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Izba fot. Aleksandra Urbańczyk
Praca nagrodzona pierwszym miejscem
w konkursie fotograficznym
„Ziemia Zagórzańska w obiektywie”
w kategorii młodzieżowej

V zwyczajna sesja Rady Gminy
– całkiem niezwyczajna STR. 4

„Zagrojcie ta turoniowi”
– po raz dwudziesty STR. 24

Początek roku inwestycyjnego 2019 STR. 12
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Aktywne przedwiośnie
Jak zwykle, na łamach biuletynu
samorządowego podzielę się z Państwem najistotniejszymi, aktualnymi sprawami dotyczącymi gminy
Mszana Dolna. Szczególnie istotne
dla mieszkańców są plany inwestycyjne i o nich tutaj opowiem. Jednak wcześniej pragnę serdecznie
podziękować wszystkim organizatorom, sponsorom i uczestnikom
przeglądów kolędniczych w Olszówce i Mszanie Górnej.

D

oceniam Wasze starania
aby zaprezentować to, co
jest naszym bogactwem
– kulturę i gościnność.
Dzięki zaangażowaniu wielu osób mieliśmy kolejny raz okazję zaprosić gości, wspólnie świętować, spotkać się,
porozmawiać, miło spędzić czas – jednocześnie promując Ziemię Zagórzańską. Cieszy nie tylko wysoki poziom
organizacji imprez ale przede wszystkim poziom artystyczny, co potwierdziły wyniki konkursów wojewódzkich.
Uważam, że jest to nasz wielki powód
do dumy. Jeszcze raz, z całego serca
dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tych wydarzeń, a także naszym zacnym gościom.
Okres świąteczny i karnawał już
za nami. Zmienia się aura i nastrój. Zima, wyjątkowo śnieżna w tym roku
wydaje się już być w odwrocie. Teraz
jesteśmy w okresie Wielkiego Postu.
Czas więc, by przystąpić do kolejnych
aktywności związanych z inwestycjami w Gminie Mszana Dolna. Nie wszędzie zima powstrzymała prace
budowlane. Czas zimowy wykorzysta-

szówce i Kasinie Wielkiej. Podpisaliśmy umowę o dofinansowanie budowy
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Rabie Niżnej. Tutaj,
pomimo protestów Mieszkańców,
wspólnie z Radą Gminy zdecydowaliśmy o kontynuacji tego projektu. Obowiązkiem ustawowym gminy jest
utworzenie takiego obiektu. Zaniepokojonych Mieszkańców zapewniam, że
dołożę wszelkich starań, aby zminimalizować wszelkie niedogodności, jakie
mogą odczuwać w związku z budową
i eksploatacją punktu selektywnej
zbiórki odpadów. Uspokajam i zapewniam – PSZOK będzie obiektem czystym, na którym odpady nie będą
przetrzymywane i nie będą podlegały
obróbce. Odpady z gospodarstw domowych z terenu gminy przywożone
do punktu zbiórki będą pakowane
do poszczególnych kontenerów i po zapełnieniu pojemnika wywożone do reWójt Bolesław Żaba
gionalnych instalacji przetwarzania
odpadów. Działania gminy w sprawie
liśmy na opracowanie projektów PSZOK nie są wymierzone przeciw koi przygotowanie dalszych inwestycji. mukolwiek. Mają na celu poprawę
Trwają prace wykończeniowe na sali funkcjonowania gospodarki odpadami
gimnastycznej w Mszanie Górnej i bu- i docelowo obniżenie kosztów dla
dowa kanalizacji w Rabie Niżnej. Ru- mieszkańców. Obserwujemy tendencję
szyła nieco spóźniona rozbudowa – ceny odpadów rosną wprost proporOśrodka Zdrowia w Mszanie Górnej ze cjonalnie do ich ilości. Jako gospodaŚrodowiskowym Domem Samopomo- rze gminni musimy podejmować
cy. Zakończono remont i oddano działania, które pozwolą docelowo podo użytku bibliotekę publiczną w OSP wstrzymać wzrost cen za śmieci. Mam
w Łostówce. Rozpoczęto budowę nadzieję, że sceptyczni dotąd miesztrzech mostów (w Mszanie Górnej i Ol- kańcy przekonają się z czasem do tego
szówce). Dobiega końca przygotowa- projektu i docenią korzyści, jakie zynie dokumentacji technicznej drogi skuje społeczeństwo i przyroda.
w Glisnem. Zlecono wykonanie dwóch
Dokończenie na str. 10
kolejnych dokumentacji dróg – w Ol-
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przy rozpoczętej w roku 2017 budowie sali gimnastycznej
w Mszanie Górnej. Obecnie wykonawca zakończył
wykonanie instalacji. Położono też tynki wewnętrzne.
Przygotowana została także podłoga w części sportowej,
pod ułożenie posadzki.
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Sołtysi Gminy Mszana Dolna z Wójtem Bolesławem Żabą i Przewodniczącym Rady Gminy Janem Chorągwickim

V zwyczajna sesja Rady Gminy
– całkiem niezwyczajna
Miłym i uroczystym akcentem gminni rajcy rozpoczęli
obrady V zwyczajnej sesji Rady Gminy Mszana Dolna.
Powodem takiej sytuacji były dwie szczególne okazje:
uhonorowanie nagrodami wójta Gminy Mszana Dolna wybitnie uzdolnionej młodzieży oraz przypadające 11 marca Święto Sołtysa.

B

olesław Żaba, gospodarz gminy, przybliżył
obecnym wybitne osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury Michała Jani z Mszany Górnej i Karoliny Żądło z Kasinki Małej oraz osiągnięte wysokie wyniki sportowe rodzeństwa Karoliny i Mateusza
Szczęsnowskich z Kasinki Małej i Wiktora Pajdzika
z Mszany Górnej, za które przyznał nagrody pieniężne.
Wręczając wyróżnienia, podkreślił ogromną rolę, jaką
w promocji gminy Mszana Dolna odgrywają ich osiągnięcia; gratulował obecnym podczas ceremonii rodzicom nagrodzonych. Słowa uznania i życzenia dalszej
pomyślności przekazał uzdolnionej młodzieży Jan Chorągwicki – przewodniczący Rady i Katarzyna Szybiak
– zastępca wójta.
Władze Mszany Dolnej nie zapomniały również o sołtysach poszczególnych miejscowości tego samorządu.
Z okazji zbliżającego się Święta Sołtysa gospodarzom wsi
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dziękowano za dotychczasowe zaangażowanie w rozwój
małych ojczyzn i życzono wytrwałości i pomyślności
w realizacji planów na przyszłość.
28 lutego b. r. nagrody z rąk Bolesława Żaby odebrali:

Michał Jania
Niezwykle utalentowany klarnecista nieustannie doskonalący swój warsztat, student Akademii Muzycznej
w Krakowie; uczeń Szkoły Muzycznej II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego.

W ciągu roku 2018 brał udział w wielu konkursach krajowych i międzynarodowych, promując Gminę Mszana Dolna, zdobywając czołowe nagrody. Do najważniejszych
osiągnięć Michała Jani w ciągu roku 2018 zaliczyć należy
udział w następujących wydarzeniach:
n I miejsce – 15th International Competition Davorin
Jenko (Serbia, Belgrad) – 08.03.2018 r.
n II miejsce – IV Świętokrzyski Festiwal Klas Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych I i II stopnia
(Kielce, Polska) – 9-13.03.2018 r.
n III miejsce – I Gran Canaria International Clarinet
Festival (Agüimes, Hiszpania) – 27.03.2018 r.
n I miejsce – International Music Competition The
Music of Mediterranean Europe (Londyn, Wielka
Brytania) – 08.04.2018 r.
DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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II miejsce – MUSE 2018 International Music Competition (Ateny, Grecja) – 11.05.2018 r.
n III miejsce w kwintecie – MUSE 2018 International
Music Competition (Ateny, Grecja) – 11.05.2018 r.
n GRAND PRIX – International JSFest Instrumental
Music Competition (Turku, Finlandia) – 18.11.2018r.
Makroregionalne Przesłuchania Uczniów Klas Instrumentów Dętych Drewnianych Szkół Muzycznych II st.
(Jarosław, Polska)- 19-20.11.2018 r.
Uczestniczył w kursach klarnetowych:
I Curso Gran Canaria International Clarinet Festival
(Agüimes, Hiszpania)
V Mistrzowski Kurs Klarnetowo – Saksofonowy (Jastrzębie-Zdrój, Polska) – 29,30.11 oraz 1.12.2018 r.
Udział w koncertach:
W Filharmonii Podkarpackiej – Koncert Jubileuszowy Romualda Kalinowskiego z okazji 40-lecia pracy
twórczej – 18.12.2018 r.
Muzeum Narodowe w Krakowie – Koncert Klarnetowy – 9.12.2018 r.
Razem z Zespołem Pieśni i Tańca „Resovia Saltans”
działającego przy Uniwersytecie Rzeszowskim uczestniczył w dniach od 2 do 23 sierpnia 2018 r. w dwóch światowych festiwalach folklorystycznych w Kolumbii:
Festival Encuentro International de Danzas Folkloricas
„CUNA CALIMA” w Restrepo oraz Festival Inernational Colombia Baila we Floridzie.

W roku 2018 brała udział w licznych konkursach i plenerach ogólnopolskich zdobywając wyróżnienia i nagrody. Do najważniejszych osiągnięć w ciągu roku 2018
zaliczyć należy:
n I miejsce w etapie szkolnym Przeglądu Szkół Plastycznych i kwalifikacja do II etapu;
n III miejsce w XIII Przeglądzie Prac z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby, Makroregion Południowo
– Wschodni i kwalifikacja do III etapu;
n IX miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Plastycznym „Dłużew 2018”.
Ponadto wzięła udział w XXVI Ogólnopolskim Plenerze Rysunkowo-Malarskim im. Krystyny Drążkiewicz dla
najzdolniejszych uczniów szkół plastycznych w Rychwale oraz plenerze szkolnym w Jerzowie.
Karolina Żądło to bardzo zdolna uczennica. W roku
szkolnym 2017/2018 uzyskała średnią ocen 6.0 z przedmiotów artystycznych oraz najwyższą średnią ocen
w szkole. Za wybitne osiągnięcia uzyskała Stypendium
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest właścicielką Indeksu na dowolną Wyższą Uczelnię Artystyczną.
Uzyskała również certyfikat i odbyła staż w Kalambaka Ring Road, Meteora w Grecji w ramach projektu pt.
„Warsztat u mistrzów” realizowanego ze środków PO
WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe.

Karolina Żądło

Mateusz Szczęsnowski

Uczennica IV klasy Katolickiego Liceum Plastycznego im. Bł. Piotra Jerzego Frassati w Nowym Sączu.

Zawodnik UKS KORYO Mszana Dolna oraz zawodnik Młodzieżowej Kadry Narodowej. Obecnie przygoto-
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wuje się do Mistrzostw Świata Seniorów, Pucharów
Świata oraz na kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich
w Tokio. W ciągu roku 2018 osiągnął bardzo wysokie wyniki sportowe w dyscyplinie taekwondo olimpijskie.
Do najważniejszych z nich zaliczyć należy:
n
n
n
n

w kategorii Junior
I miejsce – Puchar Polski Swarzędz Cup (13.01.2018 r.)
III miejsce – Puchar Świata Slovenia Open (25.02.2018 r.)
V miejsce – Puchar Świata Belgium Open (18.03.2018 r.)
I miejsce – Mistrzostwa Polski Juniorów (26.05.2018 r.)

w kategorii Senior
II miejsce – Puchar Polski Swarzędz Cup (14.01.2018 r.)
IX miejsce – Puchar Świata Warsaw Cup (15.09.2018 r.)
I miejsce – Mistrzostwa Polski Seniorów (07.10.2018 r.)
I miejsce – Puchar Polski Legionowo Cup (21.10.2018 r.)
I miejsce – Puchar Polski Olsztyn Cup (02.1.2018r.).
Jest to zawodnik powołany do Kadry Narodowej Juniorów w sezonie 2018, uczestnik Mistrzostw Świata Juniorów oraz kwalifikacji do Młodzieżowych Igrzysk
Olimpijskich w Tunezji 2018.
n
n
n
n
n

Karolina Szczęsnowska – zawodniczka UKS KORYO
Mszana Dolna oraz Kadry Narodowej Juniorów (w sezonie 2018). Obecnie przygotowuje się do udziału w Mistrzostwach Europy Juniorów oraz Pucharach Świata.
W ciągu roku 2018 osiągnęła bardzo wysokie wyniki
sportowe w dyscyplinie taekwondo olimpijskie. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy:
n I miejsce – Puchar Polski Swarzędz Cup (13.01.2018r.)
n V miejsce – Puchar Świata Slovenia Open (25.02.2018r.)
n I miejsce – Puchar Polski Ostrowiec Świętokrzyski
Kamil Wojtyczka – sołtys Lubomierza z Wójtem Bolesławem Żabą

(18.03.2018r.)
n

n

n
n

I miejsce – Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
„Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży” – konkurencja
„walki” (29.04.2018r.)
I miejsce – Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
„Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży” – konkurencja
„sprawność” (29.04.2018 r.)
X miejsce – Puchar Świata Warsaw Cup (15.09.2018 r.)
III miejsce – Puchar Polski Legionowo Cup
(20.10.2018 r.)

Jest to zawodniczka powołana do Kadry Narodowej
Kadetów w sezonie 2018, uczestniczka Mistrzostw Europy Kadetów w Hiszpanii. W 2019 roku powołana została do Reprezentacji Narodowej Juniorów.

Wiktor Pajdzik
Zawodnik UKS KORYO Mszana Dolna oraz Kadry
Narodowej Kadetów (w sezonie 2018). Obecnie przygotowuje się do udziału w Mistrzostwach Europy Kadetów
oraz Pucharach Świata. W ciągu roku 2018 osiągnął wysokie wyniki sportowe w dyscyplinie taekwondo olimpijskie. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy:
n II miejsce – Puchar Polski Swarzędz Cup (13.01.2018 r.)
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n

I miejsce – Puchar Polski Ostrowiec Świętokrzyski
(18.03.2018 r.)

II miejsce – Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych „Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży” – konkurencja „walki” (29.04.2018r.)
n I miejsce – Puchar Polski Legionowo Cup (20.10.2018 r.)
n I miejsce – Puchar Polski Olsztyn Cup (02.12.2018 r.)
Ponadto jest bardzo mocno zaangażowany w życie
sportowe Gminy Mszana Dolna. Startując z powodzeniem w zawodach reprezentuje swoją szkołę oraz Gminę. Do jego najwyższych osiągnięć spoza dyscypliny
taekwondo zaliczyć należy:
n I miejsce – Powiatowe Igrzyska w Indywidualnych
Biegach Przełajowych na dystansie 800 m.
n I miejsce – Finał Wojewódzki Indywidualnych Biegów Przełajowych na dystansie 1000 m.
n II miejsce – Powiatowe Igrzyska w Czwórboju Lekkoatletycznym.
Jest to zawodnik powołany do Kadry Województwa
Małopolskiego w Taekwondo Olimpijskim.
n

MAGDA POLAŃSKA
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Przeżyłam
z Tobą tyle lat…
W Święto Ofiarowania Pańskiego,
2 lutego, jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego świętowało 35 par
z terenu gminy i 7 małżeństw z miasta Mszana Dolna. Wspólna uroczystość rozpoczęła się w kościele p.w.
św. Michała Archanioła w Mszanie
Dolnej, gdzie podczas mszy św. Jubilaci zostali poproszeni przez ks.
proboszcza Jerzego Raźnego do odnowienia przysięgi małżeńskiej.

cząca Rady Powiatu Limanowskiego,
Jan Chorągwicki, rzewodniczący Rady
Gminy oraz Janusz Matoga, przewodniczący Rady Miejskiej. Obecni na uroczystości byli również radni obu
samorządów. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Kapela Regionalna „Łostowianie” z Łostówki. Po toaście
i przemówieniach głos w imieniu Jubilatów zabrała Władysława Łabuz. Podziękowała w imieniu par za zorganizowanie
tak wspaniałej uroczystości, ale również
pamiątkę tego wydarzenia w bardzo żartobliwy sposób przypomniaks. proboszcz przekazał ła wysiłek, jaki trzeba włożyć, by móc temałżonkom obrazki z wi- raz świętować. Nie tylko słowa
zerunkiem św. Michała Archanioła. Dru- przywołanej piosenki w tytule, ale rówga cześć uroczystości miała już miejsce nież zacytowany żartobliwy wiersz Wiw Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczyn- sławy Szymborskiej przypomniał, że
kowym „Janda”, gdzie dostojnych Jubi- mimo sędziwego wieku i różnych dolelatów przywitała kierownik Urzędu gliwości należy docenić tę chwilę, cieStanu Cywilnego Danuta Śmieszek. szyć się i świętować. A zatem jeszcze raz
Medale za długoletnie pożycie małżeń- – Sto Lat Naszym Parom!
skie w imieniu Prezydenta RP parom
Z terenu Gminy Mszana Dolna Złoz terenu miasta wręczała burmistrz An- te Gody świętowali: Maria i Julian Anna Pękała, a parom z gminy Msza- toszowie, Helena i Julian Bulasowie,
na Dolna wójt Bolesław Żaba. Stefania i Władysław Drabikowie, IrePamiątkowe listy gratulacyjne wręczali na i Jan Frasunkowie, Irena i Stanisław
również: Wiesław Janczyk, poseł Frasunkowie, Anna i Jerzy Gilowie, Luna Sejm RP, Ewa Filipiak, przewodni- dwika i Józef Głuchowie, Józefa i Marian

Na

WWW.MSZANA.PL

Gnieccy, Zofia i Kazimierz Jaroszowie,
Zofia i Józef Jaroszowie, Józefa i Władysław Kaczmarczykowie, Stefania i Jan
Kaimowie, Urszula i Edward Kołodziejczykowie, Teresa Genowefa i Tadeusz
Kotarscy, Maria i Józef Kozyrowie, Anna i Jan Kubowiczowie, Stanisława i Stanisław Kusiowie, Maria i Franciszek
Leżańscy, Kazimiera i Piotr Jan Lulkowie, Władysława i Stanisław Łabuzowie,
Maria i Józef Naporowie, Władysława
i Melchior Niedojadowie, Zofia i Franciszek Nowakowie, Maria i Bronisław
Ogielowie, Maria i Jan Pietrzakowie, Zofia i Władysław Potońcowie, Bronisława
i Franciszek Rapaczowie, Janina i Józef
Rapaczowie, Maria i Mieczysław Sochaccy, Zofia i Franciszek Szczypkowie,
Barbara i Władysław Szlagowie, Krystyna i Józef Węglarzowie, Józefa i Stanisław Widziszowie, Janina i Sebastian
Wojciarczykowie, Barbara i Franciszek
Ziemianinowie
Jubilaci z Miasta Mszana Dolna:
Zofia i Adam Dudzikowie, Franciszka
i Jan Farganusowie, Maria i Franciszek
Leżańscy, Władysława i Jan Łabuzowie,
Władysława i Roman Nawieśniakowie,
Józefa i Stefan Zoniowie, Ludwika i Józef Żmudowie.
Warto również wspomnieć o parze
małżeńskiej z Mszany Dolnej – Państwu
Olszewskich, którzy obchodzili wyjątkowy, rzadko spotykany jubileusz – 70lecia zawarcia związku małżeńskiego.
Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy!
URZĄD MIASTA MSZANA DOLNA
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Uczta w pasiece
Uczta. To jedyne słowo, które w pełni określa przeżycia kreatorów marki Gminy Mszana Dolna w Pasiece
„Bartek” w Kasince Małej. Uczta
cielesna i duchowa. Gospodarze
miejsca – Barbara i Wojciech Łojasowie – w każdym szczególe zadbali
o to, aby ich goście czuli się
„na brzyzku” wspaniale.

P

ocząwszy od lokalizacji samego budynku, przez jego urządzenie,
wyposażenie,
a na poczęstunku i atmosferze
skończywszy – wszystko przemyślane
i przygotowane z ogromną dbałością o każdy szczegół. Takie otoczenie stało się dla
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uczestników wtorkowego spotkania (22
stycznia) miejscem pracy twórczej. Kreatorzy marki wysłuchali ciekawego wykładu dotyczącego miodu i produktów
pszczelich (konik Wojciecha) oraz ziół
i przetworów z warzyw, owoców i darów
lasu (domena Barbary), a także ich właściwości zdrowotnych. Do woli upajali się
też wspaniałym widokiem skąpanej
w słońcu pasieki rozciągającym się przez
ogromne okno usytuowane naprzeciw
konferencyjnego stołu. Zapoznali się również z bardzo ciekawymi propozycjami
zajęć edukacyjnych przygotowanych
przez Stowarzyszenie „Zagórzańska Kraina”, które wzbogacą ofertę marki Zagórzańskie Dziedziny. Kreatorzy marki

skupili się tego dnia na rozwoju produktu
turystycznego. Inspirując się miejscem
spotkania i pasjami jego uczestników,
tworzyli cztery oferty turystyczne – przemyślane, spójne, perfekcyjnie i na wysokim poziomie. Profesjonalne jak wzór
– Pasieka Bartek. Efekt końcowy spotkania stanowią oferty pobytowe przygotowane dla czterech różnych grup społecznych,
z przypisanymi oferentami i cennikiem.
Uwagę na niszę do zagospodarowania
zwróciła uczestnikom spotkania jego prowadząca – Olga Gałek, wiceprezes Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA.
Przegotowane przez Zagórzańskie Dziedziny oferty turystyczne będą wprowadzane do wachlarza usług świadczonych
przez podmioty działające w branży turystycznej i okołoturystycznej na tym terenie oraz profesjonalnego biura podróży
z Krakowa.
MAGDA POLAŃSKA

DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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Nowe pomysły, nowe cele
Z zapałem do dalszego działania, nowymi pomysłami
i wyzwaniami wyszli z ostatnich warsztatów „Questing
jako narzędzie współpracy na rzecz ekonomii społecznej” kreatorzy marki Zagórzańskie Dziedziny. Anna Tobiasz z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Karniowicach przedstawiła im, w jaki sposób wykorzystać formy sprzedaży w ramach krótkich łańcuchów dostaw przy realizacji ofert podmiotów ekonomii
społecznej.

Z

wróciła obecnym na spotkaniu uwagę na ułatwienia w zakresie sprzedaży produktów rolnych, jakie wprowadziły nowe przepisy. Podkreślała
przy tym obowiązek rejestracji Rolniczego Handlu Detalicznego; przedstawiła formy rozliczeń takiej sprzedaży. Wyjaśniła również kreatorom marki zasady działalności
nieewidencjonowanej i sprzedaży okazjonalnej. Bardzo emocjonującym punktem spotkania była prezentacja ofert wypracowanych na poprzednich spotkaniach (mamy już
opracowanych ponad 30 ciekawych propozycji poznawania
Zagórzańskich Dziedzin!). Pojawiły się też nowe pomysły
i nowe możliwości współpracy. Olga Gałek, Wiceprezes Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA, animator spotkania,
zapoznała wszystkich z zasadami questingu – nowej formy
aktywnego i ciekawego poznawania miejsc i obiektów. Efektem „burzy mózgów” jest lista lokalizacji takich questów
na terenie gminy Mszana Dolna. Do każdej propozycji przyporządkowano osobę odpowiedzialną za dobór zespołu roboczego oraz koordynację przygotowania tych wypraw.

WWW.MSZANA.PL

Questing pozwoli uatrakcyjnić ofertę pod marką Zagórzańskie Dziedziny. Oferta warsztatów i questów dostępna będzie
dla mieszkańców i turystów. Zarówno warsztaty, jak i miejsca wytwarzania i sprzedaży produktów lokalnych, to będą
obowiązkowe punkty na mapie gier qestowych.
Warsztaty kreatorów marki Zagórzańskie Dziedziny odbywają się w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
MAGDA POLAŃSKA
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Aktywne przedwiośnie
Dokończenie ze str. 2

Pragnę się z Państwem podzielić dobrą informacją, że otrzymaliśmy od Pani Wicepremier Beaty Szydło promesę
dotacji w kwocie 1,6 mln. zł. na odbudowę dróg zniszczonych w czasie powodzi. Dotacja posłuży odbudowie
drogi w Kasinie Wielkiej oraz przepustu na drodze w Glisnem. Jest to bardzo duże wsparcie dla samorządu.
Oczywiście nie wyczerpuje potrzeb
w zakresie odbudowy dróg gminnych,
ale pokazuje, że Rząd nie pozostawia
nas samym sobie w obliczu klęsk
i w miarę możliwości, co roku otrzymujemy pomoc. Ostatnio, korzystając
ze środków rezerwy celowej budżetu
Państwa zakończyliśmy stabilizację
osuwiska w Lubomierzu wraz z odbudową drogi i mostu. Za to wsparcie jesteśmy niezmiernie wdzięczni.
Kontynuujemy budowę chodnika
wzdłuż drogi powiatowej w Łętowem,
niedługo rozpocznie się przebudowa
drogi powiatowej w Łostówce, w ramach której również powstaną ciągi
piesze i oświetlenie. Te niezwykle po-

Pragnę się z Państwem podzielić
dobrą informacją, że otrzymaliśmy
od Pani Wicepremier Beaty Szydło
promesę dotacji w kwocie 1,6 mln.
zł. na odbudowę dróg zniszczonych
w czasie powodzi. Dotacja posłuży
odbudowie drogi w Kasinie Wielkiej
oraz przepustu na drodze
w Glisnem. Jest to bardzo duże
wsparcie dla samorządu.
trzebne, ale i kosztowne inwestycje realizowane są etapami.
Jeszcze w tym roku planujemy rozpocząć projektowanie nowej szkoły dla
Olszówki. Zamierzamy zagospodarować część placu obok boiska Zenit
w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności. Szukamy środków na niezbędne remonty boisk przyszkolnych.
To z pewnością nie wszystkie, ale najważniejsze plany na ten rok.
Od Radnych i Mieszkańców, z którymi często się spotykam wiem, że są

wielkie potrzeby inwestycyjne i remontowe na drogach osiedlowych. Ponownie apeluję: podejmujcie Państwo
wysiłek regulacji stanów prawnych tych
dróg. Tylko wtedy gmina będzie mogła
ponosić nakłady finansowe na ich naprawy. W tym roku dysponujemy ograniczoną kwotą na cele remontowe dróg.
Środki będą dysponowane tam, gdzie
stan prawny jest uregulowany i stan drogi najbardziej wymaga interwencji.
Proszę o zaufanie, cierpliwość i zrozumienie, że gmina ma pewne ograniczenia w zapewnieniu potrzeb. Staramy
się systematycznie rozwiązywać problemy. Celowo i gospodarnie dysponujemy majątkiem i budżetem gminy.
Liczę na Państwa wsparcie i pomoc
w realizacji tegorocznego budżetu.
Życzę równowagi i spokoju w obliczu
zapowiedzi strajku pracowników oświaty. Zwróćmy szczególną uwagę na dzieci i młodzież, gdyż wiosna sprzyja
zachowaniom ryzykownym. Życzę pogodnej wiosny i wszelkich sukcesów.
Z poważaniem
BOLESŁAW ŻABA
Wójt Gminy Mszana Dolna

Od stycznia 2019 r. zwrot podatku
akcyzowego na nowych zasadach
Od 01.01.2019 r. obowiązuje zmieniona ustawa o zwrocie
podatku akcyzowego. Został podniesiony limit zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych, z 86
na 100 litrów na hektar. Dodatkowo od tego roku o dodatkową dopłatę ubiegać się mogą ci rolnicy, którzy
oprócz uprawy ziemi zajmują się także hodowlą bydła.
W ich przypadku konieczne jest zadbanie o dodatkowe formalności. We wniosku o zwrot akcyzy należy podać średnią
roczną liczbę bydła w 2018 r., potwierdzając te dane zaświadczeniem wystawionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dopłata wynosi 30 złotych za 1 DJP
posiadanego bydła (DJP = duża jednostka przeliczeniowa, jaka
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umownie odpowiada jednej krowie o masie równej 500 kilogramów). Przykładowo: buhaje pow. 6 m-cy do 1 roku to 0,36 DJP,
buhaje powyżej 18 m-cy to 1,4 DJP, cielęta do 6 m-cy to 0,15
DJP a jałówki powyżej 1 roku do 18 m-cy to 0,8 DJP. Zwrotu
kosztów nie otrzymają hodowcy np. drobiu, świń czy owiec.
Ponadto w bieżącym roku obowiązuje nowy wzór wniosku. Dlatego też przed kolejnym okresem rozliczeniowym należy zapoznać się z nowymi formularzami. Przypominamy
również o przygotowaniu numeru konta, na który ma zostać
przelany zwrot podatku, kopii umów dzierżawy w celu potwierdzenia posiadania użytków rolnych, a także czytelnych
faktur potwierdzające zakup oleju napędowego.
MAŁGORZATA KOTARBA
DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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Odeszła Maria Antos
Nic pewniejszego od śmierci.
Nic bardziej niepewnego od jej godziny.
ŚW. ANTONI Z PADWY

Maria Antos we Lwowie FOT. K. CEKLARZ 2015 R.

24 lutego 2019 r. zmarła Maria Antos. Harcerka, żołnierz Armii Krajowej, dyrektor Gospodarstwa Ogrodniczego w Mszanie Dolnej, przewodnik beskidzki, prezes
Koła Terenowego PTTK, członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Nabożeństwo żałobne odbyło
się 1 marca 2019 r. o godz. 13:00 w kościele parafialnym
pw. św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej.

W

iadomość o śmierci Marii Antos (1931-2019)
głęboko poruszyła członków oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Mszanie
Dolnej, do którego Zmarła należała od wielu
lat. Od samego początku była filarem oddziału, długoletnim
skarbnikiem, trzymającym pieczę nad najtrudniejszym dla każdej organizacji działem, jakim są finanse. Była skarbnikiem
odpowiedzialnym, energicznym i skrupulatnym. Wielokrotnie reprezentowała oddział podczas dorocznych Walnych
Zjazdów Towarzystwa, odbywających się w różnych miastach
Polski. Dwukrotnie czynnie współorganizowała Walne Zjazdy członków PTL w Mszanie Dolnej w 1997 i 2007 roku
(z okazji 50-, a następnie 60-lecia oddziału). W ramach PTL-u działała na rzecz ukochanego regionu i lokalnego środowiska, czerpiąc najlepszy z możliwych wzór od swego ojca
– inż. Józefa Marka, twórcy profesjonalnego sadownictwa
WWW.MSZANA.PL

na Limanowszczyźnie oraz zakładów Owocarskich w Tymbarku. Działalność Jej została dostrzeżona przez Zarząd
Główny PTL, który w 2017 r. uhonorował Ją tytułem „Zasłużony członek Oddziału”.
Była człowiekiem niezwykłym, a jej niezwykłość przejawiała się każdego dnia w drobnych gestach. Chętnie podejmowała działania na rzecz regionalizmu gorczańskiego
i rozwoju turystyki w naszym mieście. Turystyka, jak wiemy,
była jej prawdziwą pasją. Jako przewodnik beskidzki działała w ramach Zarządu Głównego PTTK w Rabce oraz Koła
Terenowego PTTK w Mszanie Dolnej, którego była prezesem. W 2009 r. odznaczona została Złotą Odznaką Zasłużonego Przewodnika PTTK, ponadto wyróżniono Ją wieloma
odznaczeniami państwowymi. Udzielała się również jako
członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej.
Miała przy tym niesłabnące poczucie humoru. Swoim pozytywnym usposobieniem rozładowywała stresujące sytuacje,
dodawała otuchy i sprawiała, że współpraca układała się pomyślnie. Zawsze uśmiechnięta, wesoła, miała dla każdego dobre słowo.
Wszystko to sprawia, że dziś jest nam szczególnie trudno
pożegnać się z Marią Antos.
Pogrążeni w smutku
CZŁONKOWIE PTL W MSZANIE DOLNEJ
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Otwarcie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Łostówce

Początek roku
inwestycyjnego 2019
Po krótkiej, zimowej przerwie wznowione zostały prace przy rozpoczętej w roku 2017 budowie sali gimnastycznej w Mszanie Górnej. Obecnie wykonawca
zakończył wykonanie instalacji. Położono też tynki wewnętrzne. Przygotowana została także podłoga w części sportowej, pod ułożenie posadzki.

Od

1 lutego 2019 r. Biblioteka Publiczna w Łostówce ma nową siedzibę. Księgozbiór został
przeniesiony z budynku szkoły do wyremontowanych pomieszczeń w remizie OSP. Czytelnicy mają teraz do dyspozycji wypożyczalnię oraz czytelnię ze
stanowiskiem komputerowym.
W Rabie Niżnej nieprzerwanie od wiosny 2018 r trwa budowa kanalizacji sanitarnej. W ramach realizowanego etapu
powstanie około 13 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej.
Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie z funduszy unij-
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nych PROW w wysokości 1 mln 850 tys. zł. Spodziewamy
się, że już latem 2019 roku znaczna część posesji Raby Niżnej będzie wpięta do sieci kanalizacyjnej.
W zakresie inwestycji drogowo mostowych kontynuowane są prace w systemie Zaprojektuj i wybuduj przy budowie
mostów na osiedlach: Fligi i Murzyny w Mszanie Górnej.
Trwają także roboty związane z przebudową drogi powiatowej nr 1615K Mszana Górna – Wilczyce w km 0+200
– 1+316 i w km 1+481 – 2+353 w Mszana Górna /Łętowe
polegające na wykonaniu chodnika wraz z oświetleniem
ulicznym. Inwestycja ta jest współfinasowana przez Powiat
Limanowski.
W nowym roku ruszyły roboty budowlane zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa budynku ośrodka
zdrowia na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mszanie Górnej. Rozpoczęliśmy też realizację zadania p.
n. Wykonanie studni głębinowej dla potrzeb Zespołu Szkoły
DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Mszanie Górnej

i Przedszkola w Mszanie Górnej realizowanego w systemie
Zaprojektuj i wybuduj. Podpisana została także umowa z wykonawcą na adaptację pomieszczania sali na salę komputerową w Szkole Podstawowej w Łętowem.
Ponadto opracowywana jest dokumentacja techniczna budowy przepustu w ciągu drogi na os. Gacki w Olszówce oraz
drogi do os. Tatki-Kołbony w Glisnem. Gmina zleciła

do wykonania projekty budowlane przebudowy drogi gminnej Kasina Wielka-Gruszowiec oraz przebudowy drogi Olszówka-Zarębki. Gmina Mszana Dolna złożyła do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wniosek
o dotację w ramach programu ochrony gruntów rolnych
na remont drogi na os. Górki w Lubomierzu.
Pracownicy Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych

Budowa sali gimnastycznej w Mszanie Górnej

WWW.MSZANA.PL
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Halina Jugowicz przeszła na emeryturę
Pod koniec ubiegłego roku na emeryturę przeszła Halina Jugowicz, bibliotekarka Biblioteki Publicznej w Rabie
Niżnej. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie Dolnej z/s w Kasince Małej pracowała od 15 stycznia 2007 r.

Z

awsze uczynna, miła, kompetentna; oddana czytelnikom i książkom. Pod przyjaznym dachem rabiańskiej biblioteki, przy znacznym wkładzie pani
Halinki, powstało i prężnie funkcjonuje lokalne
Koło Tradycji Ludowej „Baby z Raby”. Panie systematycznie spotykają się w progach miejscowej książnicy, poznając
techniki decopage’u, malowania na szkle, przygotowywania
kompozycji kwiatowych, regionalnych wypieków oraz innych
form twórczej działalności.
– Za wszystkie te lata współpracy serdecznie pani Halinie
dziękujemy – wyrazy wdzięczności w imieniu swoim oraz
gminnej społeczności przekazują koleżanki bibliotekarki.
– Życzymy zdrowia i realizacji jeszcze wielu ciekawych pomysłów. Pani Edycie, która zastąpiła ją na bibliotekarskim
stanowisku, życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.
DYREKCJA I PRACOWNICY
GBP w Mszanie Dolnej z/s w Kasince Małej

Nabór wniosków
We wrześniu 2018 r. ruszył rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze, który potrwa do 2029 r. Jego
najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają
na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej
jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.

P

rogram skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać
energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki
oszczędnościom finansowym.
Inwestycje dofinansowane z programu Czyste Powietrze
zapewniają lepsze zarządzanie energią cieplną w domu o każdej porze roku. Ocieplenie nieruchomości połączone z wymianą okien pozwala zmniejszyć roczne wydatki
na ogrzewanie nawet o 40 proc.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących
właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego (tylko do końca 2019 r.).
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Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego m.in. na: wymianę starego kotła grzewczego (warunek konieczny), docieplenie domu,
wymianę okien i drzwi czy instalację odnawialnych źródeł
energii aż do 90% kosztów kwalifikowanych.
Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.

Zachęcamy do kontaktu:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie:
Infolinia (czynna w godzinach 8.00-15.00): 502 073 066, 12 422 94 90 wew. 2
e-mail: czyste.powietrze@wfos.krakow.pl
Szczegółowe informacje nt. Programu znajdują się na stronie:
https://www. wfos. krakow. pl/portalbeneficjenta/o-programie
Program priorytetowy Czyste Powietrze został przygotowany w ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz
realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
SZCZEPAN FIGURA
Ekodoradca

DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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Spotkanie emerytów
5 marca Polski Związek Emerytów
Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Mszanie Dolnej zorganizował uroczyste spotkanie z okazji
Dnia Kobiet. W uroczystości wzięło
udział ponad 100 seniorów z terenu
Gminy Mszana Dolna, Miasta Mszana Dolna oraz Gminy Niedźwiedź,
dla których został przygotowany
poczęstunek w Restauracji Janda.

i seminariach dla instruktorów zespołów
regionalnych. Paniom z okazji Dnia kobiet złożono życzenia oraz zaśpiewano
tradycyjne Sto Lat. Na zakończenie występów, dzieci dostały drobny upominek, a Łętowskie KGW, do którego
należą mamy i babcie występujących
dzieci, zachęciły zebranych gości
do wspólnego śpiewu starych melodii.
Uroczystość współfinasowana ze środ-

ków Gminy Mszana Dolna, dotacja przeznaczona na realizację zadania pn.,, Organizacja imprez kulturalnych, mających
na celu przybliżanie zdrowego stylu życia, aktywizację seniorów przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym” oraz Miasta Mszana Dolna,
które udzieliło wsparcia finansowego dla
Związku.
KRYSTYNA PŁONKA

U

roczystość uświetnił występ
zespołu regionalnego Mali
Łętowianie wraz z prowadzącą Panią Karoliną Czech
oraz muzyką pod przewodnictwem Pana Huberta Rapciaka. Dzieci w krótkiej
scence mówionej gwarą przedstawiły
początki edukacji na terenie swojej
miejscowości. Następnie oprócz zabaw
i piosenek zatańczyły: taniec „krzyżok”
oraz taniec „Zyd”. Tańce bardzo charakterystyczne dla regionu Górali Zagórzańskich i szczegółowo opisane
w książce pt. „Zagórzanie. Tradycja,
Muzyka, Śpiew” przez Piotra Lulka
– muzyka, regionalistę, wyróżnionego
Odznaką Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, wykładowcę na kursach
WWW.MSZANA.PL
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10 minut życia
dla Konrada
Spotkaniem prasowym zorganizowanym 24 stycznia b. r. w Urzędzie
Gminy Mszana Dolna zainaugurowano akcję „10 min. życia dla Konrada”. Jej celem było zachęcenie
jak największej liczby potencjalnych dawców szpiku, aby znaleźć
niespokrewnionego „bliźniaka genetycznego” dla Konrada Nawary
z Olszówki.

K

onferencję zainaugurował
gospodarz miejsca – Bolesław Żaba, Wójt Gminy
Mszana Dolna. Wzięli w niej
udział włodarze sąsiednich samorządów,
którzy osobiście bardzo zaangażowali
się w akcję: Anna Pękała – Burmistrz
Miasta Mszana Dolna, Rafał Rusnak
– Wójt Gminy Niedźwiedź i Leszek
Świder – Burmistrz Rabki – Zdroju.
Szczegóły dot. dawstwa szpiku oraz samej akcji skierowanej do Konrada Nawary z Olszówki przybliżyli: Leszek
Lewandowski – Koordynator ds. Rekrutacji Dawców Fundacji DKMS i Iwona Nawara – inicjator grupy lokalnej.
Swoimi przeżyciami i doświadczeniami
podzielił się z obecnymi z uśmiechem
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spełnienia sprawca cudu życia, rzeczywisty dawca – Przemysław Paluch.
– Pod koniec ubiegłego roku zaangażowaliście się Państwo w rozpowszechnienie informacji dot. zbiórki pieniędzy
na leczenie Konrada Nawary z Olszówki w Izraelu – przypomniał Wójt. –
Dzięki Państwa zaangażowaniu wiadomość ta dotarła do wielu osób, które od-

powiedziały na prośbę młodego Zagórzanina i jego bliskich i wsparły finansowo największe z marzeń Konrada.
Dzięki pomocy ludzi dobrej woli Olszowianin przebywa od 3 grudnia 2018 r.
na upragnionym leczeniu w Tel Avivie.
W tym momencie ponownie jednak potrzebuje naszego wsparcia – tym razem
prosi nas o pomoc w odnalezieniu jego
„bliźniaka genetycznego” – niespokrewnionego dawcy, który dałby mu
szansę na nowe życie. Do pełnego powrotu do zdrowia, po powrocie do kraju, niezbędny będzie bowiem przeszczep
szpiku. Dlatego apeluję z tego miejsca,
żeby jak najwięcej osób zgłosiło się
do rejestracji, bo to zwiększa szanse
na znalezienie genetycznego bliźniaka.
Do bazy potencjalnych dawców szpiku można było zarejestrować się na terenie Gminy Mszana Dolna, Miasta
Mszana Dolna, Gminy Niedźwiedź
i Miasta Rabka. W wyznaczonych
punktach i godzinach wolontariusze
przeprowadzali krótkie wywiady medyczne z wszystkimi osobami, które
wyraziły wolę i zechciały zarejestrować
się do bazy dawców szpiku. Pobierano
również wymazy z błony śluzowej wewnętrznej strony policzka. Do rejestracji potrzebny był numer Pesel dawcy.
Rejestracja była bezpłatna.
We wszystkich parafiach można było się zarejestrować przed i po Mszach
św. Punkty rejestracji i pobrań zlokalizowane były w pobliżu kościołów.
Pakiet rejestracyjny wciąż można
również zamówić przez Internet za pośrednictwem strony www.dkms.pl
– Pomagając innym tak naprawdę pomagamy sobie – podkreślił Leszek Lewandowski. – W Polsce co godzinę ktoś
dowiaduje się, że zachorował na białaczkę. Tak naprawdę nie wiemy, kto z nas
znajdzie się również w takiej sytuacji.
Chcemy pomóc Konradowi i innym chorym znaleźć dawcę szpiku. Mamy już
w bazie naszej fundacji zarejestrowanych 1,5 mln dawców. To jednak niedużo. Znalezienie genetycznego bliźniaka
to trochę jak szukanie igły w stogu siana. Wierzymy jednak, że uda się go znaleźć i dla Konrada, i dla innych chorych
na białaczkę – dodał Koordynator ds.
Rekrutacji Dawców Fundacji DKMS.
MAGDA POLAŃSKA
DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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Nabór jeszcze trwa
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pn.
„Małopolski e-Senior”

•
•
•
•
•
•
•

Rekrutacja do projektu
W rekrutacji może wziąć udział każda osoba, która spełni
następujące kryteria dostępu:
• Ukończenie 65 lat
• Zamieszkanie na terenie Gminy Mszana Dolna
• Chęć zdobycia lub rozwijania kompetencji cyfrowych
W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem
w projekcie proszone są o dostarczenie wypełnionych i popisanych wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do Biura
Projektu lub do Urzędu Gminy:
Biuro Projektu → ul. Jagiellońska 16/1, 33-300 Nowy Sącz
Urząd Gminy Mszana Dolna → ul. Spadochroniarzy 6,
Mszana Dolna (pok. 45, II piętro – p. Ewa Filipiak)

Informacje o projekcie
Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz
poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu,
w tym z e-usług publicznych, wśród 90 mieszkańców powyżej 65. roku życia z terenu Gminy Mszana Dolna poprzez realizację wsparcia w postaci szkoleń oraz działań animacyjnych.
W ramach szkoleń przewidziano 15 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne. Spotkania szkoleniowe będą oferowane na dwóch poziomach
zaawansowania (podstawowy i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu zaawansowanego jest opcjonalna i będzie wynikać
z analizy umiejętności uczestników projektu. Szkolenia będą prowadzone w grupach ok. 9 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia:
WWW.MSZANA.PL

•
•
•
•
•
•
•
•

Pierwsze kroki z tabletem i Internetem
Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?
Moja pierwsza poczta elektroniczna
Skype – bezpłatne rozmowy z rodziną i ze znajomymi
Facebook – serwis społecznościowy
Aktywność obywatelska online
Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP
Podstawy obsługi edytora tekstu
Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego
Robienie zdjęć oraz prosta edycja (obróbka) / nagrania wideo
Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
Sprawy codzienne a Internet
Potrzeby duchowe a Internet
Zarządzanie swoimi finansami
Rozrywka z Internetem

Zajęcia szkoleniowe prowadzone będą przez trenerów
w miejscach wyznaczonych w poszczególnych gminach biorących udział w projekcie.
Działania animacyjne będą realizowane w tych samych
grupach co spotkania szkoleniowe. Celem animacji jest utrwalenie umiejętności zdobytych w trakcie szkoleń. Zostaną przeprowadzone w ciągu 3 miesięcy od zakończenia szkoleń przez
lokalnych animatorów. Każdy uczestnik projektu, który ukończy szkolenie, otrzyma na własność tablet, dzięki któremu nabywał umiejętności korzystania z nowych technologii podczas
spotkań szkoleniowych.
Projekt pn. „Małopolski e-Senior” realizowany jest przez
Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe
kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres
od 1 marca 2018r. do 31 sierpnia 2020 r.
EWA FILIPIAK
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Zamiany w Karcie Dużej Rodziny
Od 1 stycznie wprowadzono zmiany
dotyczące Karty Dużej Rodziny.
Od Nowego Roku karta przysługuje
rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu
na ich wiek w chwili składania wniosku. Oznacza to, że od początku 2019 roku wszyscy, którzy
wychowali bądź wychowują co najmniej troje dzieci, będą mieli prawo
do zniżek.

K

arta Dużej Rodziny
(KDR) to system zniżek
i dodatkowych uprawnień
dla rodzin 3+ zarówno
w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR
mają m.in. możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni

na terenie całego kraju. Rodziny wielodzietne mogą korzystać z tańszych
biletów wstępu m.in. do: teatrów, muzeów i parków krajobrazowych, a także

Bezpłatna pomoc
Zapraszamy mieszkańców gminy Mszana Dolna do
korzystania z bezpłatnej oferty pomocy w GMINNYM
PUNKCIE KONSULTACYJNYM DS. UZALEŻNIEŃ
I PRZEMOCY W RODZINIE. Można tam skorzystać z:
• porady psychologicznej i terapeutycznej

z tańszych karnetów na basen i siłownię. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz
obniża koszty codziennego życia.
Wniosek o przyznanie Karty Dużej
Rodziny można składać w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania lub
za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (www. empatia. mrpips. gov. pl).
Od 2018 roku Karta Dużej Rodziny
dostępna jest również w wersji mobilnej. Aplikacja umożliwia korzystanie
z karty od razu po jej przyznaniu. Warto mieć ją zawsze pod ręką ze względu
na to, że aplikacja, za sprawą geolokalizacji, wyszukuje najbliższe: ośrodki, restauracje, sklepy i stacje benzynowe,
gdzie można skorzystać ze zniżek oraz
na bieżąco aktualizuje partnerów Karty
Dużej Rodziny.
ANNA PETRYCKA

• zgłosić incydenty przemocy domowej
• uzyskać pomoc w ramach procedury „Niebieskie Karty”
• złożyć wniosek o zobowiązanie osoby uzależnionej
do podjęcia leczenia odwykowego
• uzyskać informacje o dostępnych miejscach
profesjonalnej pomocy w problemach rodzinnych
• dowiedzieć się, jakie formy pomocy socjalnej przysługują
w związku z trudną sytuacją życiową.

PUNKT KONSULTACYJNY DO SPRAW UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
URZĄD GMINY MSZANA DOLNA, ul. Spadochroniarzy 6, pokój nr 2
DNI TYGODNIA

PSYCHOLOG

mgr Jadwiga Maciążek

Poniedziałek
Wtorek

SPECJALISTA TERAPII
UZALEŻNIEŃ
mgr Sabina Kogut

15.30 – 17.30
15.00 – 18.00

Środa
Czwartek

15.30 – 17.30

Piątek

PRACOWNIK GMINNEJ
K OMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

PRACOWNIK
S OCJALNY

11.00 – 15.00
11.00 – 15.00

8.00 – 10.00

11.00 – 15.00
11.00 – 15.00
11.00 – 15.00

Pokój nr 4
w godzinach pracy urzędu

8.00 – 10.00
Pokój nr 4
w godzinach pracy urzędu
Pokój nr 4
w godzinach pracy urzędu

W trakcie trwania dyżurów można uzyskać informację pod nr tel. 18 33-19-810
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„Zagórzanki” zainaugurowały
swoją działalność
W remizie OSP Kasina Wielka panie
z Koła Gospodyń Wiejskich „Zagórzanki” zorganizowały spotkanie powitalno-ostatkowe. Koło Gospodyń
zawiązało się już w grudniu 2018 r., ale
swoją działalność postanowiło rozpocząć uroczyście, z okazji zapustów.

W

śród zaproszonych gości
znaleźli się ksiądz proboszcz Wiesław Maciaszek, wójt Mszany
Dolnej Bolesław Żaba, radni gminni
i powiatowi, sołtys Adam Wrzecionek
wraz z radą sołecką oraz przedstawiciele działających na terenie Kasiny Wielkiej Stowarzyszeń i innych organizacji
pozarządowych.
WWW.MSZANA.PL

W Kasinie Wielkiej istniało już
w przeszłości Koło Gospodyń Wiejskich, ale dawno wygasiło swoją działalność.
Teraz
„Zagórzanki”
postanowiły to zmienić. Inicjatorką
spotkań mających na celu zawiązanie
Koła była obecna przewodnicząca
„Zagórzanek”
Dorota
Wątroba.
Przy ogromnym wsparciu sołtysa Adama Wrzecionka panie z Kasiny Wielkiej zarejestrowały się w Krajowym
Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich
prowadzonym przez ARiMR i ruszyły
do akcji. Obecnie Koło liczy 14 osób,
ale chętnie przyjmą kolejnych zainteresowanych. Przekrój wiekowy członkiń jest bardzo szeroki. Są tu panie
o uzdolnieniach folklorystycznych, rę-

kodzielniczych, kulinarnych i wokalnych. Choć dopiero zaczynają swoją
działalność, mają mnóstwo planów
na przyszłość, entuzjazm, energię
i chęć do pracy.
Nadal można zakładać i rejestrować
koła gospodyń wiejskich. W myśl nowej
ustawy, koło może założyć minimum
dziesięć osób. Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło. Członkiem
koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i której miejscem zamieszkania jest wieś
będąca terenem działalności koła. Rejestracji koła należy dokonać w Biurze
Powiatowym Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
RENATA SKOWRONEK-WIŚNIOWSKA
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Muzyka zbliża ludzi, fot. Paulina Antosz

Ziemia Zagórzańska
w obiektywie
– tu spełniają się marzenia
Młoda pasjonatka fotografii, Aleksandra Urbańczyk z Olszówki,
po raz kolejny została laureatką fotograficznego konkursu. Tym razem zdobyła I miejsce w kategorii
młodzieżowej w I edycji konkursu
„Ziemia Zagórzańska w obiektywie
– tu spełniają się moje marzenia”.
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W

ramach konkursu wyróżniono również innych
mieszkańców
gminy
Mszana Dolna: Paulinę
Antosz, Natalię Wcisło i Pawła Kotarbę. 19 grudnia ub. r. odbyła się uroczystość
podsumowująca
konkurs,
połączona z wystawą fotografii uczestni-

ków oraz wręczeniem im nagród i dyplomów. Celem przedsięwzięcia była m.in.
promocja wyjątkowych walorów ziemi
zagórzańskiej wraz z jej obrzędowością,
dorobkiem kultury materialnej i duchowej, folklorem lokalnym, podejmowanymi inicjatywami i zachodzącymi
zmianami. Jednocześnie była to wspaDWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

KULTURA

Aleksandra Urbańczyk laureatka w kategorii mlodzieżowej

niała okazja do zaprezentowania talentów oraz zainteresowania fotografią młodzieży i dorosłych. Prace zostały
ocenione przez komisję w składzie: Andrzej Grygiel, Aneta Kujacz, Maria Majda, Aneta Miąsik, Radosław Rusnarczyk
– ludzi związanych na co dzień z fotografią. Do konkursu przystąpiło 26 osób
(7 w kategorii dorośli, 19 w kategorii
młodzież), a prac ogółem zgłoszono 67.
– Jury, odwiedzający wystawę goście oraz przedstawiciele lokalnych
władz byli pod wrażeniem nietuzinkowych kadrów, kreatywności wszystkich
uczestników konkursu oraz ich talentu
w uchwyceniu piękna naszego regionu
– podkreślają organizatorzy. – Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w ten projekt, a w szczególności
sponsorom, którymi byli: Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej, wójt gminy
Mszana Dolna, wójt gminy Niedźwiedź.
Mamy nadzieję, że kolejne edycje będą
się cieszyły jeszcze większym zaintereMAGDA POLAŃSKA
sowaniem.
WWW.MSZANA.PL

Tradycja łączy pokolenia, fot. Paweł Kotarba

Oddech natury, fot. Natalia Wcisło
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Pędzlem
sercanina
15 lutego w Galerii Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Mszanie Dolnej odbył się
wernisaż prac ks. Andrzeja Sawulskiego
– proboszcza parafii w Glisnem. Obrazy
sercanina spod Lubonia będzie można
zobaczyć w miejskiej książnicy do końca
marca w godzinach pracy biblioteki:
w poniedziałki, środy i piątki od 10.30
do 17.30, we wtorki i czwartki od 8.30
do 15.00 i w soboty od 8.00 do 12.00. Serdecznie zapraszamy!
MAGDA POLAŃSKA

•
•
•
•
•
•
•

Ks. Andrzej Sawulski – pochodzi z Nowego Sącza,
parafia św. Rocha. Od 2001 r. rektor Rzymskokatolickiego
Rektoratu pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Glisnem.
Szkołę Podstawową, a potem Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza ukończył w Nowym Sączu;
W 1980 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Sercanów;
W 1987 r. przyjął święcenia kapłańskie w Wyższym Seminarium Misyjnym w Stadnikach;
Na początku lat 90-tych współtworzył Wydawnictwo Księży Sercanów i nowe czasopismo religijno-społeczne „Czas Serca”;
Jest autorem publikacji książkowej „Symbole religijne i liturgiczne
(1995r.);
W 1994 r. został redaktorem ogólnopolskiego tygodnika „Gość Niedzielny”, a w 1997 r. sekretarzem oddziału redakcji w Krakowie;
Zainicjował i współorganizował w 1997 r. w krakowskim Oddziale GN
konkurs plastyczny dla dzieci pod patronatem rektora ASP prof. Ro-

•
•
•
•
•

•
•

dzińskiego pt. „Kraków i Podhale papieża”, która odbyła się w krużgankach klasztoru dominikanów w Krakowie;
Współtwórca koncertu adwentowego „Caritas” Archidiecezji Krakowskiej i ustanowienia medalu „Bogaci Miłosierdziem”;
Od 1996 r. do 1998 r. wiceprezes krakowskiego Oddziału Katolickiego
Stowarzyszenia Dziennikarzy;
Współpracował i pisał na łamach „Przeglądu Katolickiego” oraz w innych pismach. Publikuje teksty na portalu www.zyciezakonne.pl;
Od 2000 r. penitencjarz Bazyliki Mariackiej w Krakowie;
W 2001 r. został duszpasterzem w placówce prowadzonej przez Sercanów w Glisnem, doprowadzając do utworzenia w 2006 r. samodzielnego Rektoratu pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i został
pierwszym jego rektorem;
Od 2009 do 2016 r. był dyrektorem strony internetowej Polskiej Prowincji Księży Sercanów;
Od 2016 r. prowadzi własną stronę www.eccenewscor.pl oraz facebook Rektorat Rzymskokatolicki pw. NSPJ.

Sukces Małgosi
na festiwalu kolędowym
12 i 13 stycznia, w Szkole Podstawowej nr 1
w Szczawie odbył się XXII Powiatowy Dziecięcy Festiwal Kolędowy „Kolędować każdy może”. Wzięło w nim udział 127 solistów i 27
duetów. Małgosia Żmuda – uczennica klasy V Zespołu Szkoły i Przedszkola w Olszówce
– startując w kategorii starsza klasa szkolna (klasy 4 – 6) jako jedyna spośród 36 uczestników zajęła 1. miejsce i znalazła się w gronie
laureatów. Przepięknie wykonała kolędę
„W Betlejem przy drodze”. Jury doceniło nie
tylko jej śpiew, ale również grę na skrzypcach.
BOGUSŁAWA PAJDZIK
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Wyróżnieni za zaangażowanie
serc i umysłów
Orkiestra Dęta „Echo Gór” z Kasinki
Małej otrzymała wyróżnienie
w siódmej edycji Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana. Odebrali go muzycy
orkiestry podczas uroczystej gali
zorganizowanej 29 stycznia w Wiejskim Domu Kultury w Mystkowie.

J

ury konkursu postanowiło docenić kasinczański zespół muzyków dętych „za całokształt
działalności na rzecz kultywowania bogatych tradycji ziemi zagórzańskiej, aktywny udział w wydarzeniach
kulturalnych i festiwalach w kraju
i za granica, niezwykle bogaty i barwny repertuar, wzorową współpracę
międzypokoleniową oraz zaangażowanie wszystkich serc i umysłów tworzących Orkiestrę i jej historię”.
Laureatami tegorocznego konkursu
zostali: Zespół Regionalny „Mystkowianie”, Mirosław Płonka i Teatr Młodych im. Rudolfa Warzechy oraz
Szkolny Zespół Pieśni i Tańca „Polany”
im. Stanisława Nędzy-Kubińca w Kościelisku. Wyróżnienie trafiło również
do Zespołu Regionalnego Górale Łąccy
im. Marii Chwalibóg z Łącka.
– Wykazujecie Państwo wyjątkową
wrażliwość na sprawy naszego regionu

– powiedziała podczas uroczystego wręczenia nagród Anna Pieczarka z Zarządu Województwa Małopolskiego.
– W imieniu Zarządu serdecznie gratuluję wszystkim laureatom, którzy na co
dzień troszczą się o kultywowanie lokalnej twórczości i propagowanie idei regionalizmu. To przesłanie, które
towarzyszyło Władysławowi Orkanowi,
przyświeca również państwu.
W uroczystości wzięli udział radni
województwa, wiceprzewodnicząca
Komisji Kultury SWM Marta Mordarska i wiceprzewodniczący Komisji Edu-

kacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki SWM Andrzej Ziobro.
Ustanowiona przez Samorząd Województw Małopolskiego Nagroda im. W.
Orkana przyznawana jest nieprzerwanie
od 2012 r. za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie działalności artystycznej
i kulturalnej oraz za propagowanie idei
regionalizmu.
MAGDA POLAŃSKA
WWW.MSZANA.PL
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„Zagrojcie ta turoniowi”
– po raz dwudziesty

W Szkole Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej
w dniach 19-20 stycznia miał miejsce XX Powiatowy
Przegląd Zespołów Kolędniczych „Zagrojcie ta turoniowi”. Na pięknie przygotowanej scenie występowały liczne grupy kolędnicze, które przyjechały z całego powiatu,
aby zaprezentować swoje zdolności artystyczne.

które od wielu lat są niezmienne. Komisja konkursowa: mgr
Benedykt Kafel – etnograf z Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół”, dr hab. Stanisław Węglarz – etnolog, Piotr Lulek
– regionalista, muzyk, wyłoniła zwycięzców w każdej grupie
wiekowej:

w kategorii dziecięcej (od 7 do lat 13):

W

konkursie wzięły udział zespoły w trzech kategoriach: dziecięce (11 grup), młodzieżowe (6
grup) i dorosłe (13 grup) wyłonione w lokalnych prezentacjach, bądź wytypowane przez
poszczególne gminy, prezentujące tradycyjne formy kolędowania charakterystyczne dla regionu, z którego się wywodzą.
Przy licznie zgromadzonej publiczności zaprezentowało się
kolejno 30 zespołów. Wszystkie grupy charakteryzowały się
wysokim poziomem artystycznym. Zachwycały przygotowanym programem, dobranymi strojami, grą aktorską, śpiewem
oraz ruchem scenicznym, a wszystko zgodnie z kryteriami,
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Pięć równorzędnych I miejsc i nagrody pieniężne w wysokości po 300 zł otrzymały grupy kolędnicze: Z Gwiazdą z Szyku, Z Gwiazdą z Zasadnego, Z Gwiazdą z Jodłownika, Trzej
Królowie z Jodłownika, Z Szopką (rekwizyt) z Siekierczyny.
Cztery równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne
w wysokości po 200 zł, otrzymały grupy kolędnicze: Z Konikiem z Pasierbca, Z Gwiazdą z Kasiny Wielkiej, Z Turoniem
z Lubomierza, Z Gwiazdą z Ujanowic.
Dwa równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 100 zł otrzymały grupy kolędnicze: Żywa Szopka
z Lubomierza, Z Turoniem z Sechnej.
DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

KULTURA
Pozaregulaminową nagrodę w postaci pucharu ufundowanego przez burmistrza Lubomierza (woj. dolnośląskie) otrzymała dziecięca grupa kolędnicza Z Turoniem z Lubomierza.

w kategorii młodzieżowej (od 14 do lat 17)
I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 350 zł otrzymała grupa kolędnicza Pasterze z Sadku Kostrzy.
Dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 250 zł otrzymały grupy kolędnicze: Z Gwiazdą
z Raby Niżnej, Z Gwiazdą z Ujanowic.
Trzy równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 150 zł otrzymały grupy kolędnicze: Z Turoniem
z Bałażówki, Żywa Szopka z Poręby Wielkiej, Herody z Kamienicy Górnej.
Ponadto na Ogólnopolski Przegląd Grup Kolędniczych
„Pastuszkowe kolędowanie” w Podegrodziu komisja zakwalifikowała laureatów I miejsc w kategorii dziecięcej i młodzieżowej, tj. 5 grup dziecięcych: Z Gwiazdą z Szyku, Z Gwiazdą
z Zasadnego, Z Gwiazdą z Jodłownika, Trzej Królowie z Jodłownika, Z Szopką (rekwizyt) z Siekierczyny oraz 1 grupę
młodzieżową tj. Pasterze z Sadku Kostrzy.

nego przeglądu, w tegorocznym konkursie nie mogła zostać
sklasyfikowana.
Ponadto na Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych
w ramach „Karnawału Góralskiego” w Bukowinie Tatrzańskiej komisja zakwalifikowała dorosłe grupy kolędnicze, będące laureatami I i II miejsc, tj.: Z Gwiazdą z Jurkowa,
Z Gwiazdą z Krasnego Lasocic, Z Turoniem z Sadku Kostrzy,
Z Turoniem z Mszany Górnej, Z Gwiazdą z Mordarki,
Z Gwiazdą ze Starej Wsi, Z Turoniem z Lubomierza,
Z Gwiazdą ze Skrzydlnej.
Środki finansowe na nagrody dla uczestników konkursu
i wsparcie organizacji przekazał Urząd Gminy Mszana Dolna oraz Starostwo Powiatowe w Limanowej.
(…)
Powiatowy Przegląd Kolędniczy „Zagrojcie ta turoniowi”
jest ważnym wydarzeniem służącym przekazywaniu tradycji
kolędniczych całego regionu lachów limanowskich i szczyrzyckich oraz górali zagórzańskich. Wpływa on na utrwalanie tradycji, a młodemu pokoleniu służy poznaniu

w kategorii dorosłych:
Cztery równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 500 zł otrzymały grupy kolędnicze: Z Gwiazdą
z Jurkowa, Z Gwiazdą z Krasnego Lasocic, Z Turoniem z Sadku Kostrzy, Z Turoniem z Mszany Górnej.
Cztery równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne
po 400 zł otrzymały grupy kolędnicze:
Z Gwiazdą z Mordarki, Z Gwiazdą ze Starej Wsi, Z Turoniem z Lubomierza, Z Gwiazdą ze Skrzydlnej.
Cztery równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne
w wysokości po 300 zł, otrzymały grupy kolędnicze:
Z Szopką (lalkową) ze Szczawy, Z Turoniem ze Słopnic,
Herody ze Szczawy, Z Turoniem ze Żmiącej.
Grupa kolędnicza z Turoniem z Kasiny Wielkiej otrzymała nagrodę specjalną w kwocie 400 zł, gdyż ze względu
na wymóg regulaminowy jako laureat I miejsca ubiegłorocz-

WWW.MSZANA.PL
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i umocnieniu własnej tożsamości kulturowej. Według oceniających tegoroczny konkurs stał na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie artystyczno-merytorycznym. Komisja
wyraziła uznanie władzom powiatowym ze starostą Mieczysławem Urygą oraz władzom Gminy Mszana Dolna na czele
z wójtem Bolesławem Żabą za przychylny stosunek do popularyzacji tradycji kolędniczych oraz pomoc finansową i organizacyjną. Jurorzy podziękowali za włożony trud i przyjęcie
ok. 500 wykonawców, a także stworzenie miłej atmosfery tegorocznego przeglądu Panu dyrektorowi Jarosławowi Mazurowi, nauczycielom, rodzicom i pracownikom Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Mszanie Górnej oraz wszystkim sponsorom. Podziękowanie także otrzymali tegoroczni konferansjerzy Magdalena Kałuża i Tobiasz Krzysztof oraz licznie
zgromadzona publiczność. Serdeczne podziękowania należą
się Annie Mrózek -Kotarskiej za przygotowanie przepięknej
dekoracji oraz zespołowi „Mali Zagórzanie” pod kierownictwem Jadwigi Borowieckiej ze SP nr 1 w Mszanie Górnej,
ZZF Dolina Mszanki z Mszany Górnej pod kierownictwem
Patryka Grzędziaka oraz Orkiestrze OSP z Mszany Górnej
pod kierownictwem p. Michała Myszy.
XX Przegląd Kolędniczy cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony publiczności oraz obecnością zarówno władz

samorządowych naszego powiatu, jak i przedstawicieli powiatów partnerskich. Uroczystość swoją obecnością zaszczyciła
liczna delegacja zaproszonych gości: Jan Duda – poseł na Sejm
RP, Mieczysław Uryga – starosta powiatu limanowskiego, Agata Zięba – wicestarosta powiatu limanowskiego, Ewa Filipiak
– przewodnicząca Rady Powiatu, Bolesław Żaba – wójt Mszany Dolnej, Katarzyna Szybiak – zastępca wójta, Jan Choragwicki – przewodniczący Rady Gminy Mszana Dolna,
Helena Kania – wiceprzewodnicząca, Anna Pękała – burmistrz
Mszany Dolnej, zaprzyjaźnione delegacje samorządowe z Margonina oraz Lubomierza (na Dolnym Śląsku), radni powiatu limanowskiego, sołtysi, dyrektorzy szkół, mieszkańcy z terenu
gminy Mszana Dolna.
– Impreza, zorganizowana z dbałością o najdrobniejsze
szczegóły, zadowoliła wszystkich jej uczestników. Było to możliwe dzięki współpracy nauczycieli, pracowników, rodziców,
którzy zaangażowali się w przygotowanie i obsługę spotkania, a także licznych sponsorów, którym w tym miejscu należą się wielkie podziękowania – podsumowuje Jarosław Mazur,
dyrektor szkoły w Mszanie Górnej, który sprawował pieczę
nad organizacją przeglądu.
Źródło: WWW.GIMNAZJUM.MSZANA.PL
fot. Paulina Kępa, Maciej Liberda, Rafał Pławecki

Biblioteka podsumowuje miniony rok
W 2018 r. księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie Dolnej powiększył się o 1908 pozycji.
Z tego 1252 książki zakupiono ze
środków własnych, a 601 z dotacji
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu:
„Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek publicznych”.

Z

realizowaliśmy w ubiegłym
roku 40322 wypożyczenia.
W naszych ośmiu placówkach zarejestrowało się blisko dwa tysiące użytkowników, oraz
odnotowano 23 612 odwiedzin.
Kolejny raz włączyliśmy się w akcję
„Narodowego Czytania”. Tym razem
czytaliśmy „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego w gościnnych progach Szkoły Podstawowej w Mszanie Górnej.
Staramy się być blisko naszych użytkowników i ich czytelniczych zainteresowań – uważnie śledząc nowości
wydawnicze i dostosowując się do bieżących potrzeb lokalnego środowiska.
Nasza działalność nie skupia się tylko
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na wypożyczaniu, ale także w miarę
możliwości na organizacji licznych spotkań, lekcji bibliotecznych, konkursów,
czy zajęć podczas wakacji i ferii mających na celu zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży.

Systematycznie wprowadzamy nasz
księgozbiór do systemu bibliotecznego
„Mak+”, który umożliwia już zdalne
przeszukiwanie naszych zbiorów. Zapraszamy wszystkich na naszą stronę
www.gbpkasinka.pl. Tam z zakładki
KATALOG można wyszukiwać nie
wychodząc z domu skatalogowane
przez nas książki. Można je także wyszukiwać za pomocą strony: www.szukamksiążki.pl. W naszych bibliotekach
można także skorzystać z bezpłatnych
stanowisk komputerowych.
W ubiegłym roku pożegnaliśmy
przechodzącą na emeryturę dotychczasową kierowniczkę GBP Panią Zofię
Skolarus oraz koleżankę z filii w Rabie
Niżnej Panią Halinę Jugowicz. Dziękujemy im jeszcze raz za dotychczasową
współpracę, poświęcony bibliotecznym
sprawom czas i serce. Życzymy dobrego zdrowia w realizacji wszystkich pozazawodowych postanowień i marzeń.
Serdecznie zapraszamy do naszych
bibliotek.
Dyrekcja i pracownicy GBP
w Mszanie Dolnej
DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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Zagórzańskie grupy
zwyciężyły w Bukowinie

W gronie laureatów pierwszych
miejsc 47. Góralskiego Karnawału
w Bukowinie Tatrzańskiej znalazły
się dwie grupy kolędnicze reprezentujące gminę Mszana Dolna: „Z Turoniem” z Lubomierza
i „Z Turoniem” z Mszany Górnej.
Oprócz honorów zagórzańscy kolędnicy z Podhala przywieźli Złote
Rozety Góralskie oraz nagrody pieniężne po 1 000 zł.

D

oroczny konkurs wieńczący
przeglądy kolędnicze powiatowe, wojewódzkie i regionalne oraz wielkie święto
kultury góralskiej w tym roku przeprowadzono w dniach 14-16 lutego, jak
zwykle w gościnnych progach Domu
Ludowego w Bukowinie Tatrzańskiej.
Sceniczne zmagania kolędników
(49 grup kolędniczych z całego kraju)

WWW.MSZANA.PL

oceniała komisja profesjonalistów
w składzie: mgr Aleksandra Bogucka
– etnomuzykolog, dr Artur Czesak

– językoznawca, mgr Benedykt Kafel
– etnograf, dr Dorota Majerczyk – etnolog oraz dr hab. Stanisław Węglarz
– antropolog kulturowy.
„Góralski Karnawał kolejny raz potwierdza bardzo wysoki poziom wykonawczy biorących w nim udział grup
kolędniczych – podkreślają członkowie
jury w końcowym protokole. – Cieszy
nas pokazanie na scenie różnorakich
form kolędowania wykonywanych
w okresie bożonarodzeniowo-noworocznym. Prowadzone wcześniej terenowe eliminacje, często wielopoziomowe,
a także spore doświadczenie sceniczne
wielu występujących w Bukowinie Tatrzańskiej grup zapewniają widzom satysfakcję i radość, a chwilami
wzruszenie. Komisja zaś cieszy się, że
z niemałym trudem musi oddzielać występy znakomite od bardzo dobrych.”
MAGDA POLAŃSKA

NASZA GMINA 27

KULTURA
Biblioteka poleca

Kto czyta, więcej wie
DLA DOROSŁYCH

• Dlaczego mężczyźni chcą, aby
kobiety ubierały się jak ladacznice?
Allan i Barbara Pease są światowej
sławy ekspertami w dziedzinie stosunków międzyludzkich i języka ciała, a ich
książki” Mowa ciała „i” Dlaczego mężczyźni kłamią, a kobiety płaczą rozeszły się w wielomilionowych nakładach.
Bardzo ciekawa i przystępna lektura.
Naprawdę warto przeczytać!

DLA MŁODZIEŻY

gę do wyzwolenia się z nałogu. Wspomina dzieciństwo i pierwszy raz, kiedy
pił alkohol. Potem sięga po narkotyki,
by wkrótce uzależnić się od metamfetaminy. Ostrym i przejmującym głosem
Nic Sheff dzieli się z nami prawdziwą
historią swojego upadku – mentalnego i
fizycznego. Doświadczamy z nim chwil
ekstazy i szaleństwa w narkotykowym
odurzeniu, a także bólu i lęku przed odrzuceniem, i wreszcie – przed śmiercią.

DLA DOROSŁYCH

ALLAN I BARBARA PEASE

Dlaczego mężczyźni nie
słuchają, a kobiety nie umieją
czytać map
Bestseller psychologiczny – w jasny
i przystępny sposób opisuje różnice
między mężczyznami i kobietami.
• Dlaczego mężczyźni potrafią robić
tylko jedną rzecz naraz?
• Dlaczego kobiety uwielbiają mówić
i nigdy nie mówią wprost?
• Dlaczego kobiety nie mają
rozeznania w terenie?
• Dlaczego mężczyźni nigdy nie
przyznają się do błędów?
• Dlaczego kobiety mają problem
z parkowaniem samochodu?
• Dlaczego mężczyźni unikają
zobowiązań?
• Dlaczego mężczyźni nie dostrzegają
szczegółów?
• Dlaczego mężczyźni są tacy
gruboskórni?
• Dlaczego kobiety mówią,
a mężczyźni uważają, że nie dają im
spokoju?
• Dlaczego chłopcy rywalizują,
a dziewczęta współpracują?
• Dlaczego mężczyźni lubią rzeczy,
a kobiety ludzi?
• Dlaczego mężczyźni nie cierpią rad?
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NIC SHEFF

Na głodzie . Moja historia
walki z nałogiem

Nic się nie kończy

Ojciec i syn. Miłość i żal. Uzależnienie i terapia. Bunt i pojednanie. Prawdziwa, przejmująca historia zwykłej
rodziny, opowiedziana z dwóch perspektyw – Davida Sheffa (Mój piękny
syn) i Nica Sheffa (Na głodzie).
Książka” Na głodzie „to pamiętnik
młodego Nica – pełna nadziei historia
wyzwalania się z nałogu.
Świadectwo Nica to przejmujący, surowy zapis walki z nałogiem. To portret
chłopaka, który otarł się o śmierć, ale nigdy nie stracił nadziei. Książka ma formę pamiętnika, w którym Nic
szczegółowo, bez znieczulenia opisuje
swoje zmagania z uzależnieniem i dro-

Gdy brakuje kogoś, kto przejmie
dziedziczony z pokolenia na pokolenie
sad i związane z jego prowadzeniem
obowiązki, pozostaje tylko jedno –
sprzedaż. Majątek musi zostać przekazany zupełnie obcej osobie, profity zaś
sprawiedliwie podzielone pomiędzy
wszystkich członków rodziny.
Okazuje się jednak, że sprawiedliwość
jest pojęciem względnym, a pieniądze należą się przede wszystkim najstarszej właścicielce. Przełomowy moment w życiu
rodziny Bialickich daje początek i pisze
całkiem nowy, niekoniecznie przez
wszystkich akceptowany, scenariusz.
Znający się przez całe życie członkowie

KRUSZEWSKA JOANNA

DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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rodziny nagle zaczynają postrzegać siebie
nawzajem w inny sposób. Czy lepszy?
– Nowa powieść Joanny Kruszewskiej jest literackim studium współczesnej polskiej rodziny. Na pierwszy plan
wysuwają się skrywane marzenia Haliny, seniorki rodu. Powieść z wieloma
zwrotami akcji, niejednokrotnie zaskakująca sposobami rozwiązania problemów przez bohaterów.
Andrzej Salnikow, poeta, dziennikarz

– Nie zawsze to, co dla nas dobre, odpowiada innym. Nie zawsze udaje nam
się to, co sobie zaplanujemy. A jakby tak
żyć dniem dzisiejszym, nie planując jutra? Ten i inne dylematy zaprzątają głowy bohaterów powieści. Joanna
Kruszewska stworzyła barwny portret
wielopokoleniowej rodziny. Nigdy nie
jest za późno, by wyrwać się schematom
i podążyć za głosem serca. Polecam!
Ewa Bauer – autorka trylogii „Kolory uczuć”

tować własną niedoskonałość. Dopiero
wtedy można otworzyć się na miłość. To
właśnie oboje muszą zrozumieć.
Pachnący domowym chlebem prosto
z pieca dwór Marcinki staje się bezpieczną przystanią dla tych, co pogubili
się w życiu. Pod opiekuńcze skrzydła
cioci Jadwini trafią Nataniel Domoradzki i Siergiej Sodarow, bohaterowie „Trylogii Mazurskiej”. To tutaj Natalia i
Damian będą zmagać się z przeszłością,
odkrywać swoją wyjątkowość i wewnętrzną siłę. Jak potoczą się ich losy?
Czy pewien szczególny wieczór, który
spędzą przy wspólnym stole, stanie się
dla nich czasem pełnym cudów? Czy
spełnią się czyjeś trzy życzenia?
– Starałam się napisać tę książkę tak,
żeby Czytelniczka po jej przeczytaniu czuła się przytulona – Katarzyna Michalak.

DLA DZIECI

DLA DOROSŁYCH

WOJCIECH WIDŁAK, ELŻBIETA WASIUCZYŃSKA

KATARZYNA MICHALAK

Trzy życzenia

Kiedy Natalia trafia do starego dworu,
zagubionego gdzieś na Mazurach, po raz
pierwszy od długiego czasu czuje, że
znalazła swoje miejsce. Samotna, pełna
kompleksów dziewczyna nie może uwierzyć, że zaczynają się spełniać jej trzy
największe życzenia. Gdy jednak w Marcinkach pojawia się Damian – oschły, cyniczny i mroczny mężczyzna – Natalia
znów traci nadzieję. Jest do niej zbyt podobny, dlatego rani najbardziej.
Żeby być szczęśliwym, nie trzeba
osiągnąć doskonałości, trzeba zaakcepWWW.MSZANA.PL

Figiel i Psikus. Burzliwe życie
chochlików

Co zrobić, gdy figle nie wychodzą?
Dlaczego, aby wygrać leśny konkurs,
potrzebna jest stonoga? Czy można zatruć się powagą, przygotowując eliksir
na dobry humor?
Wszystko to i wiele więcej w książce
o Figlu i Psikusie. Wspaniały duet twórców książek o Panu Kuleczce – Wojciech Widłak i Elżbieta Wasiuczyńska
– opowiada słowem i ilustracją o leśnych chochlikach, przyjaźni i o tym, że
śmiech jest dobry na wszystko.
wybór za: bonito.pl

ELŻBIETA CIĘŻADLIK

Klikam z głową
W Szkole Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej gościli przedstawiciele
Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
którzy zapoznali uczniów
klas I – IV oraz klas V – VI z głównymi założeniami kampanii
społecznej prezesa UKE „Klikam
z głową”. Dzieci miały okazję
uczestniczyć w bardzo atrakcyjnych zajęciach – każdy otrzymał
certyfikat oraz drobny upominek.

C

elem Kampanii jest profilaktyka poprzez edukację, promocja bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży w sieci oraz promowanie bezpieczeństwa dzieci w Internecie, a w szczególności:
– edukowanie młodych użytkowników
w zakresie bezpiecznego korzystania ze
smartfonów, tabletów, komputerów;
– uczulenie dzieci na zagrożenia
w sieci;
– ochrona przed cyberprzemocą;
– zwrócenie uwagi na negatywne
skutki korzystania przez dzieci z usług
Premium Rate.
Kampania ma przybliżyć dzieciom
sposoby bezpiecznego poruszania się
w świecie Internetu, bez narażania siebie
i rodziców na przykre konsekwencje.
Najmłodsi użytkownicy często nie zdają
sobie bowiem sprawy z zagrożeń i swobodnie ściągają gry, wysyłają drogie
smsy lub mają dostęp do treści pornograficznych oraz treści nieodpowiednich dla
ich wieku. Dzieci na spotkaniach poznają zasady, jak być bezpiecznym w sieci.
Lekcje z dziećmi, które chętnie dzielą
się swoimi doświadczeniami, pokazują,
że zdecydowana większość uczniów, już
nawet w początkowych klasach szkoły
podstawowej, ma swoje smartfony i tablety, a tym samym regularnie korzysta z Internetu – niestety często bez nadzoru
rodziców. Podczas zajęć prowadzący rozmawiają z dziećmi o tworzeniu bezpiecznych haseł, pobieraniu i instalowaniu gier
oraz aplikacji, wirusach, zasadach bezpiecznej komunikacji oraz tzw. hejtowaniu. Dzieci biorące udział w spotkaniu
otrzymują dyplomy i drobne gadżety.
RAFAŁ BOROWIECKI, pedagog szkolny
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Spotkania,
które
owocują
przyjaźnią
Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Józefa w Lubomierzu gościła podczas
ferii dzieci i młodzież wraz z opiekunami z Margonina. Zimowisko trwało od 12 do 18 stycznia.

Z

organizowano je w bazie wypoczynkowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Józefa
w Lubomierzu. Z zaprzyjaźnionego Zespołu Szkół w Margoninie
przyjechało 32 uczniów i 4 opiekunów.
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Czekały tu na nich bardzo dobre warunki lokalowe. Zamienione w przytulne
pokoje sale lekcyjne i domowa atmosfera wpływały pozytywnie na samopoczucie gości i komfort wypoczynku.
Wspaniała zimowa aura, obfitość śniegu i mróz dodatkowo uatrakcyjniły pobyt naszym gościom.
Zostali oni powitani przez wójta
Mszany Dolnej Bolesława Żabę, który ciesząc się z możliwości ich przyjęcia, życzył wszystkim udanego
pobytu i wręczył upominki wiążące
się z naszym regionem. Przed gośćmi
z Margonina wystąpiła grupa kolędnicza ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubomierzu,
przygotowana
przez
Katarzynę Wojtyczkę. Występ bardzo
się podobał i został nagrodzony gromkimi brawami.
Czas u nas spędzony był w pełni wykorzystany. Łączył relaks z rozwijaniem
zainteresowań. Było również sporo wysiłku fizycznego, który dał wytchnienie
dla umysłu. W programie przewidziano
naukę jazdy na nartach pod opieką wy-

kwalifikowanych instruktorów. Na stokach narciarskich SKI Lubomierz oraz
Kasina SKI uczestnicy zimowiska codziennie spędzali cztery godziny.
Z czym połączyć zabawę na stoku?
Najlepiej z basenami termalnymi. Nasi
goście właśnie tak uczynili. W ramach
własnych środków finansowych skorzystali z basenów termalnych w Białce
i Zakopanem. Mieli wówczas okazję
do podziwiania pięknych zimowych widoków, którymi obdarza nas Zakopane
– serce naszych gór. W czasie popołudniowym i wieczornym goście mieli
do dyspozycji salę gimnastyczną wraz
z zapleczem sportowym.
Nad prawidłową organizacją wypoczynku i jego przebiegiem czuwała dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
w Lubomierzu Jadwiga Baran-Stożek.
Przyjazd gości z Margonina jest
pierwszym etapem projektu „Narty zimą i latem” – wymiana dzieci i młodzieży z Miastem i Gminą Margonin, który
gminy realizują na podstawie porozumienia o wzajemnej współpracy – już
po raz trzeci w tej formie. W ramach tego projektu młodzież z Mszany Dolnej
wyjedzie latem do Margonina, gdzie
nad Jeziorem Margońskim skorzysta
z kursu jazdy na nartach wodnych, wycieczek krajoznawczych i wielu innych
atrakcji.
Projekt wpisuje się w Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
Dzięki przychylności nowej Rady Gminy Mszana Dolna skorzystają z niego
dzieci i młodzież narażone z różnych
powodów na wykluczenie społeczne.
JADWIGA BARAN STOŻEK
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Agroturystyka
– doświadczenia
i perspektywy
7 marca b. r. w Urzędzie Gminy Mszana Dolna spotkali
się rolnicy wynajmujący w swoich zagrodach pokoje
gościnne aby dyskutować o doświadczeniach i perspektywach rozwoju świadczonych usług.

W

bardzo ciekawy i przystępny sposób swoje spostrzeżenia na w/w temat przedstawiła obecnym
Elżbieta Kmita – Dziasek – główny specjalista
w Dziale Rozwoju Obszarów Wiejskich
w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział
w Krakowie, Ekspert ds. turystyki wiejskiej i agroturystyki,
Kreator Polskich Zagród Edukacyjnych. W przeprowadzonym
w ramach warsztatów szkoleniu poruszyła zagadnienia dot.
wyzwań dla turystyki wiejskiej, wizerunku tej dziedziny, rozwoju i doskonalenia produktu, jego promocji, specjalizacji

kwater agroturystycznych, konieczności markowania produktów i usług oraz tworzenia partnerstw produktowych. Podała
również praktyczne przykłady dodatkowych usług w gospodarstwach rolnych i przybliżyła zagadnienia związane z zagrodami edukacyjnymi i gospodarstwami opiekuńczymi.
Spotkanie stało się też okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń, dyskusji nad wątpliwościami oraz dzielenia się
swoimi pomysłami.
Organizatorami czwartkowych warsztatów dla miejscowych rolników był Urząd Gminy Mszana Dolna oraz Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Biuro
MAGDA POLAŃSKA
Powiatowe w Limanowej.

Ku pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca społeczność Zespołu Placówek Oświatowych w Kasince Małej uroczystą akademią uczciła
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych.

U

czniowie przygotowani przez
nauczycieli: Joannę Kubowicz i Łukasza Szlachetkę
przypomnieli w programie

WWW.MSZANA.PL

artystycznym bohaterów II wojny światowej i żołnierzy Armii Krajowej, którzy
byli okrutnie prześladowani i mordowani przez polskich komunistów i rosyjskiego okupanta. Uczestnicy akademii
wysłuchali utworu napisanego i wykonanego przez uczennice kl. VIII – Julitę
Szczypkę i Otylię Płoskonkę oraz szczególnie wzruszającego występu gimnazjalisty Szymona Kotarby, który

zaprezentował piosenkę „Ostatnia kula”
z filmu Jerzego Zalewskiego „Historia
Roja”. Równie przejmująco wykonały
piosenkę „Rotmistrzu Pilecki” uczennice Anna Filipiak, Anna Gil, Gabriela
Skolarus i Patrycja Kotarba; towarzyszył
im szkolny chórek. Bardzo ciekawym
punktem programu była projekcja filmu,
nakręconego przez ucznia oddziału gimnazjalnego, Norberta Grzyba, na 100lecia odzyskania niepodległości
Polski. Ekranizację szkolnego kolegi
publiczność nagrodziła gromkimi brawami za profesjonalizm, scenografię,
kostiumy i wspaniałą grę aktorską
uczniów ZPO.
Na zakończenie akademii głos zabrała dyrektor ZPO, Anna Piwowarska. Podziękowała za przygotowanie tej
niepowtarzalnej lekcji historii i godne
uczczenie pamięci zapomnianych bohaterów. Wyraziła również uznanie dla inwencji twórczej uczniów i ich talentów
artystycznych.
DOROTA BOROWIEC
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Nieodpłatna pomoc prawna
W Powiecie Limanowskim, funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej -5 punktów, w których porad
udzielają radcowie prawni (Limanowa, Kamienica, Laskowa, Jodłownik) oraz adwokaci (Mszana Dolna).
Do każdego z nich może przyjść osoba uprawniona, niezależnie od miejsca zamieszkania. Punkty w Laskowej,
Jodłowniku oraz Kamienicy prowadzi Stowarzyszenie
Sursum Corda z Nowego Sącza.
Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej zostały poszerzone
o nieodpłatną mediację oraz nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
• poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz
o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
• przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu
przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się
postępowaniu sądowoadministracyjnym,
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań
• nieodpłatną mediację (wyłącznie
w punktach prowadzonych przez organizację pozarządową)
• nieodpłatna pomoc prawna nie
obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania
do rozpoczęcia tej działalności.

• W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony
wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny,
w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Nieodpłatna mediacja (świadczona jest w miarę
zgłaszanych potrzeb w punktach prowadzonych przez
Stowarzyszenie Sursum Corda)

• może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach
spornych, w tym również w sprawach toczących się już
na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy
do mediacji sądowej.
• może obejmować również:
o rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania
polubownych metod rozwiązywania sporów.
o przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu
• Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo
inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie obejmuje:
• rozpoznanie problemu i udzielenie
porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej
z porady.
• Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz
spoczywających na niej obowiązkach

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-prawna
oraz pod numerem telefonu: 18 333 78 04
www. facebook. com/Nieodp%C5%82atna-Pomoc-Prawna-Stowarzyszenie-Sursum-Corda-809371925859194/
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Wkręcili się w pomaganie
W bieżącym roku szkolnym w Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej znów prężnie działa
Szkolne Koło Wolontariatu, pomagając potrzebującym, włączając się
w wiele akcji charytatywnych.

S

zkolni wolontariusze kontynuują akcję „Wkręć się w pomaganie”, mającą na celu pomoc
dzieciom niepełnosprawnym
poprzez zbieranie plastikowych zakrętek.
Uczniowie bardzo chętnie przynoszą zakrętki, które następnie są segregowane
kolorami. Dzięki tej akcji osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dodatkowe
fundusze na leczenie.
Uczniowie zbierają też monety o nominałach 1-, 2- i 5-groszowych, włączając się w akcję „Gorączka Złota”
organizowaną przez PCK, mającą na celu dofinansowanie wyjazdów na kolonie
letnie dzieciom z ubogich rodzin.
Aby pomóc pacjentom misyjnych
szpitali, w szkole kontynuowana jest akcja „Opatrunek na ratunek” organizowana
przez
Fundację
Pomocy
Humanitarnej „Redemptoris Missio”.
Polega ona na zbiórce opatrunków: bandaży, kompresów, gaz, plastrów opatrun-

WWW.MSZANA.PL

kowych, rękawiczek gumowych i wat.
Społeczność szkolna włączyła się również do innej akcji prowadzonej przez tę
Fundację – „Zaczarowany ołówek”, której celem jest umożliwienie edukacji
afrykańskim dzieciom poprzez podarowanie podstawowych przyborów szkolnych. Zebrano wiele pomocy, które
poprzez Fundację trafią do dzieci z placówek misyjnych w Papui Nowej Gwinei, Kamerunie, Czadzie, Republice
Środkowej Afryki i Afganistanie.
– Odpowiadając na apel, z którym
zwrócił się do ludzi dobrej woli nasz rodak – Konrad Nawara z Olszówki, przeprowadziliśmy zbiórkę pieniężną
w szkole – informuje opiekunka szkolnych wolontariuszy. – Włączyliśmy się
również do akcji „Przywróćmy dzieciom
uśmiech”, organizowanej przez Fundację Przyjazny Świat Dziecka, polegającej na zbiórce makulatury na rzecz
rodzinnych domów dziecka.
W okresie przedświątecznym społeczność ZPO przyłączyła się do tworzenia „Paczki na Gwiazdkę” dla dzieci
z oddziału hematologii i onkologii szpitala w Prokocimiu. Udało się spełnić marzenie 9-miesięcznej dziewczynki i jej
mamy o „Siostrzyczce Szczeniaczka”

i „Misiu Horacym”. Wśród prezentów
były gry, puzzle, maskotki, słodycze
i wiele innych wspaniałych podarków.
Uczniowie ZPO Kasinka Mała włączyli się też w dzieło Kolędników Misyjnych. Grupa kolędników składała się
z 64 osób łącznie z opiekunami. W tym
roku kolędnicy misyjni wyruszyli na pomoc rówieśnikom mieszkającym
w Rwandzie i Burundi. Kwota, którą
udało się zebrać to 5340 zł.
Wolontariusze z kasinczańskiej „jedynki” wzięli również udział w kampanii charytatywnej „Świąteczne
Kartki Dobroczynne” polegającej
na sprzedaży w szkole kartek bożonarodzeniowych, z której dochód został
przeznaczony na pomoc chorym i niepełnosprawnym, objętym programem
„Na Ratunek” w Stowarzyszeniu Sursum Corda.
– Serdecznie dziękujemy wszystkim
uczniom i ich rodzicom, którzy bardzo
chętnie włączają się w akcje. Dzięki
Wam udało się pomóc wielu potrzebującym. Dziękujemy za zaangażowanie,
dzięki któremu możemy sprawić radość
niejednemu potrzebującemu – podkreślają szkolni koordynatorzy akcji.
DOROTA BOROWIEC

NASZA GMINA 33

EDUKACJA

Gminne szkoły marzeń
Od 2017 roku Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Gminie Mszana Dolna realizuje projekt pn.
„Szkoły marzeń w Gminie Mszana Dolna” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

M

iejscem realizacji na terenie gminy Mszana Dolna są: Szkoła Podstawowa w Glisnem,
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubomierzu, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasince Małej z oddziałami gimnazjalnymi, Szkoła Podstawowa nr 2 w Kasince
Małej, Szkoła Podstawowa w Kasinie Wielkiej z oddziałami
gimnazjalnymi, Szkoła Podstawowa nr 1 w Mszanie Górnej
z oddziałami gimnazjalnymi, Szkoła Podstawowa nr 2
w Mszanie Górnej, Oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej w Rabie Niżnej.
W ramach projektu każda ze szkół zyskała bogate zaplecze dydaktyczno-naukowe, została wyposażona w narzędzia
TIK (technologii informacyjnych i komputerowych) oraz
sprzęty i znaczną ilość pomocy dydaktycznych do realizacji
podstawy programowej z matematyki, przyrody, chemii, fizyki, geografii, biologii i informatyki, dzięki którym uczniowie chętniej uczestniczą w zajęciach, są bardziej aktywni oraz
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świetnie rozwijają swoją wyobraźnię. Multimedia, pomoce
dydaktyczne pozwalają często nauczycielom na przeprowadzenie lekcji w sposób ciekawy i zrozumiały dla młodego odbiorcy, a uczniom dostarczają określonych bodźców, które
wpływają na ich wzrok, dotyk, słuch itp. Dzięki temu ułatwiają naukę i zrozumienie rzeczywistości.
Od stycznia 2018 roku w „szkołach marzeń” realizowane
są dla uczniów zakwalifikowanych do projektu zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, przyrody, fizyki, chemii
oraz rozwijające „Super Matematyk”, „Super Programista”,
„Super Biolog”, „Super Geograf”.
Od początku projektu zrekrutowano 556 uczniów (256
dziewczynek, 300 chłopców), do prowadzenia zajęć łącznie
zaangażowano 53 nauczycieli, którzy zrealizowali 2 280 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających.
86 absolwentów naszych szkół zakończyło udział w projekcie i nabyło kompetencje kluczowe. Uczestnictwo w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych pozwoliło uczniom
na wyrównanie braków w zakresie dydaktyki, natomiast
w rozwijających poszerzyć wiedzę oraz zainteresowania.
W terminie od 1 do 30 września ub. r. prowadzona była rekrutacja uzupełniająca z poszanowaniem równości szans
w tym równości płci oraz niedyskryminacji osób niepełnoprawnych, która cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród
dzieci i ich rodziców.
DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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W ramach projektu zorganizowano dla uczniów uczęszczających na zajęcia rozwijające „Super Matematyk” wycieczkę do Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema
w Krakowie. Wizyta w parku edukacyjnym sprawiła młodzieży wiele radości, a jednocześnie wzbogaciła ich wiedzę.
W wyniku oszczędności w projekcie szkoły zyskały dodatkowe wyposażenie niezbędne i konieczne do realizacji projektu, które można było uznać jako wydatek kwalifikowalny
spełniający warunki określone w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
W ramach oszczędności do szkół zakupiono szafy na laptopy z możliwością ich ładowania, a także 30 listopada 2018
r. każda szkoła otrzymała dwa zestawy klocków LEGO
MINDSTORMS EV3 i dwa tablety, które uczniowie wykorzystują na zajęciach rozwijających z informatyki „Super Programista”. W ramach zamówienia w Zespole Placówek
Oświatowych w Kasince Małej odbyło się szkolenie nauczycieli prowadzących ww. zajęcia w zakresie obsługi ww. pomocy dydaktycznych.
– Zestawy wprowadzają uczniów w świat robotyki, pozwalają tworzyć zautomatyzowane istoty, pojazdy, maszyny i wynalazki LEGO oraz nimi sterować. Łącząc klocki LEGO®
z programowalnymi klockami, silnikami i czujnikami, uczniowie zajmują się tworzeniem modeli, które będą chodzić, mówić,
chwytać, myśleć, strzelać i robić niemal wszystko. Uczniowie
mogą stworzyć m.in. humanoidalnego robota, strzelającego
skorpiona, pełznącego węża, wózek widłowy, ciężarówki wyścigowe, gitary elektryczne, kroczącego dinozaura i wiele innych! Każdy robot posiada unikalne cechy i program, który
kontroluje jego zachowanie! W trakcie zajęć z wykorzystaniem
Lego MINDSTORMS „mali inżynierowie” zdobywają wiedzę
z budowy i programowania robotów, a także poznają terminy
tj.: przekładnia, prędkość, moc silnika, trajektoria, algorytm
sterowania. Zajęcia, choć sprzyjają pracy w grupach, pozwalają każdemu uczestnikowi samodzielnie spróbować swoich sił
w konstruowaniu i programowaniu robotów. Samodzielne wykonanie z pozoru trudnych projektów konstrukcyjnych sprawia
uczniom wiele satysfakcji i radości oraz zdecydowanie umacnia ich wiarę we własne możliwości! – mówi Natalia Kuziel,
nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubomierzu
Na przełomie marca i kwietnia b. r. planowane jest zorganizowanie w każdej ze szkół biorących udział w projekcie
warsztatów dla uczniów z wykorzystaniem zakupionych zestawów. Będą one prowadzone przez członków Koła Naukowego Robotyki i Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Gminni realizatorzy projektu, aby podsumować i sprawdzić wiedzę uczniów nabytą podczas zajęć oraz warsztatów,
planują zorganizowanie konkursu międzyszkolnego pod patronatem wójta Mszany Dolnej.

WWW.MSZANA.PL

Realizacja projektu to ciągła współpraca między nauczycielami, szkolnymi koordynatorami, dyrektorami szkół oraz
gminnymi koordynatorami. Dzięki zaangażowaniu grupy ludzi Gmina Mszana Dolna może pochwalić się SZKOŁAMI
MARZEŃ, bo mamy nadzieję, że takie właśnie są dla
uczniów szkoły w których realizowany jest projekt – podsumowuje gminny koordynator projektu.
WERONIKA WRZECIONEK-CIEŻAK
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Łętowscy
przyjaciele
natury
Mieszkańcy wsi Łętowe wzięli
udział w projekcie realizowanym
przez „Stowarzyszenie Łętowianie”
pn. Łętowscy przyjaciele natury sfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie.

W

ramach projektu dzieci
Bajkowego przedszkola
oraz Szkoły Podstawowej wraz ze swoimi wychowawcami i rodzicami wzięli udział
w wycieczkach do Parków Narodowych: Pienińskiego, Gorczańskiego
oraz Tatrzańskiego. Odwiedzili również
ZOO w Krakowie, oraz do Kopalnię Soli i muzeum motyli w Bochni.
Wszystkie wycieczki były obsługiwane przez przewodników.
Prócz tego w szkole odbywały się zajęcia z Akademią Odkrywców, oraz dodatkowe lekcje geografii i geologii.

Dzięki dotacji w szkole podstawowej
utworzono pracownię biologiczno-chemiczną, która została wyposażona w sprzęt o wartości ponad 20 tys. zł, tj.
odczynniki chemiczne wraz zestawem
wyposażenia laboratoryjnego, mikroskopy, preparaty biologiczne, postument
człowieka i jego szkielet, walizki ekobadacza, planetarium, pomoce obrazujące
sposoby wykorzystania energii odnawialnej, lupy i wiele innych.
W ramach dotacji zostały również
sfinansowane nagrody (10 par łyżworo-

lek), które zostały rozlosowane podczas
konkursu wiedzy ekologicznej zorganizowanego podczas pikniku rodzinnego,
a także wypożyczenie urządzeń sanitarnych, które zostały wykorzystane podczas tego pikniku.
Dotacja z WFOŚIGW wyniosła
47 908 zł. Stowarzyszenie dziękuje pracownikom szkoły za pomoc w realizacji projektu. Szczególne podziękowania
dla Pani Marioli Mamala, Agnieszki Dorczak, Agaty Florek.
EDYTA TROMICZAK-KRZANIK

Brązowy medal wywalczyła Karolina Szczęsnowska; wygrała z zawodniczkami z Belgii oraz Niemiec. O wejściu
do finału zadecydował jeden punkt

ujemny, który zagórzańska zawodniczka
dostała w ostatnich minutach walki.
V miejsce zdobył Maksymilian
Śmieszek, który pokonał zawodników
z Francji i Niemiec; o wejście w strefę
medalową przegrał nieznacznie z reprezentantem Australii.
Oskar Pilch, po zaciętej walce, niestety uległ reprezentantowi Niemiec
i odpadł z rywalizacji.
Kolejny sprawdzian zagórzańskich
zawodników odbędzie się w dniach 29
– 31 marca b. r. w Hamburgu podczas
Pucharu Świata German Open. To ostatni puchar przed Mistrzostwami Polski
i przygotowaniem zawodników do Imprezy Mistrzowskiej.
ZBIGNIEW KARPIERZ
Trener UKS KORYO Mszana Dolna

Złoty Wiktor
17 marca b. r. w belgijskim Lommel
został rozegrany największy turniej
w Taekwondo Olimpijskim – Puchar
Świata G2 Belgian Open.

W

ystartowało w nim 1272
zawodników z 69 różnych krajów, w tym
czwórka reprezentantów
UKS KORYO Mszana Dolna: Karolina Szczęsnowska, Wiktor Pajdzik,
Oskar Pilch i Maksymilian Śmieszek.
Złoty medal w tych zawodach zdobył
Wiktor Pajdzik, który pokonał w półfinale,
przed czasem, Hiszpana, a w finale (również przed czasem) zawodnika z Pakistanu.
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Sukcesy Eweliny
Zawodniczka LKS „Witów ski”
Mszana Górna, Ewelina Kołodziej,
zdobyła swoje pierwsze medale Mistrzostw Polski Juniorów.

P

odczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych
wygrała
dwie
konkurencje: sprint oraz bieg
na 5km techniką klasyczną. Upadek pozbawił ją medalu w biegu techniką dowolną, gdzie zajęła 4. miejsce. Ponadto

w konkurencji team sprint wraz z koleżanką klubową zdobyły srebrny medal.
Pozostałe zawodniczki z Mszany Górnej zanotowały najlepsze biegi w sezonie – Gabriela Dawiec była siódma
w sprincie, a Magdalena Murzyn dziesiąta na 5km; w team sprincie wspólnie
zajęły 5. miejsce. W biegu na 7,5km
techniką dowolną srebrny medal zdobyła Karolina Kaleta z Kasiny Wielkiej
(LKS Markam Wiśniowa – Osieczany).
KRZYSZTOF JAROSZ

Uczniowie jeżdżą z głową
Dobiegła końca kolejna edycja projektu „Jeżdżę z głową”, organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Mszanę Dolną. W nauce
bezpiecznej jazdy na nartach wzięło udział 84 uczniów
ze szkół podstawowych gminy.

Z

ajęcia odbywały się na stacji narciarskiej Lubomierz
SKI, gdzie dzieci szkoliły się w siedmiu 12-osobowych grupach pod bacznym okiem wykwalifikowanych instruktorów nauki jazdy na nartach. Każda
grupa spędziła na stoku 20 godzin podczas 7 wyjazdów
– od 31 stycznia do 16 lutego b. r.
Zakładane w projekcie rezultaty w postaci kształtowania
ogólnego rozwoju fizycznego i ruchowego dzieci w tym zdobywanie umiejętności jazdy na nartach, utrwalenie nawyku

WWW.MSZANA.PL

jazdy w kasku, a co za tym idzie poprawa bezpieczeństwa
oraz rozważne i aktywne spędzanie wolnego czasu poprzez
wykorzystanie naturalnej bazy sportowej w Gminie Mszana Dolna i okolicy zostały osiągnięte.
Całkowity koszt nauki jazdy na nartach dla 84 dzieci wyniósł 60080 zł. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego udzielił wsparcia finansowego w wysokości 24 tys.
zł. Pozostałą kwotę 36080 zł sfinansowano z budżetu gminy
Mszana Dolna.
Uczestnicy projektu mieli zagwarantowany transport, karnet
na wyciąg, sprzęt, instruktorów, opiekunów oraz ubezpieczenie.
– Projekt kolejny rok cieszył się dużym zainteresowaniem
wśród dzieci i ich rodziców. Było dużo więcej chętnych, niż dostępnych miejsc – podsumowuje gminny koordynator programu.
WERONIKA WRZECIONEK-CIEŻAK
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Zimowy debiut
zagórzańskich
skoczków
Pierwsze konkursowe skoki na śniegu oddali zawodnicy UKS Gorce repezentujący wiodący klub KS
Chochołów. W sobotę, 16 lutego,
na nowych skoczniach w Chochołowie odbyły się pierwsze, historyczne zawody o nazwie BGK SKI
PLATINIUM CUP w 173. Rocznicę
Powstania Chochołowskiego.

18 lutego zagórzańscy skoczkowie
zaliczyli kolejny start w „Lidze szkolnej” w Zakopanem.

Ich wyniki, skocznia K-15:
Wyniki skoczków UKS
GORCE, skocznia K-16:
seria I, seria II, miejsce
Jan Sławecki: 15m, 15m, 18
Miłosz Malarz: 14,5m, 14m, 21
Jakub Kościelniak: 12,5m, 14,5m, 42

seria I, seria II, miejsce
Jan Sławecki: 14,5m, 15m, 16
Miłosz Malarz: 12,5m, 10,5m, 23
Jakub Kościelniak: 14,5m, 10m, 24
w kategorii dziewcząt:
Emilia Antosz: 6m, 7m, 4

To był znakomity
sezon dla sióstr
Kaleta i Kołodziej
Weronika Kaleta w pełni wykorzystuje szansę, jaką dostała w kadrze Wieretelnego i Justyny Kowalczyk. W tym
sezonie kilka niezłych startów zaliczyła też Klaudia Kołodziej. Ich siostry również mają czym się pochwalić.

W

eronika Kaleta debiutowała w Pucharze Świata, zajmując w konkurencji Team Sprint 9.
miejsce w półfinale zawodów w Dreźnie.
Wcześniej startowała w zawodach FIS w Finlandii, we Włoszech i Słowacji. W Szczyrbskim Plesie (Słowacja) zajęła 3. miejsce w sprincie i 5. w biegu techniką
klasyczną, startując z seniorkami, w Santa Caterina (Włochy) 4. i 6. miejsce wśród juniorek. W ostatnich dniach rozpoczęły się Mistrzostwa Świata Juniorek w Lahti (Finlandia),
gdzie Weronika bardzo dobrze spisała się w biegu sprinterskim, zajmując 18. miejsce (w poprzednich latach Polkom nie
udało się wejść do „trzydziestki”).
Klaudia Kołodziej trenująca z kadrą młodzieżową również
zaliczyła kilka niezłych startów we Włoszech i Słowacji, rywalizując po raz pierwszy wśród seniorek. W Szczyrbskim
Plesie dwukrotnie zajmowała 6. miejsca. Została powołana do reprezentacji kraju na Mistrzostwa Świata Młodzieżow-
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Zawodnikom gratulujemy odwagi
i wytrwałości. Niebawem kolejne starty
w Chochołowie z cyklu BGK SKI PLATINIUM CUP oraz w „Lidze szkolnej”
w Zakopanem.
– Serdeczne podziękowania dla Banku Spółdzielczego Mszana Dolna, który
wspiera zagórzańskich zawodników
– wyrazy wdzięczności przekazują opiekunowie młodych adeptów skoków
ROBERT SŁAWECKI
narciarskich.

ców (U23) w Lahti. W grudniu odbyły się eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy juniorek poniżej 18
lat (EYOF), które mają odbyć się na początku lutego w Sarajewie. Niespodziewanie dobrze startowała w nich Ewelina Kołodziej (siostra Klaudii), uzyskując kwalifikacje na zawodach
w Szczyrbskim Plesie, gdzie zajęła w sprincie 7. miejsce startując wśród seniorek; jako jedyna z kwalifikujących się polskich juniorek weszła do półfinału. W biegu dystansowym
techniką klasyczną była druga.
Bardzo blisko kwalifikacji była siostra Weroniki – Karolina Kaleta, która po trzech startach plasowała się na miejscu dającym awans. W ostatnim biegu, pomimo zajęcia 3. miejsca, została
wyprzedzona (jednym punktem) przez rywalkę z Kościeliska.
Zawodniczki z Kasiny Wielkiej dziękują właścicielowi firmy „Markam” za opiekę sponsorską w tym sezonie. Ewelina Kołodziej i jej koleżanki klubowe z LKS „Witów ski”
Mszana Górna dziękują właścicielom sklepu „Mrówka”
w Mszanie Dolnej za sfinansowanie zakupu nart startowych,
dzięki którym uzyskały bardzo dobre wyniki.
KRZYSZTOF JAROSZ
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Przygotuj swe serce
i bądź mężny
Blisko 20 wolontariuszy 23 lutego
od samego rana przygotowywało
miejsca atrakcji dla uczestników 9.
Ogólnopolskiej Spartakiady Zimowej. W tym roku odbyła się ona
w Kasinie Wielkiej pod hasłem
„Przygotuj swe serce i bądź mężny”.
– Jest świetnie! Warunki na stoku genialne, a trasy bardzo dobrze przygotowane – zgodnie twierdziła młodzież
spod Warszawy, która w tym roku przyjechała na zawody po raz pierwszy.
Bardzo podobało się również najmłodszym uczestnikom spartakiady.
– Jest super! Za rok też chcemy tu
przyjechać! – podkreślali.
Tym razem w różnych dyscyplinach
wzięło udział stu uczestników. Część
z nich szusowała na nartach, część
na snowboardzie. Podczas zawodów odbyła się również konkurencja „slalom
gigant” specjalnie dla duchownych.
Pierwszy raz zawodowi narciarze i instruktorzy mogli też wystartować
w konkurencji „Maestro”. Zjazd na „byle czym” ponownie zaskoczył ogromem
pomysłów i niebywałej kreatywności.
WWW.MSZANA.PL

Tutaj bezkonkurencyjni, po raz kolejny,
okazali się KSM-owicze z Balic.
– W zjeździe na „byle czym” bierzemy
udział już chyba szósty raz. Przygotowywaliśmy się około miesiąca. Co piątek
każdy z uczestników pomagał przy tworzeniu pojazdu. Nawet ci, którzy tu nie
przyjechali i tak brali czynny udział w budowaniu. Cała konstrukcja jest zrobiona bardzo stabilnie – opowiadali.
Tę jedyną w swoim rodzaju konkurencję wspominają także ubiegłoroczne
zwyciężczynie z Racławic.
– W tym roku zdecydowałyśmy z koleżanką, że też przyjedziemy. Byłyśmy
w tamtym roku w Koninkach i wygrałyśmy. Bardzo nam się spodobało, dlatego
postanowiłyśmy także dzisiaj wystartować – argumentowała jedna z nich.
Bez wątpienia da się zauważyć, że
pomysłów na nowy, oryginalny pojazd
przybywa z każdą kolejną edycją Spartakiady i cieszy się ona coraz większą
popularnością.
Dla rodzin przygotowano także osobną konkurencję, w której o zwycięstwie
decydowały rzuty śnieżkami do celu,
ulepienie ze śniegu podanych wzorów

oraz jak najszybszy zjazd na sankach.
W konkursie wystartowało osiem rodzin, wśród których największy sukces
odniosła Super Rodzinka.
W międzyczasie odbył się także quiz
o Sercu w oparciu o Pismo Święte oraz
o Polskich Medalistach. Wśród wielu
uczestników zwycięzcą okazał się członek KSM-u z Oddziału w Strumianach.
Jako jednemu z nielicznych udało mu
się odpowiedzieć poprawnie na wszystkie pytania.
Wszystko zakończyło się uhonorowaniem zwycięzców Spartakiady w poszczególnych kategoriach. Razem
z uczestnikami zawodów był wójt
Mszany Dolnej Bolesław Żaba, fundator pucharów, które wręczył osobiście.
Podczas inauguracji Spartakiady i wręczania nagród była obecna również burmistrz Mszany Dolnej Anna Pękała.
– Mamy nadzieję, że kolejna edycja
Spartakiady zgromadzi nas w jeszcze
większym gronie, a wieść o niej dotrze
jak najdalej – podkreślają organizatorzy
imprezy. – Tu nie liczy się jedynie rywalizacja, ale przede wszystkim dobra zabawa. Niektórzy twierdzą także, że
„czuć tu taką Bożą atmosferę i to jeszcze bardziej zachęca, by przyjeżdżać
na Spartakiadę co roku”. Tak więc,
PRZYGOTUJ SWE SERCE na kolejną
edycję naszej Spartakiady i MĘŻNIE
dąż do wyznaczonego celu, byśmy wszyscy byli GOTOWI spotkać się razem
za rok! A za rok będzie już 10. edycja.
Nie możesz tego przegapić!
KLAUDIA SZELĄG
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UWAGA! ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ W DNIU WYWOZU MAKSYMALNIE DO GODZ. 7.00!

INFORMACJA! ODPADY WIELKOGABARYTOWE: odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie odbywał się bezpośrednio
z posesji, w terminie do 30 dni od dnia telefonicznego zgłoszenia do Urzędu Gminy Mszana Dolna, nr tel. 18 33 10 009, wew. 149

