróble, Myszoglady, Podłazie, Chorągwiccy-Fornale, Niedośpiały, Stachury, Wojtyczki-Zagrody, Dziedziny-Zązki, WsołyI, II, Pod Skałą, Droga dojazdowa i place
przy Urzędzie.

REJON XI Olszówka – 1
Usługi Leśne Stanisław Gackowiec Olszówka
WYKAZ DRÓG: Olszówka-Jasionów, Chryce, Podjasionówka, Kusiaki,
Do Gila, Fudale, Krausy, Mastki-Filipy, Barany I, II, Nawary-Trybuły,
Szczepaniaki-Kuternogi-Wsoły, Kunochy-Gryzy, Łabusy-Żury, Karczmisko-Kościelniaki, Zarąbki-Parking przy kościele, Plac przy Remizie OSP-wjazd do szkoły,

REJON XII Olszówka – 2
Firma Usługowa Dawid Cieluch Olszówka
WYKAZ DRÓG: Skalisne, Frankówka, Gilówka, Bale, Knowy I, II, Karbowniki-Cieluchy, Karbowniki (Łazek), Wiklarze, Staniki-Jagody, Biedaki, Nawieśniaki, Olechy, Toboły, Warwasy, Waligóry, Mikuły,
RN – Janówka – Krupówka – Jasicówka - Kuzoki, RN-Piekarczykówka-Krupówka.

Człowiek – w obiektywie
Oli Urbańczyk
Aleksandra Urbańczyk z Olszówki ponownie znalazła się
wśród laureatów konkursu fotograficznego „Z Obiektywem przez Powiat”, organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Starostwo Powiatowe w Limanowej
pod honorowym patronatem starosty limanowskiego.

W

tegorocznej edycji konkursu zajęła trzecie
miejsce w kategorii „Człowiek”. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku, w tej samej kategorii, zajęła miejsce drugie. Przewodniczący
komisji, Piotr Droździk, recenzując prace laureatów podkreślił, że każda wystawa własnych prac to dla fotografa ogromne święto, także ta podsumowująca gala z wywieszonymi
fotografiami uczestników powinna być takim świętem dla
każdego biorącego udział w konkursie.
Celem konkursu była promocja najpiękniejszych miejsc
i walorów regionu, uchwycenie na fotografii przyrodniczych
zjawisk, urokliwych zakątków, architektonicznych perełek.
MAGDALENA POLAŃSKA

REJON XIII Raba Niżna – Glisne
F. W. RAB-KOP Dawid Piekarczyk Olszówka
WYKAZ DRÓG: Miedziane – Pod karczmą, Brzyzek I, II, III, Na Dział, Piekarzówka, Piekarzówka-Biłkówka, Do Dworu (DPS), Mardausy, Macugówka I, II, Bajki, Ślusarzówka, Majerówka I, II, Kółkówka I, II, Plac
przy Remizie OSP, Do Kościoła, Piekarczykówka I, II, Muzykówka, Szkoła,
Bartosiówka, Sochówka I, II, Laskówka I, II, III, Gazdy I, II, Powolne, Rzepki, Do Gór, Budzyń, Marczaki, Pizdury, Maślaki, Góry, Raba Niżna –Gęsia
Szyja-Glisne, Tatki-Kołbony, Rydzonie, Krupy, Michalaki, Uchryny, Kiece,
Do cmentarza.
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych UG wMszanie Dolnej
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Jak zbudować atrakcyjną
ofertę turystyczną?

Tematem przewodnim kolejnego
spotkania spotkania grupy tworzącej markę Gminy Mszana Dolna,
które obyło się 15 listopada, była
oferta turystyczna. Wprowadzeniem do warsztatów był obfitujący
w wiele ważnych dla rolników
i agroturystów zagadnień wykład
Anny Tobiasz z Małopolskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Karniowicach na temat uwarunkowań prawnych i znaczenia sprzedaży bezpośredniej na terenach
wiejskich.

S

przedaż bowiem nieskażonych
i ekologicznych produktów
bezpośrednio od miejscowych
rolników jest bardzo ważnym
wyznacznikiem budowania oferty turystycznej na tym terenie. Sprzyjają temu
coraz bardziej korzystne zmiany przepisów prawa w tym zakresie. Doskonałym
narzędziem do pobudzania takiej sprzedaży jest ekonomia społeczna. Olga Ga-
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łek – animator spotkania, członek Zarządu Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych
MILA przedstawiła zebranym wyniki
ankiety, poprzez którą na przełomie
września i października mógł wypowiedzieć się każdy mieszkaniec gminy
Mszana Dolna, jej sympatyk oraz turysta, który na miejsce wypoczynku wybiera
okoliczne
miejscowości.
Zaskakuje fakt, że, tak niewiele osób
skorzystało z tej możliwości. Mimo sporej ilości odsłon artykułu i wejść na ankietę, na jej wypełnienie zdecydowało
się tylko 100 osób. I to właśnie opinia tej
„garstki” będzie miała wpływ na kształtowanie działań samorządu w tym zakresie oraz przygotowanie oferty
turystycznej przez podmioty działające
w ramach grupy tworzącej markę Gminy Mszana Dolna.
Krystyna Popko–Tomasiewicz przyniosła na spotkanie prawdziwy „kufer
skarbów natury”. Dzieląc się z uczestnikami jego zawartością z pełnym profesjonalizmem przedstawiła zebranym,

jak zbudować interesującą ofertę
w oparciu o otaczające nas dziedzictwo
przyrodnicze. Swoje propozycje wkładu
w tworzenie ciekawej oferty turystycznej zaprezentowały dwie nowe organizacje powstałe w ramach kreacji marki
Gminy: Fundacja Polonia Universal
(wykorzystanie nowoczesnych technologii w promocji regionu, obiektów turystycznych i okołoturystycznych) oraz
Zagórzańscy Pasjonaci Stowarzyszenie
Rękodzielników (panie pochwaliły się
efektami swoich działań w ramach projektu „Rękodzieło naszą pasją. Poszerzamy naszą wiedzę i dzielimy się nią”
finansowanego ze środków „FIO – Małopolska Lokalnie. Południe”). Wszyscy
uczestnicy spotkania otrzymali zaproszenie do budowania wspólnej oferty dla
grup zorganizowanych oraz podjęcia
współpracy z touroperatorami i biurami
podróży. Podmiotom ekonomii społecznej i agroturystyki przedstawiono zasady współpracy w ramach Sieci Zagród
Edukacyjnych. Niektórzy z ich przedstawicieli wyszli ze spotkania z imiennym
zaproszeniem do udziału w V Ogólnopolskim Zlocie Zagród Edukacyjnych.
MAGDALENA POLAŃSKA
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Mikołaj wkracza na salę
5 grudnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej tradycyjnie zorganizował wesołą i miłą imprezę mikołajkową
dla 45 dzieci pochodzących z rodzin niepełnych i wielodzietnych. Rozpoczynając tę świetną zabawę kierownik GOPS – Izabela Malec
w imieniu swoim oraz wójta Bolesława Żaby powitała wszystkie przybyłe dzieci wraz z najbliższymi, kierując do nich miłe i ciepłe
słowa. Następnie głos zabrał przewodniczący Rady Gminy Mszana Dolna Jan Chorągwicki, który złożył zebranym życzenia z okazji
zbliżających się świąt. Czas oczekiwania na przybycie Mikołaja umilały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mszanie Górnej. Po ich
występie nastąpił wyczekiwany przez wszystkie dzieci moment – na salę wkroczył Mikołaj i obdarował wszystkich prezentami.
GOPS MSZANA DOLNA

Szanowni Państwo, Drodzy nasi
Przyjaciele, Ludzie dobrej woli

M

amy w swoich sercach wdzięczność, której nie potrafimy wyrazić słowami. Zwyczajnie, po ludzku,
z głębi rodzicielskich serc, każdemu zaangażowanemu w pomoc naszemu synowi Konradowi Nawarze składamy
serdeczne podziękowania. Dedykujemy Wam piękne słowa naszego Wielkiego Rodaka, świętego Jana Pawła II „Człowiek
jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie
przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Niech
okazana nam pomoc wróci do Was wielokrotnie.
Jesteśmy wzruszeni i bardzo zaskoczeni odzewem na naszą prośbę o pomoc w zebraniu ogromnej sumy pieniędzy potrzebnej na pokrycie jedynej w tej chwili możliwości leczenia
Konrada. Dziękujemy za prawdziwy ocean dobroci, życzliwości, szczodrości i solidarności z nami w tych ciężkich chwilach. To dla nas ogromnie budujące – daje i nam i naszemu
synowi siłę do przetrwania trudnego czasu kuracji i nadzieję
na upragnione zdrowie. (…) Polecamy każdą i każdego z Was
Opatrzności Bożej, sami prosimy o modlitwę.
MARIA I PIOTR NAWARA
wdzięczni z całego serca rodzice Konrada
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W niespełna 2 tygodnie dzięki zaangażowaniu całej
lokalnej społeczności udało się zebrać potrzebną kwotę,
która umożliwi Konradowi terapię w Izraelu.
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II Spotkanie Seniorów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
po raz drugi zorganizował Dzień Seniora. Zebranych gości uroczyście powitał Wójt Gminy Mszana Dolna
– Bolesław Żaba. Następnie głos zabrała kierownik GOPS
kierując do wszystkich przybyłych miłe i ciepłe słowa.
Na wszystkich zebranych gości czekał uroczysty obiad.
Spotkanie uświetnił występ zespołu Mali Łostowianie, który zaprezentował repertuar zawierający pieśni ludowe oraz

regionalne. Występ został nagrodzony gromkimi brawami.
Każdemu z przybyłych gości wręczono przygotowaną
przez GOPS „Wizytówkę Instytucji” zawierającą przydatne adresy i telefony. Mamy nadzieję, że spotkania zorganizowane dla seniorów wpiszą się na stałe w kalendarz
uroczystości organizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej a wszystkie osoby starsze, samotne zapraszamy za rok.
NATALIA SZYMONIAK

Świadczenia rodzinne 2018
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
realizując ustawy o świadczeniach rodzinnych i pomocy państwa w wychowaniu dzieci od 01.07
do 30.11.2018r przyjął i rozpatrzył 1504 wnioski
o świadczenie wychowawcze (500+) oraz 1471 wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2018/2019. Ponadto tutejszy ośrodek w tym roku
po raz pierwszy realizował program dobry start.

Dobry Start – w Gminie Mszana Dolna
300 złotych – tyle wynosiło świadczenie „Dobry Start” dla
każdego uczącego się dziecka. Rodziny korzystające z tego
programu otrzymały raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. W tym roku po raz
pierwszy świadczenie trafiło do rodzin. Świadczenie „Dobry

18 NASZA GMINA

GRUDZIEŃ 2018

Start” przysługiwało do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymały je do ukończenia przez nie 24. roku życia.
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2018 r. złożono wnioski dla 2734 dzieci, które zostały rozpatrzone. Wypłacono
łączną kwotę 820 200,00 zł.
KIEROWNIK GOPS W MSZANIE DOLNEJ

DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

WYDARZENIA

Rodzina wobec uzależnienia
dziecka od dopalaczy
i narkotyków
14 grudnia 2018 r Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszanie Dolnej zorganizowała w sali narad Urzędu Gminy szkolenie. Do udziału
w szkoleniu zaproszono przedstawicieli służb współdziałających w celu rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałaniu zjawisku przemocy domowej
i wspierających rodzinę oraz dzieci i młodzież w procesie wychowania.

W

spotkaniu wzięli udział dyrektorzy gminnych
szkół i pedagodzy szkolni, przedstawiciele wychowawców, członkowie Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie, przedstawiciele kuratorów sądowych,
asystenci rodzin, pracownicy socjalni i pielęgniarki środowiskowe. W szkoleniu wzięło udział 30 osób. Tematem szkolenia były problemy rodziny wobec uzależnienia dziecka
od dopalaczy/narkotyków.
Szkolenie poprowadziła Pani Katarzyna Kudyba – absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, pedagog z doświadczeniem zawodowym jako trener
w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym procedury „Niebieska Karta”.
W swojej praktyce zawodowej przeprowadziła kilka tysięcy
godzin warsztatów, szkoleń, konsultacji skierowanych zarówno do osób dorosłych jak i dzieci i młodzieży.
Warsztat miał na celu podnieść wiedzę uczestników na temat sposobów funkcjonowania rynku narkotyków /dopalaczy
w Polsce. Miał też zaprezentować wykorzystywane narzędzia
marketingowe w „branży dopalaczowej” mające wpływ na zachęcenie młodych osób do przyjmowania środków psychoaktywnych. Osoba prowadząca wskazała symptomy zachowania,
na które należy zwrócić uwagę jeśli mamy podejrzenie, że
młody człowiek przyjmuje środki psychoaktywne. Zajęcia
wzbogaciły wiedzę oraz rozwinęły praktyczne umiejętności
potrzebne w sytuacji kryzysowej, jaką jest sięganie po środki
psychoaktywne przez dzieci i młodzież.

Główne zagadnienia poruszane
w trakcie szkolenia:
1. Diagnoza przyczyn przyjmowania środków psychoaktywnych przez coraz młodsze osoby.
2. Prawda i mity o dopalaczach/ narkotykach.
3. Specyfika branży dopalaczy – wykorzystanie w sprzedaży nowoczesnych technik marketingowych.
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4. Prezentacja legalnie dostępnych na rynku urządzeń i gadżetów do zażywania narkotyków.
5. „Słowniczek narkotykowy”
6. Przedstawienie popularnych wśród osób młodych substancji psychoaktywnych, opis ich działania, mechanizm uzależniania się.
7. Psychofizyczne symptomy zażycia dopalaczy.
8. Zasady prowadzenia rozmowy z osobą eksperymentującą
ze środkami odurzającymi.
9. Objawy psychiatryczne, neurologiczne i somatyczne, jako skutki przyjmowania przez osoby młode dopalaczy.
10. Rola rodziców w budowaniu świadomości dziecka w stosunku do używek.
11. Praca wychowawcza w obszarze motywacji.
12. Testy do badań analityczno – toksykologicznych.
13. Organizacje i placówki diagnostyczno – lecznicze pomocne w zwalczaniu narkomanii.
W trakcie szkolenia przewidziano czas na dyskusję, zadawanie pytań oraz przerwę kawową.
Uczestnicy szkolenia otrzymali potwierdzenie udziału
w szkoleniu sygnowane przez realizatora oraz Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszanie Dolnej.
Szkolenie było zorganizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
ANNA PETRYCKA
Inspektor w Gminie Mszana Dolna ds. Rozwiązywania
Problemów Uzależnień i Pomocy rodzinie.
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Ekologiczne święta
Bożego Narodzenia

Już od początku grudnia okna wystawowe sklepów kuszą promocjami i przecenami. Kupujemy więcej,
wydajemy więcej i więcej zużywamy. Czy w tej świątecznej gorączce
możliwa jest zrównoważona, ekologiczna konsumpcja? Warto pamiętać, że proste działania
przedświąteczne mogą mieć wpływ
na środowisko.

Na

„ekologiczne
święta”
składają się m.in. żywa
choinka zamiast sztucznej,
potrawy tradycyjne zamiast egzotycznych oraz umiar w wydawaniu pieniędzy. Należy także pamiętać, że wielkie
świętowanie to także wielkie śmieci.
Obrońcy środowiska namawiają, by jak
najczęściej kupować produkty „na wagę” i używać opakowań wielorazowego
użytku. Wybierając opakowania prezentów można kupić papier z recyklingu lub
użyć torby czy opakowania, które już
mamy. To ważne, bo rocznie każdy z nas
produkuje średnio ok. 300 kg śmieci,
a co trzeci śmieć w koszu to opakowanie. By to zmienić, trzeba pamiętać o za-
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sadzie 3R – reduce, reuse, recycle, czyli:
ograniczaj, używaj ponownie, odzyskuj.

Porządki
Zwolennicy ekologii podczas sprzątania wracają do starych i sprawdzonych
sposobów na czyszczenie powierzchni
bez użycia silnych i często szkodliwych
detergentów. Do świątecznych porządków w stylu eko przydadzą się soda,
ocet winny lub spirytusowy, oliwa z oliwek, cytryna i woda. Sporządzimy
z nich preparaty do czyszczenia szkła,
podłóg, dywanów czy mycia łazienki,
a przy okazji ochronimy ręce i płuca
przez działaniem silnej chemii.

Ekologiczne prezenty
Tuż przed świętami dominują nerwy
i pośpiech. Za każdym razem, gdy
wchodzimy do sklepu po gwiazdkowe
zakupy, większość z nas zapomina o zdrowym rozsądku i o odpowiedzialności, jaka kryje się za naszymi
konsumenckimi decyzjami. Organizacje
ekologiczne podpowiadają, by nie ulegać emocjom i unikać kupowania np.
egzotycznych zwierząt. Warto nabywać

produkty ze znakiem i napisem Fair Trade – to deklaracja sprzeciwu wobec nieludzkiego traktowania innych. Taki
symbol oznacza m. in., że produkt powstał w miejscu, gdzie wykluczona jest
praca dzieci i niewolników, zapewnione
są co najmniej ustawowe minimalne
w danym kraju płace, gdzie dba się
o środowisko naturalne.
Mnożenie przedmiotów i kupowanie
wytworów masowej produkcji raczej
kłóci się z filozofią ekologicznego życia.
Wybierając prezenty, zastanówmy się
więc, czy nasi bliscy rzeczywiście potrzebują kolejnego kubka lub pary skarpetek. Dużo ciekawsze i znacznie
bardziej ekologiczne będą więc prezenty z pomysłem, na przykład samodzielnie wykonane słodycze i smakołyki albo
bilety czy kupony, pozwalające w miły
sposób spędzić czas. Jeżeli natomiast
mamy trochę wolnego czasu, to podarunki można zrobić własnoręcznie. Klasyka to wydziergany na drutach szalik
lub zestaw konfitur domowej roboty. Jest
to rozwiązanie dla tych, którzy nie lubią
zakupów i cenią proste pomysły
– od serca.

Choinka – sztuczna
czy prawdziwa?
Sztuczne choinki są trwałe i wielorazowe. Sięgając po nie nie przyczyniamy
się do masowej wycinki drzew. Tyle tylko, że plastik, po wykorzystaniu, rozkłada się w ziemi 500 lat. Czy wybór
prawdziwej choinki będzie lepszy? To
pytanie stawia sobie wielu z nas w trakcie przygotowań świątecznych. Ekolodzy radzą, by odwieczny dylemat:
choinka sztuczna czy prawdziwa, rozstrzygać zawsze na korzyść żywego
drzewka, które ulega biodegradacji.
Sztuczna choinka po wyrzuceniu długo
się rozkłada, a jej produkcja pochłania
ogromne ilości energii. Sztuczna choinka może być przyjaźniejsza środowisku
od prawdziwej, warunkiem jest jednak
używanie jej przez co najmniej 12 lat.
Może wydawać się to paradoksalne, jednak aktualnie uznaje się, że prawdziwa
choinka jest bardziej przyjazna środowisku. Statystyki pokazują, że 98 proc.
świątecznych choinek pochodzi ze specjalnie prowadzonych upraw. Pozostałe 2 proc. to nielegalna wycinka lasów.
DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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Jeśli więc kupujemy żywe drzewko,
warto sprawdzić źródło pochodzenia.
Choinki pochodzące z legalnych upraw
posiadają odpowiednie etykiety i zwykle, tuż po wycięciu, zastępuje się je nowymi sadzonkami. Jeśli sami planujemy
posadzenie choinki po świętach w ogrodzie warto szukać takich, które są do tego celu przeznaczone. Jednakże nie
każde drzewko kupione w doniczce nadaje się do posadzenia. Problemem okazują się korzenie, które są po prostu
za krótkie, żeby przyjąć się w ziemi.
Sposobem na ekologiczne święta i alternatywą dla żywej choinki może być
oryginalna dekoracja w jej kształcie,
wykonana z recyklingowych materiałów: z kartonu, drewna, papieru itp. Jeśli lubimy bawić się stolarką, możemy
taką choinkę wykonać sami z gałązek
lub palet. Jeśli brak nam tego typu umiejętności, oryginalne ozdoby dostaniemy
na przedświątecznych eko-targach.

Oświetlenie
Trudno wyobrazić sobie Święta Bożego Narodzenia bez lampek, które dodatkowo rozświetlą te najkrótsze dni roku,
warto jednak poszukać lampek energooszczędnych. Najlepszym rozwiązaniem
są diody LED, które słyną z małego apetytu na prąd. W testach Consumer Reports LED-y zużyły od 1 do 3 kWh.
Tradycyjne lampki pochłonęły od 12
do 105 kWh. Jest to dość spora oszczędność biorąc pod uwagę, że niektórzy mają choinki świecące całe dnie i noce.

Mniej egzotyki
– więcej tradycji
Przygotowania do świąt warto zacząć
od zaplanowania zakupów dotyczących
potraw, które pojawią się na stole, ponieważ jest to czas, w którym marnuje
się dużo żywności. Pomocne może być
przygotowanie listy produktów, tak aby
uniknąć niepotrzebnych zakupów, podejmowanych pod wpływem chwili. Kupując jedzenie na świąteczny stół, trzeba
pamiętać o odległości, jaką pokonuje
żywność zanim trafi na talerz. Im więcej tzw. food miles, tym większe koszty
transportu i szkód, jakie one wyrządza,
a mniejsze wartości odżywcze. Dlatego
warto przyjąć zasadę „mniej egzotyki

– więcej tradycji”, tym bardziej że tradycyjny stół wigilijny w Polsce nigdy
nie uginał się od nadmiaru jedzenia
z drugiego końca świata. Dlatego warto
zwrócić uwagę na nasze tradycyjne potrawy, takie jak pierogi z kapustą,
barszcz czerwony czy bigos z grzybami,
których składniki znajdziemy w każdym
mniejszym sklepie.
Podczas świąt nie należy zapomnieć
o podstawowych zasadach ekologii: segregacji odpadów, zgniataniu butelek
i puszek czy oszczędzaniu wody i prądu.
Niepotrzebne już elektrosprzęty, które
zostały zastąpione nowymi produktami,
powinny zostać oddane do przeznaczonych do tego celu punktów lub zgłoszone do obioru przez uprawnione
podmioty. Recykling jednego telefonu
oszczędza energię potrzebną do oglądania telewizji przez ponad 7 dni na okrągło. Jeśli chcemy żyć w przyjaznym nam
otoczeniu, pamiętajmy o ekologicznych
postawach i cieszmy się Świętami Bożego Narodzenia spędzonymi również
w harmonii ze środowiskiem.
MAŁGORZATA LEŚNIAK
Źródło:
1. Ekologia. pl na podstawie PAP
– Nauka w Polsce, Viva!, Klub Gaja
2. morizon. pl
3. green-projects.pl
4. dziecisawazne. pl
5. naukawpolsce.pap.pl
6. ulicaekologiczna. pl
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No promil – no problem 2018

Głównym celem kampanii społecznej „No promil – no problem” jest
ograniczenie na terenie Małopolski
liczby osób pod wpływem środków
psychoaktywnych za kierownicą
oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców
– wzmocnienie postawy krytycznej
u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co
do stanu trzeźwości.

G

mina Mszana Dolna włączyła się w tę akcję, podejmując szereg inicjatyw
służących celom kampanii.
Do udziału przystąpiły szkoły gminne:
„jedynka” z Lubomierza, SP w Glisnem, Olszówce i Rabie Niżnej oraz „jedynka” z Mszany Górnej.
29 października do Urzędu Gminy
w Mszanie Dolnej zaproszeni zostali szkolni liderzy kampanii społecznej „No promil
– No problem”. Przybyli pod opieką swoich wychowawców. Wydarzenie stanowiło dla uczestników pewnego rodzaju
niespodziankę. Po krótkim powitaniu
i przedstawieniu celu spotkania młodzież
przystąpiła do konkretnych zadań.
Warsztaty prowadzone były przez
członków Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców.
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Pierwsza część zajęć służyła integracji grupy oraz przekazaniu misji kampanii „No promil – no problem”. W pełnej
uśmiechu atmosferze trenowano umiejętności społeczne przydatne w realizacji projektu na terenie szkoły czy gminy.
Uczniowie pracowicie spędzili czas,
ucząc się podstaw autoprezentacji. Trenerki wprowadziły uczestników w tajniki zasad debatowania w stylu
oksfordzkim oraz przygotowały wraz
z młodzieżą scenariusz debaty. Postawiono tezę debaty: „Napoje alkoholowe
nie powinny być reklamowane w telewizji”. Celem stających do debaty zespołów było takie ułożenie i sformułowanie
argumentów, aby przekonać publiczność
do własnej racji. Pokonując stres związany z publicznymi wystąpieniami,
w pięknym stylu starli się zwolennicy
i przeciwnicy postawionej tezy.
Udział w debacie daje młodzieży
ogromne możliwości rozwoju, uczy
pewności siebie, pokazuje, że na rzeczywistość można patrzeć z różnych punktów widzenia, a nasze zdanie nie zawsze
musi być tym najbardziej słusznym. Debaty uczą formułowania myśli i wypowiedzi, pogłębiają refleksję, skłaniają
do poszukiwania logicznych argumentów i szybkiego przetwarzania zdobytych informacji. Debaty uczą sztuki

i kultury komunikacji. Formę debaty
oksfordzkiej wykorzystuje się dla celów
kampanii „No promil – no problem”,
ponieważ modeluje ona postawę asertywnego zachowania się, co chroni
przed manipulacją ze strony otoczenia.
To bardzo pożądane z punktu widzenia
profilaktyki zachowań ryzykownych
dzieci i młodzieży.
– Obserwując przebieg warsztatów
i debatę, którą przygotowała i przeprowadziła młodzież pod okiem trenera
przekonałam się, że mamy w naszej gminie uczniów, którzy potrafią pięknie formułować wypowiedzi, chętnie mówią
o swoich przekonaniach, logicznie i głęboko argumentując. Potrafią też uszanować przekonania osób myślących
inaczej – podsumowuje Anna Petrycka
koordynator kampanii społecznej „No
promil – no problem” w gminie Mszana Dolna. – Myślę, że udział w warsztatach przyczyni się do wychowania ludzi
krytycznie myślących i odpowiedzialnych za siebie i bliskich oraz że uczestnicy warsztatów będą społecznie
wrażliwymi osobami – dodaje.
15 listopada, uczniowie „jedynek”
z Mszany Górnej i Lubomierza uczestniczyli we wspólnym patrolu z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej
Policji w Limanowej z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego. W ramach
patrolu funkcjonariusze badali trzeźwość kierowców, a uczniowie wręczali
im materiały promujące kampanię „No
promil – no problem” i rozmawiali
o skutkach prowadzenia pojazdów
pod wpływem alkoholu.
Dzieci i młodzież ze szkół w Rabie
Niżnej i Glisnem brały udział w konkursie plastycznym związanym z kampanią
„No promil – no problem”. Tematem
konkursu było przedstawienie przykładu
odpowiedzialnego zachowania, w tym:
jako kierowca, pasażer lub świadek. Autor pracy powinien na ten temat porozmawiać z rodzicami dziadkami,
kuzynami lub sąsiadami, a następnie opowiedzieć, narysować, nagrać, sfilmować
lub przedstawić w inny, wybrany przez
DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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siebie sposób usłyszaną historię.
W szkolnym etapie kampanii wszystkie
prace zostały docenione, a ich autorzy nagrodzeni symbolicznymi upominkami.
Prace najbardziej odpowiadające wymogom konkursu wysłano do organizatorów
kampanii, gdzie zostały ocenione przez
komisją konkursową. W Gminie Mszana Dolna wyłoniono dwie laureatki, które zostały zaproszone na konferencję
będącą podsumowaniem kampanii

w dniu 20 grudnia wraz z koordynatorami szkolnymi. Organizatorzy informują
o specjalnej nagrodzie niespodziance,
przewidzianej dla laureatów konkursu.
– Dziękuję limanowskiej policji
za wsparcie lokalnych działań i towarzyszenie młodzieży w czasie wspólnych patroli trzeźwości na drogach. Bardzo
dziękuję rodzicom uczniów za umożliwienie młodzieży udziału w warsztatach,
Dyrektorom, pedagogom i szkolnym ko-

ordynatorom za włącznie się do kampanii oraz wójtowi i Radzie Gminy Mszana Dolna za zapewnienie środków
finansowych na przeprowadzenie kampanii i nagrody w konkursach na etapie
szkolnym. Bez tego tak ważny problem
nie miałby szans pojawić się w lokalnej
przestrzeni publicznej – dodaje gminny
ambasador kampanii.
Koordynatorzy Kampanii Społecznej
„No promil – no problem”

Przynieś książkę lub 10 baterii – weź torbę ekologiczną
Nie musimy decydować się na wielkie wyrzeczenia, by chronić środowisko
naturalne i dbać o klimat na Ziemi. Zacznijmy od zmiany drobnych przyzwyczajeń. Dbajmy o prawidłową segregację śmieci, oszczędnie zużywajmy wodę, wrzucajmy zużyte baterie do specjalnych pojemników, a idąc
na zakupy używajmy toreb wielorazowych zamiast jednorazówek.
Chcąc zmobilizować mieszkańców
do drobnych zmian i podjęcia konkretnych działań postanowiliśmy zaproponować Eko wymianę. Wszyscy, którzy
przyniosą do Urzędu Gminy Mszana Dolna co najmniej dziesięć zużytych
baterii lub niepotrzebną książkę w zamian otrzymają praktyczną, modną
i wygodną torbę ekologiczną!

Drugie życie książki
Za pierwszą przyniesioną książkę każdy
dostanie torbę ekologiczną. Zebrane książki
będą udostępnione mieszkańcom, a celem
akcji będzie przekazanie książkom drugiego życia. Zasady wymiany książek są proste: każdy, kto przyniesie więcej niż jedną
pozycję będzie mógł za darmo wymienić je
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na taką samą liczbę innych tytułów. Szczególnie poszukiwane będą książki nowe (wydane w latach 2000-2018), ciekawe
i przydatne innym. Tematyka zupełnie dowolna. Może to być beletrystyka, mogą być
poradniki, książki historyczne, pamiętnikarskie, fantastyczne, bajki dla dzieci. Im książki nowsze i w lepszym stanie, tym większa
szansa, że ucieszą kolejnych czytelników.
Specjalnie przygotowana półka w Biurze
Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Mszana Dolna czeka na Wasze książki!

Baterie groźne
dla środowiska
Torbę wielorazową można też otrzymać, przynosząc co najmniej dziesięć
zużytych baterii. Trzeba je utylizować,
gdyż zawierają metale ciężkie, takie jak
ołów, kadm, rtęć i lit. Jedna mała baterie guzikowa może skazić 1 m3 gleby
i zatruć 400 l wody. Zapraszamy do Eko
wymiany!
MAŁGORZATA LEŚNIAK

NASZA GMINA 23

Trwała pamiątka
szczególnego
jubileuszu
28 października, w Limanowej na tzw. Małym Rynku
odsłonięto pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego,
współfinansowany przez wszystkie samorządy powiatu limanowskiego.

U

roczystość była częścią obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Społeczność
Limanowej miała w tym dniu dwa kolejne powody do świętowania: setną rocznicę poświęcenia kościoła limanowskiego oraz powołanie kapituły kolegiackiej
przy Bazylice w Limanowej.
Swoją obecność poprzez udział w uroczystości oraz złożenie pod pomnikiem biało–czerwonych kwiatów, jako wyraz
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szacunku i hołdu walczącym za wolność ojczyzny, zaznaczyły władze gminy Mszana Dolna: Aleksandra Kania – przewodnicząca Rady, Bolesław Żaba – wójt oraz jego zastępca
Katarzyna Szybiak.
Potrójnej uroczystości nadano podniosły charakter. Świętowanie rozpoczęto od eucharystii w limanowskiej bazylice.
Mszy świętej przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż.
Wzięli w niej udział przedstawiciele władz powiatu limanowskiego, wszystkich samorządów z tego obszaru, szkół i instytucji, a przede wszystkim licznie zgromadzili się mieszkańcy
całego regionu.
Odsłonięty po mszy św. pomnik stanowi trwałą pamiątkę
obchodów jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz pobytu Józefa Piłsudskiego w Limanowej
(1914r.). Wyeksponowano na nim słowa Marszałka: „Tu czułem się w Ojczyźnie, czułem się potrzebnym dla niej, jako jej
obrońca”. Dodano również hasło ważne dla każdego Polaka:
„Bóg, Honor, Ojczyzna” oraz „Limanowianie w Stulecie Niepodległości”.
MAGDALENA POLAŃSKA
Fot. Roland Mielnicki
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Zagórzańskie rolniczki
na wizycie studyjnej

29 listopada grupa rolniczek z terenu gminy Mszana Dolna wzięła udział
w wizycie studyjnej w Inkubatorze Kuchennym w Zakrzowie. Zagórzanki
poznały działanie ośrodka „od kuchni”.

U

czestniczki dowiedziały się
o możliwościach współpracy
z rolnikami i producentami
rolnymi, poznały zadania ja-
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kie realizuje powstała tam spółdzielnia,
zobaczyły jak funkcjonuje sprzedaż wyrobów przez nią wyprodukowanych oraz
produktów dostarczanych przez okolicz-

nych rolników. Zapoznały się również
z bardzo ciekawą inicjatywą Klubu zakupowego Kooperatywa Lanckorońska
KoKoszyk i dowiedziały się, jakie plusy
i minusy mają różne rozwiązania formalno–prawne, techniczne i technologiczne
w inkubatorze oraz spółdzielni. Warto
tutaj podkreślić, że rolnicy z gminy
Mszana Dolna skorzystali z doświadczeń
polskich pionierów. Inkubator w Zakrzowie jest bowiem pierwszym tego typu
obiektem w Polsce. Najważniejszą jego
częścią jest kuchnia wyposażona w urządzenia dużej gastronomii oraz chłodnie.
Pozwala to na prowadzenie działalności
produkcyjnej, usługowej oraz szkoleniowo-doradczej z zakresu przetwórstwa
rolno-spożywczego i gastronomii. Mogę
z niej korzystać lokalni rolnicy, małe firmy, osoby oraz organizacje zainteresowane tego typu działalnością.
Organizacja pracy, jak również spotkania dotyczące wykorzystania potencjału
inkubatora odbywają się pod nadzorem
wyszkolonego w tym celu personelu.
Wizyta zagórzańskich producentów
rolnych w Zakrzowie zorganizowana została przez Małopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Karniowicach w ramach działań podejmowanych przy kreacji marki Gminy
Mszana Dolna.
MAGDALENA POLAŃSKA
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Kto czyta, więcej wie
DLA DOROSŁYCH

„Króla”, jednego z największych bestsellerów ostatnich lat. Chwytająca
za gardło opowieść o wojnie oraz bezkompromisowe spojrzenie na oprawców
i ofiary. Żydzi, Polacy i Niemcy. I to najtrudniejsze wyzwanie... pozostać człowiekiem.

DLA DOROSŁYCH

roku. Niefortunny wypadek sprawi, że nie
będzie mogła sama dokończyć wypieków.
Na szczęście ktoś chętnie jej pomoże…
W te święta każdy odkryje coś wyjątkowego. Bo przecież najpiękniejsze podarunki od losu dostajemy, kiedy
najmniej się tego spodziewamy.
Przeżyj niezapomniane święta razem
z bohaterami „Wieczoru takiego jak ten”
i „Lata utkanego z marzeń”.

DLA DZIECI

SZCZEPAN TWARDOCH

Królestwo

Zaskakująca kontynuacja „Króla”–
jednego z największych bestsellerów
ostatnich lat.
Ryfka ma jeden cel – przetrwać.
W swojej kryjówce pielęgnuje na wpół
przytomnego Jakuba Szapirę, który niczym nie przypomina niegdysiejszego
postrachu stolicy. Kobieta nocami wychodzi na gruzowisko, którym po polskim
powstaniu stała się Warszawa. Zdobywa
pożywienie, obmyśla plan dalszej ucieczki, pieniądze wymienia na coś znacznie
cenniejszego – na broń. Jej oczy widzą
upadek dawnego „królestwa” Szapiry, jej
nozdrza rozpoznają zapach porzuconych
resztek jedzenia, jak i trupi odór, a do jej
uszu dochodzą coraz to nowe pogłoski.
Podobno pod ruinami byłego getta żyje
nieomal mityczny Ares, krwią podpisujący swoje nazistowskie ofiary...
Dawid, syn Szapiry, przeżył wywózkę z Umschlagplatz. O losie ojca niewiele wie, bo też mało go on obchodzi.
W ukryciu wspomina dawne czasy
i przedwojenną potęgę Jakuba. Spotkał
w życiu wielu złych ludzi, ale nikt nie jawi mu się gorszym niż Jakub Szapiro...
Opowieść Ryfki i historia Dawida
układają się w zaskakującą kontynuację

26 NASZA GMINA

GRUDZIEŃ 2018

GABRIELA GARGAŚ

Magia grudniowej nocy
W tę grudniową noc magia świątecznej atmosfery rozgrzeje serca wszystkich!
W małym bieszczadzkim miasteczku
mieszkańcy śnią o świętach jak z bajki.
Wśród wzgórz otulonych śniegiem,
w małych domkach, w których pachnie
cynamonowymi wypiekami, to marzenie może się spełnić… Czy pierwsza
gwiazdka przyniesie ukojenie?
Michalina już niedługo zostanie mamą. Radość oczekiwania na maleństwo
zakłóca jej jednak obawa, że będzie musiała wychowywać je sama. Czy Przemek wybaczy jej dawne błędy i stworzą
kochającą się rodzinę?
Przed świętami babcia Zosia niemal
nie wychodzi ze swojej cukierni „Cynamonowe serca”, bo zamówień na przepyszne pierniczki, makowce i serniki
spłynęło jeszcze więcej niż w ubiegłym

Dobranocki na gwiazdkę
Kto daje prezenty świętemu Mikołajowi? Do kogo trafi zabłąkana Florentyna na wigilijną wieczerzę? Jak spędzić
święta, gdy tata jest daleko? Gdzie się
podziały listy do świętego Mikołaja?
Czy da się odczarować święta?
Odpowiedzi na te pytania znajdziecie
w dobranockowych historiach dla małych i dużych. Poza tym przeczytacie
w nich także o pysznych mikołajowych
naleśnikach z cynamonem, o psiaku
imieniem Gwiazdka, który uratował
pewne święta, o niespodziewanym gościu i o królu-niemowlaku w korycie
na paszę oraz o karpiu Cyprianie, siedemnastym pomocniku Aniołka.
W gwiazdkowym prezencie od znakomitych polskich autorów!
DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

ANDRZEJ MALESZKA

Magiczne drzewo. Czas robotów
Powieść z bestsellerowego cyklu
„Magiczne Drzewo”
Android stworzył stalowe osy. Każdy,
kogo użądlą, zmienia się w robota.
Na całym świecie ludzie przeistaczają
się w maszyny. Tylko Idalia, Alik, Budyń i mała Julka uciekają przed inwazją
os. Muszą odnaleźć magiczny przedmiot, który zmieni roboty z powrotem
w ludzi. W pościg za nimi rusza Android i groźny waran. Olbrzymi słoń-robot
walczy w ich obronie.
Opowieści „Magicznego Drzewa” są
podstawą znanego na świecie cyklu filmowego, nagrodzonego Emmy – telewizyjnym Oscarem – za wyobraźnię,
mądrość i humor.
Andrzej Maleszka – reżyser filmowy,
autor powieści i scenariuszy. Jest zdobywcą wielu nagród na międzynarodowych festiwalach. Jego filmy i powieści
są pełne fantastycznych przygód, a jednocześnie opowiadają o ważnych sprawach.

DLA WSZYSTKICH
Wodecki. Tak mi wyszło
Zbigniew czy Zbyszek? Skrzypek
klasyczny czy trębacz rozrywkowy?
Artysta estradowy czy muzyk awangardowy?
Zbigniew Wodecki miał dwa życiorysy. W pierwszym występował w filharmoniach jako skrzypcowy solista,
podbijał Europę u boku Ewy Demarczyk,
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szalał w jazzowych improwizacjach i nagrywał piosenki, które wyprzedzały resztę polskiego popu przynajmniej o długość
plerezy. W drugim uchodził za eleganc-

Serdaki dla
strażaków
Ochotnicza Straż Pożarna w Mszanie Górnej w sierpniu br. w ramach
Mecenatu Małopolski otrzymała
dotację w wysokości 10.000 zł
na realizację zadania publicznego
pt. „Upowszechnianie kultury zagórzańskiej przez Orkiestrę OSP
w Mszanie Górnej poprzez zakup
strojów ludowych”.
W ramach tego zadania dla członków
orkiestry dętej działającej przy OSP uszyto pięć serdaczków góralskich ręcznie haftowanych motywem zagórzańskim.

kiego pana z telewizji, showmana w popularnych programach, muzyczną instytucję. Tyle że o tym pierwszym wszyscy
na lata zapomnieli. Nawet on sam.
„Wodecki. Tak mi wyszło” to książka
na dwa głosy: reporterska opowieść Kamila Bałuka o Zbigu i jego przebojowym
„powrocie” na scenę w 40 lat od debiutu; oraz historia Zbigniewa, którą Wodecki snuje w autobiograficznej rozmowie
z Wacławem Krupińskim dosłownie
na chwilę przed wybuchem Zbigomanii.
Czy Zbigniew mógł przypuszczać, że powróci jako Zbig? Czy Zbig w młodości
planował zostać Zbigniewem? A może
po prostu tak mu wyszło?
ELŻBIETA CIĘŻADLIK
Wybór za www.bonito.pl

Celem zadania jest umacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców poprzez
upowszechnianie kultury zagórzańskiej,
a także zapewnienie jednolitego i estetycznego wyglądu orkiestry podczas
występów artystycznych.
Zadanie przyczyni się do kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów
i zwyczajów wśród lokalnej społeczności, przekazywania ich następnym pokoleniom oraz prezentacji dziedzictwa
kultury zagórzańskiej podczas imprez
kulturalnych.

„PROJEKT REALIZOWANY JEST PRZY WSPARCIU
FINANSOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO”
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Produkt lokalny to sztuka

Kreatorzy marki Gminy Mszana Dolna, podczas warsztatów, zorganizowanych 3 grudnia, przekonywali, że
sztuką może być wytwarzanie serów, projektowanie ogrodu wiejskiego, wykonanie ogrodu w szkle
czy własnoręczne zrobione ozdoby
świąteczne.

P

rowadząca spotkania Olga
Gałek, Członek Zarządu Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA, od samego
początku procesu tworzenia marki Gminy Mszana Dolna zwraca uwagę na konieczność wykorzystywania potencjału
drzemiącego w ludziach tutaj mieszkających, lokalnym środowisku oraz tradycjach tego regionu w przygotowaniu
atrakcyjnych ofert turystycznych. Tematyka kolejnych spotkań jest dobierana właśnie w tym kontekście. Tym
razem uczestnicy warsztatów mogli dowiedzieć się o krótkim łańcuchu dostaw
żywności (od pola do stołu), aspektach
prawnych związanych z rejestracją produktu lokalnego oraz kosztami, jakie rejestrujący musi ponieść. Swoją wiedzą
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na ten temat podzieliła się Anna Tobiasz
z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Karniowicach. W fascynujący świat wiejskich ogrodów oraz
ich miniaturek przeniesionych do szklanych naczyń zabrała wszystkich kreatorów marki Anna Nowak z MODR
w Karniowicach. Uczestnicy warsztatów na nowo odkrywali zapomniane już
dzisiaj nieco rośliny, które jeszcze kilka-

naście lat temu zdobiły wiejskie ogrody.
Elżbieta Ząbczyńska, prezes Stowarzyszenia Rękodzielników Zagórzańscy Pasjonaci, opowiedziała o projekcie przez
nich realizowanym i zaprosiła do obejrzenia efektów ich pracy przedstawionej
na ekspozycji. Można tam zobaczyć
prawdziwe cudeńka wykonane ręcznie
– gorsety mieniące się feerią barw, koszyki wiklinowe, ozdoby świąteczne
z papierowej wikliny, wianuszki, materiałowe gwiazdki i serduszka, tak bardzo popularne w dekoracjach mieszkań,
koronkowe serwety, wykonane z drewna maskotki. Trudno wszystko wymienić.
Był też czas na pracę indywidualną
uczestników spotkania. Rękodzielnicy
pokazali, w jaki sposób stworzyć ozdoby z papierowej wikliny.
Miłą niespodzianką dla wszystkich
obecnych na warsztatach był poczęstunek pysznymi serami, wyprodukowanymi przez jedną z uczestniczek zajęć.
Warto podkreślić, że grupa kreatorów
marki Gminy Mszana Dolna dysponuje
już różnorodnymi zagórzańskimi dziedzinami – wielokierunkową wiedzą
i umiejętnościami, które jej uczestnicy
wykorzystują w podejmowanych przez
siebie działaniach. Do tego zespołu dołączają kolejni mieszkańcy, dzieląc się
swoimi talentami.
MAGDALENA POLAŃSKA
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Moc inicjatyw na 100-lecie
Niepodległości Polski
W Zespole Placówek Oświatowych
w Kasince Małej podjęto wiele inicjatyw dla uczczenia 100-lecia Niepodległości.

N

ajważniejszą z nich było przygotowanie koncertu pieśni patriotycznych, który odbył się
w środę 7 listopada w kościele parafialnym w Kasince Małej po wieczornej Mszy św. Uczniowie zaprosili
zgromadzonych do zadumy i refleksji
nad dziejami naszej Ojczyzny poprzez
wsłuchanie się w słowa wyśpiewywanych
pieśni, podając ich krótką genezę. Młodzi
artyści – uczniowie szkoły oraz jej absolwenci – przypomnieli pieśni i piosenki,
które towarzyszyły narodowi polskiemu
w ważnych wydarzeniach dziejowych,
utwory, które mają charakter dokumentu
epoki, są wzruszającym świadectwem
czasu. W murach kościoła wybrzmiały:
„Modlitwa o wschodzie słońca”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „Gdzie są kwiaty z tamtych lat”, „Marsz Pierwszej
Brygady”, „Modlitwa dziewczyńska”,
„Inka”, „Żeby Polska była Polską” czy
„Pieśń kronika” w wykonaniu szkolnych
solistek, którym towarzyszył szkolny chórek. Uczniowie zadbali również o oprawę
muzyczną Mszy św.
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Chcieliśmy złożyć hołd tym wszystkim, którzy walczyli o niepodległość.
W sposób lokalny chcieliśmy podkreślić,
jak ważne i istotne jest dla nas Święto
Niepodległości, poprzez pieśni przybliżyć naszą historię i ułatwić jej zrozumienie – podsumowują organizatorzy
koncertu. Uroczystość swoją obecnością
uświetnili przedstawiciele władz lokalnych z Wójtem Gminy – Bolesławem
Żabą – oraz Przewodniczącą Rady Gminy – Aleksandrą Kanią na czele, Dyrektorzy kasinczańskich szkół, nauczyciele
i licznie zgromadzeni mieszkańcy wsi.
9 listopada społeczność ZPO świętowała 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości w murach szkoły. Odbył się tutaj
Przegląd Poezji Patriotycznej, podczas
którego przedstawiciele klas zaprezentowali wybrane utwory poetyckie związane
z naszą Ojczyzną oraz jej historią. Wszyscy uczestnicy stanęli na wysokości zadania i pięknie deklamowali przygotowane
wiersze. Publiczność miała okazję usłyszeć popularne i te mniej znane utwory.
Uczniowie biorący udział w Przeglądzie
Poezji Patriotycznej na zakończenie
otrzymali pamiątkowe dyplomy, które
wręczyła Dyrektor – Anna Piwowarska.
Kolejnym punktem programu było posadzenie Dębu Niepodległości, który będzie

upamiętniał tę doniosłą rocznicę. Na zakończenie obchodów uczniowie stworzyli
gigantyczną „żywą” biało – czerwoną flagę, która została uwieczniona na zdjęciach.,
Odśpiewaniem
Hymnu
Narodowego o godz. 11.11 rozpoczęto
akademię poświęconą Ojczyźnie i tym,
którzy za jej wolność walczyli. Myślą
przewodnią uroczystości było ukazanie
dążeń niepodległościowych, cierpienia
Polaków skazanych na tułaczkę oraz znaczących wydarzeń, które stały się dla naszej historii symbolami narodowymi.
Recytowane utwory poetyckie oraz zaprezentowane pieśni patriotyczne przeniosły
nas w czasy walki Polaków o wytęsknioną wolność. Dyrektor szkoły – Anna Piwowarska – wyraziła uznanie i podziękowała
za przygotowanie szkolnych obchodów
Święta Niepodległości oraz koncertu pieśni
patriotycznych.
Wszystkie działania podjęte dla
uczczenia 100-lecia Niepodległości Polski podkreśliły wyjątkowość tego święta
– dodają nauczyciele przygotowujący
szkolną akademię. Uczniowie aktywnie
zaangażowali się w jego obchody, ukazali piękno ojczystej poezji i pieśni patriotycznej, za co składamy im serdeczne
podziękowania.
DOROTA BOROWIEC
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Historia
w pieśni
zaklęta
27 listopada, w Zespole Placówek
Oświatowych w Rabie Niżnej odbył
się III Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej.

S

zkoła w tym dniu miała zaszczyt gościć na uroczystości,
wpisującej się w obchody 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, senatora Jana Hamerskiego. Z zaproszonych gości
przybyli także: posłanka Anna Paluch,
wójt Mszany Dolnej Bolesław Żaba, zastępca wójta Katarzyna Szybiak, wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie
Małgorzata Lenartowicz, dyrektorzy
placówek oświatowych z terenu gminy
Mszana Dolna, naczelnik OSP w Rabie
Niżnej Krzysztof Cieluszak oraz sołtys
Raby Niżnej Józef Potaczek.
Na scenie zaprezentowały się zespoły i soliści z jedenastu szkół gminy
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Mszana Dolna. Młodzi artyści śpiewali
pieśni patriotyczne, co było swoistą
podróżą po historii naszej ojczyzny.
Wśród wykonywanych utworów można
było usłyszeć: „Co to jest niepodległość”, „Tchnienie wolności”, „Tu wszędzie jest moja ojczyzna”, „Modlitwa
obozowa”, „Biały krzyż”, „My, Pierwsza Brygada”. Największą popularnością cieszyła się pieśń „Białe róże”,
wykonywana przez uczniów aż czterokrotnie. Wszyscy uczestnicy przeglądu
mogli posłuchać brawurowo odśpiewanych przez chłopców z klas gimnazjalnych ZPO w Rabie Niżnej pieśni pt.
„Honor i gniew”, „Wizja Szyldwacha”.
– Dziękujemy uczestnikom, opiekunom, nauczycielom oraz rodzicom, którzy włączyli się w organizację
i przygotowanie imprezy – wyrazy
wdzięczności przekazują organizatorzy.
– Serdecznie dziękujemy sponsorom,
którzy ufundowali śpiewniki, upominki,
napoje, słodycze i pyszny domowy poczęstunek dla wszystkich uczestników
przeglądu. Wśród nich byli: posłanka
na Anna Paluch, właściciele hipermarketu Silla, wójt Bolesław Żaba, prezes
GS Mszana Dolna, Mariola Nieckula,
Małgorzata Ogiela oraz Rada Rodziców przy ZPO w Rabie Niżnej.
BEATA MISIURA
Fot. Anna Petrycka
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o wielkim zaangażowaniu i współpracy
wszystkich pracowników tej placówki.
W tym roku to wyjątkowe spotkanie
uświetnił również występ zespołu regionalnego Kasinianie –Zagórzanie wraz
z kapelą, w której zaprezentowali się
miejscowi artyści: Andrzej Ciężadlik,
Adam Rusnarczyk i Justyna Rusnarczyk. Regionalne przyśpiewki zachwyciły melodią, a tańce zachęcały
Niezwykłą radość organizatorom tego- uczestników do wspólnego „przytupu”.
rocznej edycji sprawili goście, którzy liczZebrani goście mieli także okazję wynie przybyli wraz ze swoimi rodzinami.
słuchać utworów wykonanych przez abSpotkanie rozpoczęto wspólną modli- solwentkę ZPO w Kasinie Wielkiej,
twą podczas mszy świętej, którą odprawił utytułowaną już wokalistkę – Justynę Ruks. Robert Stanuszek, wikariusz parafii snarczyk. W trakcie uroczystości wszystKasina Wielka. Oprawę liturgiczną eucha- kim dzieciom wręczono upominki,
rystii przygotowała Schola „Soli Deo”.
przygotowane dzięki ofiarności darczyńGości powitała Janina Ziemianin, dy- ców. Pyszny obiad i słodkie łakocie z wielrektor Zespołu Placówek Oświatowych kim zaangażowaniem przygotowali
w Kasinie Wielkiej. W spotkaniu wzięli rodzice uczniów z miejscowej szkoły.
udział: Ewa Filipiak – przewodnicząca Wspaniałą, słodką niespodzianką był przeRady Powiatu Limanowskiego, Agata pyszny, okazały tort ręki mistrza – cukierZięba – wicestarosta limanowski, wójt nika Bolesława Jani z Kasiny Wielkiej.
Bolesław Żaba, Bolesław Jania – radny
W gorącej i serdecznej atmosferze nie
powiatu limanowskiego oraz Adam zabrakło też dla ochłody lodowego deseWrzecionek – sołtys Kasiny Wielkiej.
ru. Spotkanie zakończyła wspólna zabaDla wszystkich uczestników goście wa i tańce, do których przygrywał zespół
z SOSW w Dobrej zaprezentowali spek- „Juhasi”.
takl pt. „Jaś i Małgosia”. Aktorzy zauroEgzamin empatii i wrażliwości
czyli widownię swoją grą, barwnymi na „szóstkę” zdali uczniowie i absolstrojami i wspaniałą dekoracją. Wysoki wenci kasińskiej szkoły, którzy w chapoziom prezentacji sztuki świadczy rakterze wolontariuszy po raz kolejny

Uśmiech dzieci
– łącznik serc
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje
się cały świat” – pod takim hasłem
w Zespole Placówek Oświatowych
w Kasinie Wielkiej odbyło się siódme już spotkanie integracyjne osób
niepełnosprawnych wraz z rodzinami z terenu gminy Mszana Dolna i powiatu limanowskiego,
wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dobrej oraz uczniów szkoły
podstawowej i klas gimnazjalnych
placówki w Kasinie Wielkiej.

G

łównym organizatorem tegorocznego spotkania byli: dyrekcja, nauczyciele i rodzice
uczniów Zespołu Placówek
Oświatowych w Kasinie Wielkiej.
Wsparcia udzielił wójt Mszany Dolnej
– Bolesław Żaba. Starosta Limanowski
– Mieczysław Uryga objął uroczystość
honorowym patronatem.
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współuczestniczyli w organizacji i przebiegu całego spotkania.
– Nadrzędnym celem naszej uroczystości jest integracja jej uczestników,
a także wymiana doświadczeń między
opiekunami osób niepełnosprawnych
– informują koordynatorki uroczystości.
– Ten bal udowodnił po raz kolejny, jak
ważną rolę odgrywają takie spotkania
dla rodzin osób z problemami niepełnosprawności. Wspólnie spędzony czas
upłynął w bardzo radosnej i serdecznej
atmosferze. Mamy nadzieję, że udało
nam się wywołać uśmiech na twarzach
najważniejszych gości i że spotkamy się
znów za rok!
Tak jak w poprzednich latach, tak
i tym razem nie zawiodła ofiarność
i życzliwość ludzi, dla których uśmiech
dziecka jest największą nagrodą. Ofiarodawcy wiedzą o radości, jaką niesie
oczekiwanie osób niepełnosprawnych
na coroczne, wspólne spotkanie. Ta
świadomość sprawia, że szeroko i bezinteresownie otwierają się ich dobre serca.
– Dziękujemy więc serdecznie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, aby po raz kolejny
odbyła się ta wyjątkowa uroczystość
– dodają organizatorzy. – Wyrazy
wdzięczności wszystkim ofiarodawcom
zostaną przekazane w formie pisemnej.
EWA ŚLAGA, HELENA WRZECIONEK,
ANNA CYGAL-MASULIK
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Świętujemy
GODY!
To piękne staropolskie słowo – gody – oznacza uroczyste i dostojne
świętowanie czegoś. Tu przede
wszystkim Świąt Bożego Narodzenia, „Godnich Świąt”!

B

liski nam tutaj Władysław
Orkan, choć w dalekich,
dawnych
już
czasach
(rok 1900), gdy opowiada
o świętowaniu Bożego Narodzenia
(zbiór opowiadań „Nad urwiskiem
– Godnie Święta”) – to pisze:
„To godnie święto, Narodzenie Pańskie raz do roku musi się różnić
od zwykłej niedzieli. – Ludzie po sumie wysypali się z kościoła. I wbrew
swemu zwyczajowi nie zatrzymują się
koło sklepów, nie stają gromadkami
na rynku, ale każdy leci w swoją stronę. We wszystkich kierunkach od kościoła idą, rozsypują się po kamieńcu,
mijają jedni drugich, spychają się z ław,
a co które, to szybciej zdąża ku swojej
chałupie. Większa część ludzi, którzy
z dalsza przyszli, nie miała nic na zębie
od wczorajszej wilii... Przyszli na jutrznię, a tu rano jedna msza po drugiej
– więc żal im było odchodzić i zostali
na sumę. Za to w chałupie czeka ich suty obiad – toż lecą na zabicie!”
Powodem tego pośpiechu – jak podaje dalej pisarz – jest również i przekonanie, że kto szybciej dojdzie do domu
– ten pierwszy, przed wszystkimi porobi wiosenne roboty w polu! Jak widać
– nasz góralski lud nawet w Święta,
na początku przecież zimy, już myślał
o wiosennym okresie robót, trosk i trudów – i do nich się sposobił. To wydaje
mi się bardzo znamienne!
Ale tymczasem mamy Święta, czy
raczej Gody, bo tym słowem określano cały dwutygodniowy piękny czas
od Bożego Narodzenia, przez Nowy
Rok, aż do Trzech Króli. To okres wielkiego świętowania, odwiedzania się,
gościny rodzinnej i sąsiedzkiej, cho-

dzenia po kolędzie…Powiedzielibyśmy beztroski wreszcie czas. Był to
i czas odrabiania zaległych kontaktów,
tych zaniedbanych w ciągu roku z powodu nie kończących się robót gospodarskich w polu i w zagrodzie. Teraz,
zimową porą, kiedy już wszystko zebrane do spichlerzy i piwnic, a dobytek (żywy inwentarz) zamknięty
w oborach, i gdy nastały Gody – to mogą gospodarze prawdziwie świętować. I umieli to robić!
Czy dzisiaj, gdy roboty polowe i pory roku nie wymuszają na nas takiego
rygoru, choć może łapie nas już jakiś
inny rygor i pośpiech – czy umiemy
świętować? Świętować – to znaczy
uwolnić się jak najpełniej od tych „roboczych” więzów. To równocześnie
znaczy zauważyć, odnaleźć inne więzy, te bardziej ludzkie, podstawowe,
dzięki którym jesteśmy rodziną, jestem
ojcem czy matką, bratem dla rodzeństwa, dzieckiem w domu. Wspólne
przebywanie, z obowiązkowym wyłączeniem (choćby na godzinę) wszelkich „przekaziorów” da nam
niezwykłe odkrycia piękna osobowych
kontaktów. To wszystko jest przecież
w zasięgu naszej ręki, i to jest już prawdziwe świętowanie! Nie na darmo
„III Przykazanie Boskie” zaczyna się
od słowa p a m i ę t a j – „Pamiętaj,
abyś dzień święty święcił!” Widocznie
nie tak trudno człowiekowi było i jest
niestety zapomnieć o powołaniu
do wyższych rzeczy, o istnieniu ważniejszych więzi, dzięki którym człowiek jest kimś o wiele więcej niż
zjadaczem chleba.
Narodzenie Syna Bożego w ludzkim ciele, w naszej ludzkiej rodzinie
wywyższa i uświęca nasz codzienny
ziemski trud, ale także prowadzi nas
niesłychanie wyżej.
Szczęść Boże w pracy i świętowaniu!...
KSIĄDZ JAN ZAJĄC ZE ŚNIEŻNICY
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„Miś” na 100-złotowym banknocie
Najmniejsza placówka oświatowa
w gminie Mszana Dolna odniosła kolejne sukcesy. Uczennice Szkoły
Podstawowej im. św. Floriana w Glisnem zdobyły nagrody w konkursach
organizowanych z okazji odzyskania
przez Polskę niepodległości.

G

abriela Oleksy została laureatką Ogólnopolskiego
Konkursu
Historyczno
– Plastycznego „100 Bohaterów na 100 lat Niepodległości”
zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 225 im. Józefa Gardeckiego
w Warszawie. Zmagania konkursowe
honorowym patronatem objął Mazowiecki Kurator Oświaty – Aurelia Michałowska. Zadaniem uczestników
konkursu było zaprojektowanie i wykonanie banknotu o nominale 100 złotych.
Na awersie należało umieścić wizerunek
jednego z lokalnych bohaterów walk
o wolność i niepodległość Polski
w okresie od 1772 r. do 1989 r. Gabrysia upamiętniła postać prof. Adama Stefana Trembeckiego ps. „Miś”, członka
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Oddziału Partyzanckiego AK „Adam”,
który prowadził walki z niemieckim
okupantem w czasie drugiej wojny
światowej. Walki te toczyły się m.in.
w rejonie Glisnego.
Młoda Zagórzanka została zaproszona do Warszawy na Wielką Galę podsumowującą konkurs. Zajęła w nim
trzeciemiejsce. Laureaci z całej Polski

otrzymali nagrody, które wręczano
w obecności m.in. ks. Infułata dr. Jana Sikorskiego, prof. dr. hab. Leszka Żukowskiego, Jacka Majcherka – doradcy
w Departamencie Komunikacji i Promocji NBP oraz przedstawicieli Rady
Rodziców. Po uroczystym rozdaniu nagród Gabrysia wzięła udział w spacerze
po stolicy.
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Gabrysia Oleksy wraz ze swoją koleżanką Marceliną Blecharczyk zdobyły również wyróżnienie w konkursie
zorganizowanym przez Małopolską
Fundację Stypendialną SAPERE AUSO, Muzeum Armii Krajowej im. Gen.
Emila Fieldorfa „Nila”, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Fundację
„Zawsze Warto”. Honorowy patronat
objęli nad nim marszałek województwa małopolskiego oraz rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Konkurs nosił tytuł „Tradycje niepodległościowe w mojej szkole – 1918”
i polegał na opisaniu historii szkoły
i okolic w czasie odzyskiwania przez
Polskę niepodległości. Obydwie
uczennice stworzyły pracę opisującą
przebieg walk w latach 1914-1918
w swojej okolicy, a także to, co działo
się w szkole w Glisnem, istniejącej już
od 1886 r. Praca została wzbogacona o zdjęcia i pracę plastyczną pt. „Bi-

twa pod Limanową”. Gabrysia z Marceliną oraz dyrektor Krystyną Pajką
i nauczycielką historii odpowiedziały
na zaproszenie na uroczystość wręczenia nagród w Krakowie. Tam, po wysłuchaniu wzruszającego koncertu
uczniów szkoły muzycznej, otrzymały
nagrody z rąk prezesa Fundacji, Aleksandra Palczewskiego.
– W przypadku obydwu wydarzeń
zaproszeni goście oraz prowadzący gale finałowe z dużym zainteresowaniem
pytali o miejscowość, z której przyjechali przedstawiciele szkoły – informuje dyrektor szkoły w Glisnem. – Było
nam miło opowiedzieć o Glisnem, ale
też innych, pięknych miejscowościach
gminy Mszana Dolna. Warto zaznaczyć, że obydwa konkursy były częścią
projektu „Niepodległa”, który realizujemy na zajęciach rozwijających z historii w naszej szkole – dodaje
nauczycielka historii.
ANNA STANISŁAWSKA

Grand Prix
dla Justyny
Rusnarczyk
Justyna Rusnarczyk z Kasiny Wielkiej zdobyła GRAND PRIX XIV Przeglądu Pieśni Patriotycznej „ …i na
drugim końcu świata będę dumny ze
swego pochodzenia…”.
Przesłuchania konkursowe odbyły
się 19 listopada w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu. Wzięło w nich udział aż 92
wokalistów i grup artystycznych. Młoda
kasinianka po eliminacjach została zaproszona na Koncert Galowy, który odbył się 26 listopada. Zaprezentowała
w nim pieśń Zbigniewa Preisnera i Stanisława Balińskiego pod tytułem „Kolęda warszawska 1939”.
MAGDALENA POLAŃSKA
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Wygrali wiedzą
o Niepodległej
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbył się konkurs historyczny pt. „Wolna i Niepodległa
– 100-lecie odzyskania przez Polskę
niepodległości”. Wzięli nim udział
uczniowie ze szkół z terenu trzech
zagórzańskich gmin: Miasta Mszana Dolna, Gminy Mszana Dolna oraz
Gminy Niedźwiedź.

F

inał konkursu miał miejsce 10
listopada w Miejskim Ośrodku Kultury. Pomysł zrodził się
podczas spotkania, na którym
Burmistrz Józef Kowalczyk oraz Wójt
Bolesław Żaba i Janusz Potaczek omawiali program wspólnych uroczystości
na 11 listopada. Warto również dodać,
że pomysł to jedno, przygotowania
do tego wydarzenia trwały kilka miesięcy. Ogrom pracy włożyli nauczyciele historii, którzy podjęli się opracowania
pytań do testu, oczywiście w jak największym sekrecie…
Kolejnym etapem były zmagania
szkolne, które wyłoniły zwycięskie dru-
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żyny. Każda drużyna, która pojawiła się
w sobotę w MOKu, mogła uważać się
za wyróżnioną, ponieważ miała zagwarantowane miejsce w wycieczce do Krakowa „Śladami Niepodległości” wraz
z różnymi dodatkowymi atrakcjami.
Jednak finał miał doprowadzić do wyłonienia trzech najlepszych drużyn.
Najwięcej emocji dostarczało losowanie pytań z trzech kategorii: polityki,
kultury i sztuki oraz gospodarki II RP.
Emocje były duże, i choć nie był to „Jeden z dziesięciu” pytania często pozostały bez odpowiedzi. W kategorii
kultury i sztuki pojawiły się również pytania audiowizualne, co nie zawsze było szczęśliwym trafem. Jury oceniała
skrupulatnie i rygorystycznie każdą drużynę, ale na pocieszenie można napisać,
że nawet dorosła publiczność kibicująca młodzieży na scenie miała trudności
z odpowiedziami…
Po pierwszym etapie do ścisłego finału przeszło pięć drużyn. Zaplanowana przerwa była chwilą na poczęstunek,
jak i możliwością obejrzenia spektaklu

teatralnego przygotowanego przez Grupę „Projekt Teatr” działającą przy MOK.
Przygotowany w nietypowy sposób
przedstawił losy Polaków w czasie wojny, a nawiązując ciekawą formą do tego
jaki stosunek my – współcześni obywatele Polski – mamy do niepodległości,
mocno wzruszył. To była świetna lekcja
dotycząca też naszego lokalnego patriotyzmu, szczególnie przy finale, gdy mieliśmy okazję obejrzeć kilkanaście zdjęć
naszego miasta i okolicy.
W konkursie wzięło udział 16 drużyn, zdobywcy trzech pierwszych
miejsc otrzymali nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy wyjechali
na wspólną wycieczkę do Krakowa.
I miejsce zajęli Szymon Jania i Marcin Michalak ze Szkoły Podstawowej
nr 2 z Kasinki Małej
II miejsce zajęły Aleksandra Piekarczyk i Dominika Ślazyk ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Dolnej
III miejsce zajęli Bolesław Petrycki
i Szymon Sater ze Szkoły Podstawowej
w Rabie Niżnej
W dogrywce finałowej wzięli również
udział Marcin Ślaga i Michał Kowalczyk
z Zespołu Placówek Oświatowych
w Kasinie Wielkiej oraz Mateusz Sater
i Jakub Sater ze Szkoły Podstawowej im.
św. Floriana w Glisnem.
Serdecznie gratulujemy!
Źródło: WWW.MSZANA-DOLNA.EU
fot. MOK Mszana Dolna
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Udany sezon nartorolkowy
juniorek LKS „Witów ski”
Mszana Górna
Jesienią narciarze specjalizujący się w biegach narciarskich sprawdzali swoją formę w zawodach na nartorolkach. Niespodziewanie dobrze wypadły w nich juniorki
z LKS „Witów ski” Mszana Górna, a szczególnie Magdalena Murzyn. Wystartowała czterokrotnie i tyle razy
zajmowała miejsca 2-3 wśród polskich zawodniczek.
Wszystkie te zawody wygrała reprezentantka Czech,
startująca w barwach jednego ze śląskich klubów.

P

ierwszym startem były Mistrzostwa Polski w Jeleniej
Górze. Magda pojechała tam szukać szansy na osiągnięcie drugiej klasy sportowej (miejsca 1-6),
a wśród kilkunastu zawodniczek z Polski zajęła 3.
miejsce, zdobywając brązowy medal. To jej największy sukces w karierze. Następnymi zawodami były „Beskidy bez granic” w Istebnej. Z polskich zawodniczek Magdalena była

WWW.MSZANA.PL

druga, a jej koleżanka klubowa Ewelina Kołodziej – trzecia. 9
miejsce zajęła Gabriela Dawiec. Rywalizację seniorek wygrała Klaudia Kołodziej (wszystkie z Łętowego), ale trzeba przyznać, że była jedyną startującą kadrowiczką w tych zawodach.
Kolejne zawody – sprinterskie – rozegrano w Bystrej koło
Bielska-Białej. Wśród seniorek znowu wygrała Klaudia Kołodziej, a najlepszą juniorką „B” z Polski była jej siostra Ewelina. Magdalena Murzyn była druga, a Gabriela Dawiec
– czwarta. W kolejnych zawodach w ramach Pucharu Polski
na nartorolkach – w Marklowicach – Magdalena Murzyn
(wśród polskich zawodniczek) była druga, Ewelina Kołodziej
czwarta, a Gabriela Dawiec szósta. W zawodach tych wystartowały po raz pierwszy juniorki „C” (młodziczki) z Mszany
Górnej. Ósme miejsce zajęła najmłodsza z sióstr Kołodziej
– Aleksandra.
KRZYSZTOF JAROSZ
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Gorczańscy rugbiści
podbijali Dubaj
Trener Łukasz Kościelniak z Olszówki oraz Juniorzy Juvenii Kraków a wśród nich Adrian Kościelniak i Robert Knowa
(wychowankowie RC Gorce Raba Niżna) w dniach 27.1104.12.2018 przebywali w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, biorąc udział w prestiżowym turnieju Emirates
Airline Dubai Rugby Sevens. Turniej w Dubaju jest największym tego typu wydarzeniem na świecie. 3 dni zmagań, 300 drużyn, 100 000 kibiców z najlepszymi
seniorskimi drużynami świata- złotymi medalistami olimpijskimi z Fidżi i medalistkami z Australii.

występowali przede wszystkim rugbiści z rocznika 1999. Nagrodę dla najlepszego zawodnika w szeregach Juvenii odebrał Artur Bryl. Juvenia rozegrała w Dubaju sześć meczów,
zajmując ostatecznie 15. miejsce. W ostatnim swoim meczu
pokonali Wild Dogs z RPA 38:0. W ćwierćfinale ulegli All
Stars 24:26, a następnie w meczu o 13. miejsce Brussels 7
Development 21:33. W grupie rywalizując z trzema drużynami z RPA zwycięstwo odnieśli nad Youth Sport Leeus 29: 12 oraz musieli uznać wyższość młodych nadziei SA
Central Invitational (finalistów turnieju) 5:31 i ekipy college’u Nordvaal 0:47.
espół z Krakowa zebrał bardzo cenne doświadczeUdział w prestiżowym turnieju był dla sportowców nie tylnia, które powinny zaprocentować w przyszłości. ko emocjonującym wydarzeniem sportowym ale też wielką
Trener Łukasz Kościelniak zabrał do Dubaju swo- przygodą i egzotyczną podróżą. Do Polski młode Smoki przyją mistrzowską drużynę, w której grali zawodnicy wiozą cenne doświadczenia, które być może zaprocentują...
MARTA JARECKA
z roczników 2000 i 2001. Tymczasem w siódemkach rywali za rok.

Z

Film podsumowujący wyjazd można znaleźć pod linkiem:
https://vimeo. com/306674709? fbclid=IwAR0qj4tzdg6Uu6xs1EP0oEIxcQu2v47qeUoA4VyymIKXPd5FzLluXoNg6qg
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Justyna Kowalczyk
nagrodzona przez
polskich kardiologów
Mistrzyni w biegach narciarskich Justyna Kowalczyk
została uhonorowana przez Sekcję Prewencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Nagrodą im.
prof. Stefana Rywika za zasługi w zakresie promocji
aktywności fizycznej – poinformował PAP sekretarz
PTK prof. Piotr Jankowski.

W

ręczenie nagrody odbyło się 23 listopada
w Krakowie w ramach ceremonii otwarcia
konferencji „Kardiologia Prewencyjna 2018”, podczas której omawiano m.in.
metody i strategie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
w tym przede wszystkim układu sercowo-naczyniowego.
Za pośrednictwem mediów społecznościowych wyróżnieniem pochwaliła się również sama nagrodzona: Otrzymałam dzisiaj od Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Nagrodę im. Stefana Rywika! To wielki zaszczyt. Dziękuję! – napisała na swoim profilu.
Nagroda im. prof. Stefana Rywika została ustanowiona w 2014 r. celem honorowania osób, których działalność
zawodowa i społeczna zaowocowała wybitnymi osiągnięciami z zakresu promocji zdrowia oraz profilaktyki chorób
układu krążenia. Dotychczasowymi laureatami nagrody byli
m.in. kardiolodzy: prof. Grzegorz Opolski oraz prof. Witold Zatoński.
Justyna Kowalczyk to polska biegaczka narciarska, mistrzyni i multimedalistka olimpijska, mistrzostw świata,
czterokrotna zdobywczyni Pucharu Świata w biegach narŹródło: WWW.RYNEKZDROWIA.PL
ciarskich.
FB Justyna Kowalczyk – Oficjalna Strona
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Wzięli udział
w SKS on Tour
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kasince Małej,
po zakwalifikowaniu się do SKS on Tour, 3 grudnia, wybrali się do Krakowa, gdzie na hali Cracovii razem ze
swoimi rówieśnikami z całej Małopolski mogli spędzić
czas w sportowej atmosferze. Głównym założeniem
„SKS on Tour” jest realizacja tzw. obwodów stacyjnych,
podczas których uczestnicy poznają nowe formy aktywności oraz poddawani są testom sprawności fizycznej.

– W Krakowie mieliśmy przyjemność spotkać i wziąć udział
w zajęciach prowadzonych przez Pawła Janusza, aktualnego
mistrza świata, który jako pierwszy w historii karate tradycyjnego zdobył trzy razy z rzędu złoto w kata indywidualnym
– dodaje opiekun SKS. – Dodatkowo podczas całych zmagań
wspierali nas młodzi i zdolni polscy lekkoatleci – Tymoteusz
Zimny i Aleksandra Gaworska – reprezentanci Polski.
Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali pamiątkowe koszulki,
upominki, zdjęcia z autografami, sprzęt sportowy dla szkoły,
ale najważniejsza w tym dniu była dobra zabawa i pokazanie
dzieciom, że sport to nie tylko piłka nożna, siatkówka lub koszykówka, ale i wiele innych ciekawych i interesujących dyscyplin, w których każdy może znaleźć dla siebie coś fajnego.
MATEUSZ DĄBROWA

O

bwód stacyjny polega na tym, że dzieci podchodzą grupami do kolejnych stacji, gdzie wykonują
różne zadania. Ale zadania proponowane przez organizatorów cyklu „SKS on Tour” to zupełna nowość dla uczniów i opiekunów.
– W Krakowie mieliśmy możliwość spróbować swoich sił
m.in. w speed-ballu (odbijanie piłeczki przymocowanej linką
do statywu), wioślarstwie (czyli ćwiczeniach na ergonometrze), deskorolce, biegu wahadłowym z fotokomórką, reflekso-mierzu, platformie dynamometrycznej – informuje
nauczyciel wychowania fizycznego z Kasinki Małej. – Z takimi ćwiczeniami młodzież w większości spotkała się po raz
pierwszy. Wszystko trwało kilka godzin i miało formę świetnej zabawy.
Podczas każdego eventu przewidziana jest również tzw. stacja mistrzów, gdzie znani sportowcy zmieniają się w trenerów
i prowadzą zajęcia z uczniami.
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