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Krzyż Kawalerski
dla Justyny Kowalczyk

Otwarcie boiska przy SP nr 2
w Mszanie Górnej

25-lecie kapłaństwa o. proboszcza
Zygmunta Mikołajczyka

Eurowybory w Gminie Mszana Dolna
- 7 czerwca 2009 r.
UPR – 0,70 proc.
PSL – 6,45 proc.
Samoobrona – 0,81 proc.
Polska Partia Pracy – 0,35 proc.
Libertas – 0,53 proc.
SLD-UP – 1,19 proc.
Centrolewica – 0,49 proc.
Prawica Rzeczpospolitej – 1,02
proc.
PO – 22,07 proc. (w Rabie Niżnej
– 37,20 proc.)
PiS – 66,40 proc. (w Kasince
Małej, SP nr 2 – 76,17 proc.)
Frekwencja – 23,90 proc. (najwyższa w Glisnem – 46,41 proc
i Łętowym – 34,35 proc., najniższa
w Łostówce – 13,25 proc.)
Zbigniew Ziobro (PiS) – 1766
głosów
Leszek Zegzda (PO) – 295 głosów
Róża Thun (PO) - 130 głosów
Urszula Nowogórska (PSL) – 87
głosów
Bogusław Sonik (PO) – 85 głosów
Paweł Kowal (PiS) - 52
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O pozycji w rankingu decydowała skuteczność
w zdobywaniu środków unijnych

Wygrały Niepołomice
W rankingu „Gazety Prawnej” pt.
„Gmina - Europejskie Miasto 2009”
spośród 180. gmin małopolskich najlepiej wypadły Niepołomice. Przy
ocenie samorządów brano pod uwagę
programy pomocowe, z których korzystały gminy, ale także przedsiębiorcy,
rolnicy indywidualni i organizacje społeczne. Gminom przyznawano punkty
za tzw. stare i nowe pieniądze - te
z budżetu Unii Europejskiej na lata
2007 - 2013.   Najważniejszym kryterium była ilość środków pozyskanych
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z funduszy unijnych, kolejnym równie ważnym - ilość projektów zgłoszonych z danej gminy i po trzecie, ile euro
w przeliczeniu na jednego mieszkańca
udało się zdobyć. Najwyżej spośród
gmin dawnego województwa nowosądeckiego uplasowała się gmina Stary
Sącz - miejsce 16, na 18 – Tymbark!
Gmina Mszana Dolna została sklasyfikowana na 68. pozycji. Dla porównania
sąsiednie gminy: m. Mszana Dolna –
86, Łukowica – 149, Niedźwiedź – 150,
Słopnice – 166, Kamienica – 174.
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Radość całej parafii
Maj to jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku, poświęcony Matce Bożej.
W naszej parafii był to miesiąc szczególny,
przepełniony intensywnymi przygotowaniami do przyjęcia ks. Prymicjanta Piotra
Płoskonka. O prymicjach w Kasince Małej
pisze D. Borowiec – str. 12

Ukochał muzykę
Od dzieciństwa przejawiał zainteresowania muzyką. Chociaż w domu
nie było tradycji muzykowania, to
on jednak ciągnął do muzyki ze
wszystkich sił. Sylwetkę Franciszka
Leżańskiego, kapelmistrza orkiestry
dętej „Echo Gór” w Kasince Małej,
przedstawia Piotr Lulek – str. 24

Jest taki zakątek
W lipcu 1976 r. zamieszkał
w tej „leśnej budce” nieznany turysta i spędził tu samotnie
dnie i noce przez prawie 2 tygodnie. Wewnątrz była jakaś prycza, mały stolik z desek i żelazny
piecyk – pisze ks. Jan Zając
o „Papierzówce” w Lubomierzu
– Rzekach, gdzie odbyło się V
Gorczańskie Spotkanie z Janem
Pawłem II.

Sukcesy
i porażki
Już w połowie lat 70. ubiegłego wieku próbowano powołać
do życia klub sportowy w Kasinie
Wielkiej, inicjatorami byli: Marian
Kubowicz, Zbigniew Wójcik oraz
Stanisław Trzepaczka. Początki
LKS „Śnieżniaca” z okazji jubileuszu 10-lecia klubu wspomina
Rafał Kubowicz – str. 36
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KASIA WIELKA. VI Majówka Zagórzańska

Na chwałę Maryi
W dniach 8-10 maja 2009 roku w Kasinie Wielkiej odbyła się VI Majówka Zagórzańska. W pierwszym
dniu imprezy uhonorowano Stanisława Dobrowolskiego, znanego artystę rzeźbiarza z Kasiny, z okazji
jubileuszu 65- lecia pracy twórczej. Patronat nad jubileuszem objął wójt Gminy Mszana Dolna oraz
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.
Uroczystość w Galerii Stanisława
Dobrowolskiego zgromadziła licznych
gości; gospodarz nie krył zadowolenia.
Przybyli: wójt Tadeusz Patalita, przewodnicząca rady Stefania Wojciaczyk
oraz radni gminy. Obecni byli także
przedstawiciele powiatu limanowskiego z wicestarostą Franciszkiem
Dziedziną na czele, reprezentanci

certowej odbył się VI Przegląd Pieśni
Maryjnej, który rozpoczął się Mszą świętą w zabytkowym kościółku św. Marii
Magdaleny z 1624 roku. (Na uwagę
zasługuje fakt, że jest on ciągle remontowany i przywracany do stanu pierwotnego.) W przeglądzie wzięły udział
24 grupy i schole z Gminy Mszana
Dolna. Wspaniała słoneczna pogoda

świata kultury, dyrektorzy bibliotek
i szkół z terenu naszej gminy i powiatu,
liczna grupa młodzieży i mieszkańców
Kasiny Wielkiej. Jubilat został odznaczony medalem „Za Zasługi dla Gminy
Mszana Dolna”, obsypany życzeniami i kwiatami. Uroczystość umilił
swoim śpiewem chór męski z Rogotina
z Chorwacji i kapela regionalna zespołu
Kasinianie – Zagórzanie. Po uroczystości goście zostali zaproszeni na symboliczną lampkę wina i pyszny bigos.

zgromadziła dużą rzeszę widzów, którzy całymi rodzinami przeżywali śpiew
pieśni majowych i podziwiali wykonawców. Komisja konkursowa miała nie
lada problem w przyznaniem nagród
i wyróżnień, o czym świadczy protokół, który cytujemy na następnej stronie. Na zakończenie zaśpiewał chór
z Rogotina i zagrała orkiestra dęta „Echo
Zagórzan” z Kasiny Wielkiej, a potem
jeszcze wystąpiła kapela „Olszowianie”
z Olszówki. Wspaniała atmosfera utrzymywała się do późnych godzin wieczornych, kiedy to na podsumowanie
wójt Patalita wręczył wszystkim uczest-

Schole i chór z Chorwacji
Nazajutrz, 9 maja, w muszli kon-
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nikom VI Majówki Zagórzańskiej
nagrody książkowe ufundowane przez
Urząd Gminy Mszana Dolna, parafię
w Kasinie Wielkiej i Stowarzyszenie
Rozwoju i Odnowy Wsi Kasina Wielka.

Orkiestry na scenę
10 maja, to dzień przeznaczony
na rodzinny festyn i zabawę rodzinną. Wystąpiły orkiestry dęte m.in.
z Kasiny Wielkiej, Kasinki Małej,
Mszany Górnej, Kasinki Małej Zagródce, Mszany Dolnej, Starej Wsi
k. Oświęcimia i Trsteny na Słowacji.
Piękne melodie grane przez wykonawców przyciągnęły dużą rzeszę widzów,
którzy mimo niepewnej pogody nie
opuszczali widowni. Orkiestry grały do
późnego wieczora, a po muzykach na
scenę po raz kolejny zawitał chór męski
z Rogotina z Chorwacji. Chórzyści
pięknym śpiewem zachęcał do wspólnej zabawy. Po koncercie chóru na
scenie pojawił się zespół regionalny
Kasinianie – Zagórzanie, który przypomniał publiczności melodie i tańce
zagórzańskie. Ludzie z żalem opuszczali późnym wieczorem muszlę koncertową, że to już koniec.
Organizatorzy: Urząd Gminy
w Mszanie Dolnej oraz Stowarzyszenie
Rozwoju i Odnowy Wsi Kasina Wielka
nie kryją zadowolenia z przebiegu
imprezy, w której wzięło udział ponad
500 wykonawców. Konferansjer już
w niedzielę zapraszał wszystkich na
kolejne imprezy organizowane przez
Urząd Gminy w Mszanie Dolnej,
a szczególnie VII Turniej Wsi Gminy
Mszana Dolna, który odbędzie się
w dniach 4-5 lipca 2009 r. na stadionie
KS „Witów” w Mszanie Górnej. Na
widzów czeka wiele atrakcji, serdecznie
zapraszamy.
Piotr Lulek
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Protokół VI Przeglądu Pieśni Maryjnej
Komisja w składzie: Ludwik Mordarski (przewodniczący), ks. Paweł Zięba i Stanisław Migacz po wysłuchaniu 24 zespołów i solistów przyznała następujące miejsca i nagrody książkowe ufundowane przez Urząd
Gminy w Mszanie Dolnej, Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy wsi Kasina Wielka, Parafię Rzymsko-Katolicką
w Kasinie Wielkiej:
W grupie Solistów:
I Miejsce – Claudii Kuczaj z Mszany Górnej
II Miejsce - Paulinie Klimek z Kasiny Wielkiej
W grupie Szkół Podstawowych:
Trzy równorzędne I miejsca:
Zespołowi Szkoły Podstawowej z Olszówki
Zespołowi Szkoły Podstawowej nr 2 z Lubomierza
-Zespołowi Szkoły Podstawowej nr 1 z Lubomierza
Trzy równorzędne II miejsca:
Zespołowi Szkoły Podstawowej budynek „A’’ z Kasiny Wielkiej
Zespołowi Szkoły Podstawowej nr 1 z Kasinki Małej
Zespołowi „Mali Rabianie’’ z Raby Niżnej
Dwa równorzędne III miejsca:
Zespołowi Szkoły Podstawowej nr 3 w Kasince Małej
Zespołowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Kasince Małej

Scholii Parafialnej z Kasiny Wielkiej
Scholii „Solideo” z Kasiny Wielkiej
Trzy równorzędne II miejsca:
Scholii „Iskry Miłości” z Kasinki Małej
Scholii Parafialnej z Olszówki
Scholii Parafalnej z Glisnego
Trzy równorzędne III miejsca:
Scholii „Angelis’’ z Mszany Górnej
Scholii Parafialnej z Mszany Górnej
Klaudii Kowalczyk Parafii z Lubomierza.
Komisja serdecznie dziękuje wszystkim instruktorom
i opiekunom za przygotowanie wykonawców oraz organizatorom za przygotowanie i realizację przeglądu.
Ludwik Mordarski
ks. Paweł Zięba
Stanisław Migacz

Wyróżnienie:
Zespołowi Szkoły Podstawowej w Łętowem
Zespołowi Szkoły Podstawowej w Łostówce
W grupie Gimnazjum:
I miejsce – Zespołowi Gimnazjum budynek „A’’ z Kasiny Wielkiej
II miejsce – Zespołowi Gimnazjum z Raby Niżnej
III miejsce - Zespołowi Gimnazjum z Kasinki Małej
W grupie scholii:
Trzy równorzędne I miejsca:
Scholii „Panta Rhei” z Raby Niżnej

NASZA GMINA
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MSZANA GÓRNA. Otwarcie boiska przy SP nr 2

Bieg z przeszkodami
„W Mszanie Górnej pięknie jest” – śpiewa „Zagórzańska
Dziatwa”, zespół regionalny Szkoły Podstawowej
nr 2 w Mszanie Górnej. A od 1 czerwca 2009 roku
w Mszanie Górnej jest jeszcze piękniej, bo nieopodal szkoły, na do niedawna porośniętym chwastami gruncie, leżącym w widłach potoków Mszanka
i Wierzbanica, oddano do użytku obiekt sportowy
wybudowany w ramach programu „Blisko–Boisko”.
Na otwarcie boiska przybyło wielu gości, a wśród nich ks.
Edward Pleń, krajowy kapelan sportowców, Leszek Zegzda,
wicemarszałek Województwa Małopolskiego, ks. Tadeusz
Gajda, prowincjał Księży Zmartwychwstańców (ofiarodawców
terenu pod boisko) i wielu, wielu innych. Uroczystego otwarcia boiska poprzez przecięcie wstęgi dokonał wójt Tadeusz
Patalita w asyście m.in. Stanisławy Nowak, dyrektora szkoły.
Obiekt poświęcił ks. Edward Pleń wraz z duchownymi obecnymi na uroczystości.
Wytrzymałość bramek na boisku od razu została poddana
pierwszej próbie. Pierwszego gola strzelił gospodarz gminy,
a później kolejne bramki zaliczali goście. Z powodu chłodu
i deszczu po oficjalnym otwarciu boiska, wszyscy uczestnicy
uroczystości udali się do szkoły, gdzie pani dyrektor, jak przystało na prawdziwą gospodynię, serdecznie przywitała gości
w towarzystwie uczniów: Weroniki Dawiec, Anity Gruceli,
Konrad i Krzysztof Pajdzików.
- Głównym „sprawcą” wydarzenia, którego finał dzisiaj
przeżywamy jest wójt Patalita – mówiła Stanisława Nowak.
- Pozwolę sobie na sportową aluzję: Panie wójcie, jest Pan
wielokrotnym mistrzem świata w dwuboju lekkoatletycznym,
w skład którego wchodzi bieg przez płotki i bieg z przeszkodami. Dzisiaj jest Pan na mecie kolejnego biegu i za to dziękujemy.
Z kolei wójt skierował słowa uznania pod adresem
Kazimierza Dudzika, wykonawcy obiektu, oraz wszystkich,
którzy czuwali nad właściwą realizacją programu „BliskoBoisko”. Na zakończenie wystąpiła „Zagórzańska Dziatwa”.
Dzieci ubrane w zagórzańskie stroje tańczyły i śpiewały. W ten
sposób uczniowie wyrazili swoją wdzięczność wszystkim tym,
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tak
pięknego obiektu sportowego. A uczynili to śpiewająco: „Tu
dobrze dzieje się, tu darzy się wszystko. Na dystans biegamy
i w piłkę zagramy, bo Blisko-Boisko”.
Przy okazji wiele serdeczności spotkało szkołę: prezenty, życzenia, słowa uznania od gości z Warszawy, Krakowa,
Limanowej, Mszany Dolnej, dyrektorów szkół oraz mieszkańców Mszany Górnej, za co dziękujemy.
Helena Flig
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Warto zwiedzić kościółek w Kasinie Wielkiej

Na Szlaku Architektury Drewnianej
Małopolska Organizacja Turystyczna oraz Wójt Gminy
Mszana Dolna informują, że w okresie letnim (do 30 września
br.) w całej Małopolsce, udostępnionych do zwiedzania jest 56.
sakralnych obiektów drewnianych znajdujących się na Szlaku
Architektury Drewnianej.
Na terenie Gminy Mszana Dolna, na trasie Szlaku znalazł
się zabytkowy kościół pw. Św. Marii Magdaleny w Kasinie
Wielkiej, udostępniany do zwiedzania w ramach trasy limanowskiej, w następujących dniach i godzinach:
piątek, 12.00 – 16.00;
sobota, 10.00 – 14.00;
niedziela, 12.00 – 16.00.
Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać
w domu obok starego kościółka u p. Kazimierza Smolenia,
miejscowego organisty.
Udostępnianie tego obiektu do zwiedzania możliwe jest
dzięki realizacji przez Małopolską Organizację Turystyczną
projektu „Otwarty Szlak Architektury Drewnianej” zleconego
przez Województwo Małopolskie.

KRÓTKO
• Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Przy
ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia
się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego
z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że matka dziecka pozostawała
pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia
ciąży. Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych
dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie
dziecka. Zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6
grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr
237, poz. 1654).
• Polskie dziecko zagranicą. Nasilenie się migracji
obywateli polskich do innych państw członkowskich
Unii Europejskiej sprawiło, że w ostatnich latach wzrosła
w Polsce liczba uczniów, którzy doświadczyli migracji rodziców, tzw. eurosieroty. Z badań Rzecznika Praw Dziecka,
dotyczących skutków emigracji rodziców nieletnich dzieci
wynika, że w jednym przypadku na dwadzieścia, w którym
wyjeżdżał jeden z rodziców, dziecko zmieniało miejsce
zamieszkania razem z nim. Natomiast, gdy kraj opuszczali obydwoje rodzice, dziecko wyjeżdżało za granicę w co
dziesiątym przypadku. Niestety część rodziców zapomina
o dopełnieniu koniecznych formalności przed wyjazdem
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Więcej informacji o całym przedsięwzięciu można znaleźć
na stronie www.drewniana.malopolska.pl oraz kontaktując
się bezpośrednio z koordynatorem projektu: Olga Kurek, tel.
(012) 42 11 536, e-mail: olgak@mot.krakow.pl

Zabytkowy kościół w Kasinie Wielkiej

czy o zabraniu ze sobą niezbędnych dokumentów związanych z edukacją dziecka, co potem znacznie może utrudnić
zapisanie go do szkoły w innym kraju. W ten sposób rodzice narażają ucznia na niepożądaną przerwę w edukacji,
a siebie – na konsekwencje związane z niedopilnowaniem spełnienia obowiązku szkolnego przez ich dziecko.
W trosce o edukację dzieci wyjeżdżających z rodzicami za
granicę Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało
materiały, które informują rodziców, o co powinni zadbać
zanim opuszczą Polskę, by umożliwić swojemu dziecku
kontynuowanie nauki poza granicami kraju. Przypominają
także o konieczności podtrzymania kontaktu z polskim
językiem i kulturą, co ułatwi dziecku późniejszy powrót do
polskiego systemu edukacji. Szczegóły na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
• Uwaga przedsiębiorcy! Z inicjatywy Ministerstwa
Gospodarki powstał tzw. Pakiet na rzecz rozwoju przedsiębiorczości zawierający ponad 20 ustaw, którego celem jest
wzmocnienie zaufania obywateli do państwa i ułatwienie
prowadzenia działalności gospodarczej. Pakiet wprowadził
zmiany w ustawach mających kluczowe znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości. Więcej informacji nt. „Pakietu na
rzecz rozwoju przedsiębiorczości” znajduje się na stronie
internetowej Ministerstwa Gospodarki, pod adresem: www.
mg.gov.pl/przedsiebiorcy/pakiet+na+rzecz+rozwoju+przedsiebiorczosci
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Radni uchwalili

XXXVI sesja
28 kwiecień 2009 r.
Nr XXXVI/402/09 w sprawie załatwienia skargi.
Nr XXXVI/403/09 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mszana Dolna
za rok 2008.
Nr XXXVI/404/09 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Rabie Niżnej.
Nr XXXVI/405/09 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna.
Nr XXXVI/406/09 w sprawie nadania ks. Romanowi Sikora tytułu „Za
zasługi dla Gminy Mszana Dolna”.
Nr XXXVI/407/09 w sprawie nadania ks. Zygmuntowi Mikołajczykowi
tytułu „Za zasługi dla Gminy Mszana
Dolna”.
Nr XXXVI/408/09 w sprawie nadania p. Stanisławowi Dobrowolskiemu
tytułu „Za zasługi dla Gminy Mszana
Dolna”.

XXXVII sesja, 27 maj 2009 r.
Nr XXXVII/409/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/292/08 Rady
Gminy Mszana z dnia 26 września
2008 r. w sprawie zatwierdzenia planów
0odnowy miejscowości z terenu Gminy
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Mszana Dolna na lata 2008 – 2015.
Nr XXXVII/410/09 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, dla których ustalony plan
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych
w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Mszana Dolna.
Nr XXXVII/411/09 w sprawie
określenia zasad udzielania i rozmiaru
zniżek oraz zwolnień od obowiązku
realizacji tygodniowego wymiaru zajęć
nauczycielom pełniącym stanowiska
kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszana Dolna.
Nr XXXVII/412/09 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów
i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszana
Dolna.
Nr XXXVII/413/09 w sprawie określenia przypadków, warunków i trybu
obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycie-
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lom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć w placówkach oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest
Gmina Mszana Dolna.
Nr XXXVII/414/09 w sprawie
realizacji projektu „Kobieta wiejska XXI wieku” w ramach działania
9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne
na obszarach wiejskich, Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, finansowanego w całości z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
Nr XXXVII/415/09 w sprawie przejęcia wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka chodnika
przy drodze wojewódzkiej nr 964 w m.
Kasina Wielka o dł. ok. 450mb”.
Nr XXXVII/416/09 w sprawie przejęcia wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinków chodnika
z zatokami i przejściami dla pieszych
przy drodze wojewódzkiej nr 968
Lubień – Zabrzeż w m. Lubomierz
o dł. ok. 1200mb.”
Nr XXXVII/417/09 w sprawie zaopiniowania nowego specjalnego obszaru
ochrony siedliskowej NATURA 2000:
„Lubogoszcz” kod PLH 1200xx, projektowanego w granicach administracyjnych gminy Mszana Dolna.
Nr XXXVII/418/09 w sprawie zaopiniowania nowego specjalnego obszaru
ochrony siedliskowej NATURA 2000:
„Raba z Mszanką” kod PLH 120028,
projektowanego w granicach administracyjnych gminy Mszana Dolna.
Nr XXXVII/419/09 w sprawie zaopiniowania nowego specjalnego obszaru ochrony siedliskowej NATURA
2000: „Łąki obok Kasiny Wielkiej” kod
PLH 12_43, projektowanego w granicach administracyjnych gminy Mszana
Dolna.

XXXVIII sesja
24 czerwiec 2009 r.
Nr XXXVIII/420/09 w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Mszanie Dolnej z siedzibą
w Kasince Małej.
Nr XXXVIII/421/09 w sprawie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie

NASZA GMINA

Każdy może skorzystać

Nauka przez Internet
Internetowe Centrum Edukacyjno Oświatowe w Lubo
mierzu (ICEO) informuje, że istnieje możliwość korzystania
z bezpłatnych kursów dostępnych na stronach internetowych:
www.wioskainternetowa.pl i www.iceo.eduportal.pl
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu (po zarejestrowaniu się w ICEO na portalu szkoleniowym) mają możliwość przerabiania kolejnych części wybranego kursu w ICEO
lub u siebie w domu.
E-learning polega na przekazywaniu wiedzy za pośrednictwem sieci (np. poprzez standardową przeglądarkę internetową). Dzięki wykorzystaniu bogatego potencjału mediów
elektronicznych, skuteczności nowych technologii przekazu

w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Nr XXXVIII/422/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania
pn. „Remont drogi gminnej „Kasina
Wielka – Stacja PKP – Skrzydlna”
w miejscowości Kasina Wielka”.
Nr XXXVIII/423/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania
pn. „Remont mostu w ciągu drogi do
osiedla Pyrze w Lubomierzu zniszczonego podczas klęski żywiołowej w 2007
roku”.
Nr XXXVIII/424/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania: „Dostawa używanego samochodu
pożarniczego dla jednostki ochrony
przeciwpożarowej OSP w Olszówce,
z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej”.
Nr XXXVIII/425/09 w sprawie
zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania: „Dostawa używanego samochodu pożarniczego dla jednostki ochrony
przeciwpożarowej OSP w Rabie Niżnej,
z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej”.
Nr XXXVIII/426/09 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
na rzecz Gminy Mszana Dolna.
Nr XXXVIII/427/09 w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego
finansowania opracowania koncepcji
oraz dokumentacji projektowej dotyNASZA GMINA

informacji i komunikacji, a przede wszystkim specjalistycznemu oprogramowaniu – taka nauka na odległość jest dostępna
dla każdego, w nieomal każdym miejscu (wystarczy komputer
podłączony do Internetu) i w dowolnym czasie. Lista dostępnych kursów na stronie: www.wioskainternetowa.pl
Zapraszamy do korzystania z platformy edukacyjnej, słuchania wykładów i przerabiania kursów w wersji elektronicznej. W ICEO w Lubomierzu istnieje możliwość korzystania
z drukarki, ksero i faksu.
Wszelkich informacji udzielamy pod nowym numerem
telefonu: (018) 355 41 47 lub osobiście w Centrum.
Pracownicy Centrum: Bogusława Surówka, Barbara Dawiec

czącej odprowadzania i oczyszczania
ścieków z terenu wsi Łętowe i Mszana
Górna.
Nr XXXVIII/428/09 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla
Gminy – Miasto Mszana Dolna.
Nr XXXVIII/429/09 w sprawie
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie na
dofinansowanie przedsięwzięcia pod
nazwą „Zakup i montaż seperatora do
oczyszczania ścieków z terenów parkingowych przy Urzędzie Gminy Mszana
Dolna”.
Nr XXXVIII/430/09 w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z INCO Veritas S.A. Oddział
w Mszanie Dolnej, Zakład Produkcji
Artykułów Ściernych w Mszanie Dolnej
dot. wspólnego odprowadzenia wód
opadowych z terenu parkingu Urzędu
Gminy, Parafii Rzymskokatolickiej oraz
terenu INCO Veritas.
Nr XXXVIII/431/09 w sprawie
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie na
dofinansowanie przedsięwzięcia pod
nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej nr 1
w Lubomierzu”,
Nr XXXVIII/432/09 w sprawie
zmian budżetu Gminy Mszana Dolna
KWARTALNIK SAMORZĄDOWY

na 2009 rok.
Nr XXXVIII/433/09 w sprawie
wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Kasinie
Wielkiej.
Nr XXXVIII/434/09 w sprawie
wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Kasinie
Wielkiej.
Nr XXXVIII/435/09 w sprawie
wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Kasinie
Wielkiej
Nr XXXVIII/436/09 w sprawie
wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Kasinie
Wielkiej
Nr XXXVIII/437/09 w sprawie
wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Kasinie
Wielkiej
Nr XXXVIII/438/09 w sprawie
wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Rabie
Niżnej.
Nr XXXVIII/439/09 w sprawie
współdziałania Gminy Mszana Dolna
z Gminą
i Miastem Lubomierz.
Nr XXXVIII/440/09 w sprawie
nadania ks. Edwardowi Pleń tytułu „Za
zasługi dla Gminy Mszana Dolna” .
Nr XXXVIII/441/09 w sprawie
załatwienia skargi.
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KASINKA MAŁA. IX Kraina Radości

Dla Ciebie Mamo,
dla Ciebie Tato
IX Kraina Radości przebiegała w tym roku w blasku słońca, było mnóstwo tanecznych, muzycznych
i aktorskich atrakcji. Staraliśmy się zaprezentować cały wachlarz możliwości uczniów naszej szkoły.
A powód był ku temu szczególny. Tegoroczne święto zadedykowane było rodzicom z okazji bliskiego Dnia
Matki i Dnia Ojca. Trudno więc się dziwić, że był to pełen radości, ciepła i pozytywnej energii program,
który powstał pod kierunkiem nauczycieli, ale i w znacznej mierze z inicjatywy samych dzieci. Pokazali
wszystko, co w nich najlepsze i wyrazili tym samym całą swoją miłość i wdzięczność dla rodziców.
Przedszkolaki, młodsze i starsze klasy oraz dodatkowo
uczestnicy pozalekcyjnych kół zainteresowań przez ponad
trzy godziny z ogromnym powodzeniem bawili licznie zebraną widownię. Podziwialiśmy zabawne interpretacje utworów
Tuwima, popisy wokalne solistów i kapel rockowych, o istnieniu których na terenie szkoły niejeden przekonał się dopiero
słuchając ich na scenie, koncerty instrumentalne koła skrzypcowego i młodych flecistek z kl. II.
Nie da się jednak ukryć, że nasza rzeczywistość to
w mniejszym lub większym stopniu odzwierciedlenie wzorców
lansowanych przez telewizję. Większość zebranych pamięta
i z rozrzewnieniem wspomina wspaniałe przedstawienia,
którymi w pierwszych latach naszej imprezy zachwycali nas
członkowie koła teatralnego. A były to, przyznajmy, spektakle na miarę Oskarów. Natomiast dzisiaj, gdy telewizyjnymi
hitami są „You cane dance”, „Taniec z gwiazdami” czy „Mam
talent” - scenę kasinczańską zdominowała muzyka i ruch.
Objawiły się w tych prezentacjach prawdziwe wulkany energii, wielkie talenty taneczne. To takich jak oni lub ich właśnie zobaczymy zapewne niedługo w telewizji. Dynamiczne
popisy z elementami akrobacji zaprezentowali uczniowie klas
III – VI, podopieczni p. Janusza Klimasa z koła tańca nowoczesnego „Prestiż”.
Osobny blok prezentacji o akcencie ludowym przygotowali uczniowie klasy VI, którzy interpretowali zabawne teksty
o góralskiej modzie i zwyczajach w nienagannej zagórzańskiej
gwarze oraz koło tańca regionalnego, które przy akompaniamencie kapeli góralskiej, gościnnie występujących u nas
„Robcusiów”, z rozmachem zaśpiewało i zatańczyło Po dwa
i po śtyry.
Dojrzałym i wysmakowanym blokiem rozrywkowym uraczyła nas klasa VI, która w ten sposób śpiewająco zdała sprawdzian umiejętności na zakończenie szkoły, szkoda, że nie
widziała ich w tej roli Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, 40
punktów to za mało by ich ocenić i… docenić.
W czasie występów i długo jeszcze po ich zakończeniu
były pod parą: sklepik, loteria fantowa, zjeżdżalnie dla dzieci
oraz liczne stoiska gastronomiczne. Świetna pogoda przyczy10

niła się również do znakomitej frekwencji na zabawie tanecznej dla dorosłych, którą zaplanowaliśmy na zakończenie tego
szczególnego dnia. Rzewnymi łzami zapłakało niebo dopiero
koło godziny pierwszej w nocy. Mogło się wydawać, że z żalu
iż następne takie święto dopiero za rok…
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NASZA GMINA

MSZANA GÓRNA. Gimnazjaliści zaprezentowali swoją pracę
na konferencji w Warszawie

Historia bliska
„Opowiem Ci o wolnej Polsce
– spotkania młodzieży ze świadkami historii”- to projekt Centrum
Edukacji Obywatelskiej Muzeum
Powstania
Warszawskiego
i Instytutu Pamięci Narodowej
skierowany do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w całej Polsce. W tym
przedsięwzięciu wziął udział
8-osobowy zespół uczniowski
z naszego Gimnazjum, nad którym opiekę sprawowali nauczyciele historii: Jarosław Mazur
i Leszek Kamiński.

Uczniowie pracowali nad projektem
od listopada 2008 roku do maja 2009.

NASZA GMINA

Przeprowadzili wywiady z dwoma świadkami historii: panią Marią Płachytką
z Mszany Górnej oraz panią Anną
Woźniak z Lubomierza. Zebrane podczas spotkań materiały: zdjęcia, dokumenty i nagrane wspomnienia zostały
opracowane w formie sprawozdania
i przesłane do organizatorów.
W połowie kwietnia br. organizatorzy
poinformowali uczniów z naszej szkoły, że będą prezentowali efekty swojej pracy na ogólnopolskiej konferencji
organizowanej w Warszawie, mającej
na celu podsumowanie projektu. Nasza
szkoła znalazła się w gronie 44 zaproszonych szkół ze 120 uczestniczących
w przedsięwzięciu, co uznać należy za
duże wyróżnienie.
Konferencja podsumowująca realizację projektu CEO i IPN odbyła się
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w dniach 31 maja – 2 czerwca 2009 r.
Zespół naszego Gimnazjum reprezentowany był przez trójkę uczniów: Angelikę
Dawiec, Małgorzatę Krzysztof
i Marcina Pajkę oraz nauczyciela Jarosława Mazura. Konferencja
odbyła się w komnatach Zamku
Królewskiego oraz w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Podczas zajęć warsztatowych uczniowie spotkali ciekawych
ludzi m.in. red. Konrada Piaseckiego
z radia RMF FM, który opiniował ich
pracę, czy Jacka Fedorowicza - znanego aktora kabaretowego z Krakowa.
Dopełnieniem wrażeń było zwiedzanie
Pałacu Kultury i Nauki, Łazienek, przejażdżka metrem oraz zakupy w słynnych
Złotych Tarasach.
Źródło: gazetka szkolna „GIMMIX”
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KASINKA MAŁA. Prymicje ks. Piotra Płoskonki

Radość całej parafii
Maj to jeden z najpiękniejszych
miesięcy w roku, poświęcony
Matce Bożej. W naszej parafii
był to miesiąc szczególny, przepełniony intensywnymi przygotowaniami do przyjęcia ks.
Prymicjanta Piotra Płoskonki.
W niedzielę 31 maja br. uczestniczyliśmy w pierwszej Mszy
św. odprawionej przez nowo
wyświęconego księdza. Dzień
prymicji to święto i wielka radość
całej wspólnoty parafialnej.

Ksiądz Prymicjant z domu rodzinnego w gronie rodziców, krewnych, kapłanów, kleryków z Wyższego Seminarium
Duchownego w Krakowie, mieszkańców osiedla Na Zarabiu, strażaków,
otoczony wieńcem niesionym przez
dziewczęta, przy dźwiękach radośnie
grającej orkiestry „Echo Gór” przeszedł w procesji do kościoła. Wcześniej
w domu rodzinnym miało miejsce
wzruszające błogosławieństwo udzielone przez rodziców, które dla każde-

go kapłana w dniu jego prymicji jest
wielkim przeżyciem. W progu świątyni
ks. Prymicjant został powitany przez
ks. Proboszcza i wysłuchał życzeń złożonych przez dzieci, młodzież, służbę
liturgiczną, przedstawicieli naszej szkoły, przedstawicieli koła Radia Maryja
oraz Radę Parafialną. Parafianie życzyli
ks. Prymicjantowi, by umocniony łaską
Ducha Świętego czerpał nieustannie
z Boskiego źródła Eucharystii siłę i moc
w służbie tym, do których pośle Go
Chrystus.
W liturgii uczestniczyli księża
pochodzący z Kasinki (ks. Majkowski,
ks. Kotarba, ks. Bierowiec), księża
z dekanatu Mszana Dolna, proboszcz
z Lipnicy Małej oraz znajomi księża ks.
Prymicjanta. Kazanie wygłosił ks. prof.
Roman Bogacz pochodzący z Lubnia.
Uroczystą atmosferę tego święta podkreślił występ scholi, orkiestry z Kasinki
oraz góralskiego zespołu regionalnego. Na zakończenie Eucharystii ks.
Prymicjant podziękował Bogu za
dar powołania, rodzicom za dar życia
i wychowania, księżom za wspieranie
w drodze do kapłaństwa. Szczególne
wyrazy wdzięczności ks. Piotr skierował do całej parafii, która nie szczędziła
serca i czasu, aby przygotować uroczy-

stości prymicyjne. Następnie udzielił
swojego błogosławieństwa prymicyjnego i podarował wiernym pamiątkowe
obrazki.
Po uroczystej Mszy św. zaproszeni
goście udali się na obiad w specjalnie
przygotowanym namiocie na boisku
sportowym przy naszej szkole. Nie
zabrakło również części artystycznorozrywkowej; młodzież naszej placówki
przedstawiła krótki program słownomuzyczny z okazji prymicji.
W uroczystości wzięli udział również wójt Gminy Mszana Dolna, radni
gminni, ks. prałat Józef Morawa, były
rektor seminarium, dyrektorzy szkół
z Kasinki, wreszcie nauczyciele, pod
których okiem dorastał i kształcił się
ks. Piotr.
Po posiłku rozpoczęła się zabawa,
będąca wyrazem radości wszystkich
uczestników z daru kapłaństwa, jaki
otrzymał nasz parafianin. Zabawa była
wspaniała, wszyscy razem śpiewali piosenki i tańczyli do późnych godzin. Ks.
Piotr otrzymał wiele życzeń, kwiatów
i dowodów sympatii. Udział w tych
uroczystościach był ogromnym przeżyciem nie tylko dla młodego księdza,
ale też dla rodziny, przyjaciół i parafian.
Świąteczna atmosfera, niezapomniane
wrażenia - wszystko to na długo pozostanie w naszej pamięci.
Cieszymy się, że jeden z nas, uczeń
naszej szkoły, z którym przemierzaliśmy
górskie szlaki, zdobywaliśmy wiedzę,
stanął u progu życia konsekrowanego sakramentem kapłaństwa. Życzymy
Mu na tej drodze wytrwałości, Bożej
Opieki i mądrości, którą niech Duch
Święty szczodrze Go obdaruje.
D. Borowiec
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NASZA GMINA

Sukces Olszowian na Przepatrzowinach Teatralnych w Czarnym Dunajcu

Czepiec zrobił furorę
Na przełomie kwietnia i maja br. w Czarnym
Dunajcu odbyły się XXXIV Przepatrzowiny
Teatrów Regionalnych Małopolski. Na trwającym
3 dni festiwalu naszą gminę z powodzeniem reprezentowała mocna ekipa teatralna z Olszówki.
Celem imprezy jest rozbudzanie zainteresowań
teatralnych w środowisku wiejskim, popularyzacja
i promocja dorobku artystycznego wiejskich zespołów
teatralnych oraz inspirowanie zespołów do czerpania z dorobku kultury ludowej. 33 grupy artystyczne zaprezentowały spektakle w kategoriach: dramatycznej, obrzędowej i inspirowanej folklorem. Wśród
24. grup dorosłych znalazł się zespół reprezentujący
Gminę Mszana Dolna – Koło Gospodyń Wiejskich
z Olszówki. Gospodynie olszowskie nie po raz pierwszy gościły na scenie. W swoim dorobku mają już
występy w Mordarce, Męcinie, Zakopanem, Krakowie,
a także wielokrotnie na swojej rodzinnej ziemi –
w Olszówce. Tym razem panie: Maria Górecka
(przewodniczaca KGW), Maria Nawara, Halina
Kołodziej, Genowefa Fudro, Urszula Góralik,
Czesława Potaczek, Józefa Nawara, Zuzanna
Wacławik, Iwona Góralik, Justyna Luberda,
Karolina Luberda, Karolina Nawara i Karolina
Kołodziej; przy udziale męskiej części olszowskiego społeczeństwa: Tadeusza Wacławika, Marcina
Potaczka, Tadeusza Luberdę, Łukasza Zapały
i Bogdana Nawary oraz wiernej kapeli w składzie:
Jan Nawara, Dawid Niżnik, Konrad Nawara,
Jakub Wacławik i Marcin Nawara przedstawiły
program: „Czepiec”. Wspaniałym śpiewem, dialogami
i kunsztem aktorskim KGW w Olszówce wywalczyło
sobie wyróżnienie na Przepatrzowinach. Gratulujemy!
Potwierdzeniem wysokiej formy zespołów występujących w Czarnym Dunajcu jest zapis protokołu
komisji konkursowej, w którym czytamy m.in. „Rada
Artystyczna stwierdza, że XXXIV Przepatrzowiny
w Czarnym Dunajcu stały na wysokim poziomie
merytorycznym i artystycznym. (…) Na podkreślenie
zasługują własne scenariusze, w których pojawiły się
zagadnienia dotyczące szeroko pojętej tradycji kultury
polskiej wsi. Rada Artystyczna dziękuje instruktorom, kierownikom grup, wykonawcom za ogromny
wkład pracy w przygotowanie programów, za działania
związane często z terenową penetracją i badawczymi
zabiegami”.
A my, w szczególny sposób dziękujemy stałej, mocnej grupie artystycznej z Olszówki, która nie po raz
pierwszy rozsławiła naszą gminę.
Magdalena Polańska
NASZA GMINA
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W parafii Kasina Wielka

Wielkie BÓG ZAPŁAĆ
Równe 38 lat kapłańskiej i proboszczowskiej posługi!
To przecież większa część kapłańskiego pracowitego
żywota ks. kanonika Mariana Juraszka. Właśnie rok
temu świętował – trochę przymuszony, bo podkreślania
swych zasług nie lubi – swoje 50-lecie kapłaństwa. Szmat
czasu, wiele przeróżnych wielkich i małych wydarzeń, ale przede wszystkim spokojne trwanie, w szarej
codzienności, na posterunku kapłańskiego obowiązku.

Ksiądz Juraszek kończy właśnie, z racji osiągnięcia wieku
emerytalnego, swoją pracę na stanowisku proboszcza parafii św.
Marii Magdaleny w Kasinie Wielkiej. Z jego kapłańskiego curriculum vitae (w skrócie CV, tak dziś „modne”!) wymienię tutaj
parafie, na których kolejno pracował: Zembrzyce, Mogilany,
Kęty, Poręba Żegoty, Jaworzno, Pietrzykowice, Nowy Targ
– Kowaniec (rektorat), Kasina Wielka (probostwo). Nam najbliższa - i najbardziej znana - jest ta praca w parafii w Kasinie
Wielkiej, choć znaczna część tej posługi dla wielu z nas to
dawne czasy. Wiekopomnym i widocznym jej znakiem jest
wielka nowa świątynia, której szczegółowe urządzanie przypadło na ostatnie właśnie lata. Każdy kawałek jej murów (i wielkich niewidocznych dziś fundamentów!) mógłby dużo powie-
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dzieć o wielkich i wytrwałych zmaganiach ich głównego Budowniczego i tych,
którzy przy tym dziele
z nim współpracowali. Daj
Boże, żebyśmy doczekali się opisania historii tego
wielkiego dzieła! Nasz
dotychczasowy
Ksiądz
Proboszcz nie zamierza, jak
na razie, opuszczać Kasiny,
choć ma w planach powrót
na rodzinną Żywiecczyznę
(Cięcina k. Węgierskiej
Górki). Mając więc teraz
spokojniejszy i wolny
czas może napisze jakieś
„kasińskie wspomnienia”,
co by nas wielce uradowało. Jak na razie ukazała się
jego pierwsza publikacja:
o starym kościółku Matki
Bożej Częstochowskiej na
Brzyzku, gdzie wielu ludzi
doznało licznych łask. A jest
to jeden z pięciu kościółków (czy kaplic) na terenie
Kasiny Wielkiej!...
Wspomnę jeszcze na
zakończenie, że ks. kanonik
Marian Juraszek był zawsze
życzliwy dla Ośrodka na
Śnieżnicy i dla mnie osobiście. I ja też wiele mu zawdzięczam. Tym więc goręcej
przyłączam się do wszystkich podziękowań i należnych słów
uznania, które w tym czasie popłyną dla tak zasłużonego dla
nas Kapłana. I razem z nimi życzę także po prostu SZCZĘŚĆ
BOŻE w dalszym kapłańskim życiu!

KWARTALNIK SAMORZĄDOWY

ks. Jan Zając
ze Śnieżnicy

NASZA GMINA

LUBOMIERZ. 25-lecie kapłaństwa o. proboszcza Zygmunta Mikołajczyka

Na zagórzańską nutę
W niedzielę 31 maja br. w pawilonie Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Lubomierzu gościliśmy ojców franciszkanów obchodzących w tym roku jubileusz 25-lecie kapłaństwa. Wraz z naszym
ojcem proboszczem Zygmuntem Mikołajczykiem kapłańskie
srebrne gody świętowali: bp Stanisław Dawlaszcz, o. Marian
Godek, o. Zdzisław Sendecki, o. Krzysztof Kościelniak i o.
Kazimierz Malinowski.
Uroczystość zaszczyciły władze gminne na czele z wójtem Tadeuszem Patalitą oraz przewodniczącą rady Stefanią
Wojciaczyk. Przybyli rodzice i krewni naszego Jubilata, nie
zabrakło Mirosława Handke, b. ministra oświaty, obecnych
i byłych dyrektorów szkół. Zjawiło się mnóstwo przyjaciół
i mieszkańców naszej parafii.
Dedykowany Czcigodnym Ojcom Jubilatom występ artystyczny zaprezentował szkolny zespół regionalny prowadzony
przez panie: Annę Kuczaj i Joannę Dudę. Program artystyczna
zawierał przyśpiewki oraz tańce na zagórzańską nutę. Ojcowie
franciszkanie i goście byli zachwyceni przedstawieniem.
Mali górale i góralki pięknie prezentowali się w regionalnych

strojach. Wspaniałą oprawę muzyczną uroczystości stworzyła
orkiestra dęta z Mszany Górnej pod batutą Michała Myszy
oraz kapela regionalna.
Anna Łabuz

LUBIMIERZ. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
gościli swoje Mamy

Dzień Matki
Kiedy byłem bardzo chory
i leżałem w łóżku
mama czule mnie gładziła i szeptała
w uszku.

Podziękowaniom, uściskom i częstowaniem słodkościami nie było końca.

Za nieprzespane noce, za opiekę
i pocieszenie, za pyszne ciasto i uśmiech
każdego poranka uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 2 w Lubomierzu
w dniu 27 maja 2009 r. dziękowali swoim
Mamom. Łzy wzruszenia, ukradkiem
ocierane, wywołał występ najmłodszych
uczniów, którzy wierszem i piosenką
wyrazili swoją miłość do Mam.
Uśmiech na twarzach zagościł, gdy
członkowie szkolnego koła regionalnego wystąpili z programem artystycznym na zagórzańską nutę. Na zakończenie uczniowie wręczyli kochanym
Mamusiom własnoręcznie wykonane
kwiaty.
NASZA GMINA
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Na lekcjach brakuje czasu na rozmowę o Unii Europejskiej

Polska należy do Europy
Rozmowa z Lesławem Pulitem, głównym organizatorem Tygodnia Europejskiego w Gimnazjum
nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Zespole
Placówek Oświatowych w Mszanie Górnej
Proszę przybliżyć naszym Czytelnikom temat obchodów
Tygodnia Europejskiego w naszym gimnazjum?
Tydzień jest organizowany w związku z przynależnością naszego państwa do Unii Europejskiej. Jego celem
jest przybliżenie wiedzy o państwach należących do
Unii.
Czy już kiedyś w naszej szkole był organizowany taki Tydzień?
Taki szczególny Tydzień jest organizowany pierwszy
raz. W latach 2002-2003 i 2003-2004 organizowano dni
europejskie.
Jak one wyglądały?
Miały charakter edukacyjny i sportowy. Brała w nich

udział cała szkoła. Impreza była podzielona na różne
części.
Jak będą wyglądać poszczególne dni Tygodnia Europejskiego?
W środę odbędzie się Dzień Węgierski pod hasłem
„Łączy nas historia i charakter”. Od poniedziałku do piątku na pierwszych lekcjach odtwarzane będą fragmenty
hymnów państw członkowskich. W piątek nastąpi finał,
podczas którego poszczególne klasy zaprezentują wybrane kraje.
Co Pan ogólnie sądzi o obchodach Tygodnia Europejskiego?
Istnieje potrzeba przypominania młodzieży o tym,
że nasz kraj należy do Europy, ponieważ wiedza na ten
temat jest zbyt mała, a brakuje czasu na lekcjach geografii,
WOS i historii na szersze omówienie zadań i struktur Unii
Europejskiej.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Angelika Dawiec, kl. Ic,
dziennikarz gazetki szkolnej „xxxx”

100-kilometrowa tras maratonu wiodła górami Beskidu Wyspowego

Kierat 2009 – sport dla odważnych
VI Limanowski Ekstremalny Maraton Pieszy
KIERAT 2009 odbył się w dniach 22-24 maja. Mordercza
trasa wiodła po górach Beskidu Wyspowego: 100 km
non-stop, suma podejść ok. 3500 m. Zawodnicy wystartowali o szóstej po południu spod Limanowskiego Domu
Kultury. Mieli 30 godzin na pokonanie trasy.
W maratonie wzięło udział 395 osób, w tym 45 kobiet. W tym
gronie byli zarówno znani w środowisku biegaczy i orientalistów
zawodnicy z krajowej czołówki, jak i debiutanci, którzy przyjechali na Kierat po to, by poddać próbie swoją wytrzymałość
i umiejętności radzenia sobie w ekstremalnie trudnych warunkach. Przebieg maratonu nadzorowała na trasie 23-osobowa
ekipa sędziowska. Nad bezpieczeństwem zawodników czuwała Grupa Operacyjna GOPR z Limanowej i limanowska policja.
Pogoda sprzyjała wysiłkowi fizycznemu. Co prawda, aby
kieratowej tradycji stało się zadość, niedługo po starcie niebo
spowiły czarne chmury, zagrzmiało i na głowy maratończyków
spadły zimne krople deszczu, jednak niebiosa tym razem
były łaskawe. Deszcz ustąpił miejsca gęstej mgle, która nieco
utrudniała nawigację na stosunkowo prostej, jak na Kierat,
trasie maratonu. Po mglistej nocy nastał pogodny poranek
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i słoneczny, lecz stosunkowo chłodny dzień. Warunki do marszu były idealne, co skutkowało sprawnym pokonywaniem
górzystej trasy maratonu przez większość zawodników.

KWARTALNIK SAMORZĄDOWY

www.kierat.pl
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Z pamiętnika gimnazjalistki

Lubimy tak się uczyć
18 maja –
Tydzień Europejski czas zacząć!
To właśnie te słowa usłyszeli gimnazjaliści z Mszany Górnej w dniu rozpoczynającym Tydzień Europejski, na
który czekali ze zniecierpliwieniem.
Już od poniedziałku rana z głośników
szkolnych rozbrzmiewały hymny państw
należących do Unii Europejskiej (tak
było przez cały tydzień). Uroczysta inauguracja rozpoczęła się w sali gimnastycznej, gdzie wszyscy obejrzeli prezentację
o Unii przygotowaną przez uczennicę
z klasy 3d Katarzynę Mikołajczyk. Trzeba
przyznać, że nie przypadkiem wygrała
ona szkolny konkurs. Doceniono zwłaszcza ciekawostki oraz absurdy zapisane
w rozporządzeniach eurodeputowanych.
Potem głos zabrał główny organizator
tego przedsięwzięcia, p. Lesław Pulit.
W swej krótkiej, ale jakże interesującej
wypowiedzi przedstawił najważniejsze
informacje o Unii. M.ówił też o sensie organizowania w szkole Tygodnia
Europejskiego.
20 maja – Dzień Węgierski
To ten dzień pokazał jak obszerna
jest nasza wiedza o Węgrzech. Nad przygotowaniami czuwała p. Elżbieta Kubik
i p. Elżbieta Wojsław wraz z zespołem
„Dolina Mszanki”, który w lipcu wybiera się na Węgry. Wyjazd zostanie zorganizowany dzięki projektowi „Młodzi
w działaniu”. W przedsięwzięcie zaangażowana była również p. Katarzyna
Sobuń, która czuwała nad kulinarną
oprawą konkursu.
Do rywalizacji w konkursie wiedzy o Węgrzech zaproszone zostały
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reprezentacje ze szkół Gminy Mszana
Dolna, Miasta Mszana Dolna i Gminy
Niedźwiedź. Swój akces zgłosiły tylko
gimnazja z Kasinki Małej i Niedź
wiedzia. Na początku dwuosobowe
zespoły przeszły eliminacje w formie
testu, by następnie stanąć w szranki na
forum społeczności uczniowskiej.
Dodać należy, że najbardziej ambitni
i żądni wiedzy uczniowie naszego gimnazjum w pięcioosobowych zespołach
klasowych także mieli możliwość zmierzyć się z wiedzą o Węgrzech.
Pani Wojsław przywitała zebranych
oraz nakreśliła wszystkim zasady konkursu. Następnie zaproszony na uroczystość
wójt Tadeusz Patalita wyraził poparcie
dla takich inicjatyw. Skoro o zabawach
mowa, to przed uczestnikami tego konkursu czekały ciekawe i pełne humoru
konkurencje. Trzeba w nich było wykazać się nie tylko wiedzą ogólną, ale przydały się także umiejętności, w nauce
czardasza, czy w rozpoznawaniu potraw
węgierskich. Specjalną konkurencją była
nauka tekstu po węgiersku, nad którą
trzymała pieczę p. Małgorzata Aksamit,
hungarystka zasiadająca w jury.
W końcu nastąpiło ogłoszenie werdyktu. Po zliczeniu punktów miejsca
na podium w kategorii międzyszkolnej
zajęli: I miejsce – Kasinka Mała, II
miejsce – Mszana Górna i III miejsce –
Niedźwiedź. Uczniowie zostali docenieni za trud włożony w zdobycie wiedzy
o Węgrzech i obdarowani wartościowymi
nagrodami.
Z kolei wśród gimnazjalistów jury
wyłoniło aż 4 grupy, które łącznie zdobyły najwyższą liczbę punktów, a były
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to klasy 1c, 1a, 3c i 3a. Każda reprezentacja klasy dostała podarunki w postaci
słodyczy, których sponsorem była firma
Jutrzenka.

22 maja – zakończenie
Tygodnia Europejskiego
No niestety... czas zakończyć Tydzień
Europejski. Jednak i tego dnia nie obeszło się bez śmiechu i zabawy. Klasy
naszego gimnazjum trzymały to od
kilku dni w zanadrzu, żeby teraz powalić wszystkich na kolana własną interpretacją scenariusza przygotowanego
przez pp. Małgorzatę Stożek i Elżbietę
Kubik. Występy klas poprzedził wiersz
Juliana Tuwima „Lokomotywa” specjalnie przekształcony, aby odpowiednio
opisywał kraje Unii Europejskiej.
I wreszcie klasy pokazały nam przygotowane skecze. Czego my tu nie
widzieliśmy. Była hiszpańska walka na
pomidory, grecki filozof, angielska herbatka i wiele innych symboli i postaci,
opisujących poszczególne państwa UE.
Dzięki takim imprezom uczniowie
naszej szkoły oprócz dobrej zabawy
zapewnioną mają dużą dawkę wiedzy,
zdobywaną w akcji.
Drodzy nauczyciele, lubimy tak
się uczyć!
Adriana Pajdzik kl. Ic
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MSZANA GÓRNA. Rozstrzygnięcie konkursu
„Patronowie naszych szkół”

Żurnaliści
na start
W dniu 29 kwietnia br. w Zespole Placówek Oświa
towych w Mszanie Górnej miało miejsce uroczyste
podsumowanie VI Konkursu „Patronowie Naszych
Szkół”. Organizatorem konkursu była biblioteka szkolna. Udział w konkursie polegał na wydaniu specjalnego numeru gazetki szkolnej poświęconemu patronowi
szkoły. Uczestnikami konkursu były gimnazja i szkoły
podstawowych z terenu Gminy Mszana Dolna.
Na konkurs wpłynęło 15 prac - gazetek szkolnych (4 z gimnazjów, 11 ze szkół podstawowych). Prace oceniała komisja
konkursowa w składzie: Agata Chorągwicka (sekretarz kwartalnika „Nasza Gmina”), Aleksandra Kopycińska (pedagog
MOW w Mszanie Dolnej) oraz Henryk Szewczyk (miesięcznik „Sądeczanin”). Nagrody zostały przyznane w dwóch
kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum. Pierwsze miejsce wśród szkół podstawowych zajęła gazetka „Nowinki
z Jedynki” wydana przez SP nr 1 w Lubomierzu, natomiast
I miejsce w kategorii gimnazja przypadło gazetce „GimMix”
wydanej przez Gimnazjum nr 4 w Mszanie Górnej.
Ponadto komisja przyznała wyróżnienia dla najciekawszych artykułów, które otrzymali: Angelika Barnowska (gazetka „GimMix” Gimnazjum nr 4 w Mszanie Górnej), Piotr
Murzyn („Ekspres Szkolny” SP w Kasinie Wielkiej), Beata
Łabędź i Joanna Szczypka („Gazeta Samorządek” SP nr
1 w Kasince Małej). Komisja wyróżniła również autorów
wkładek do gazetek „Ekspres Szkolny” (edycja gimnazjalna
i edycja szkoły podstawowej) z portretem patrona i komiksem
o jego życiu, czyli Mariannę Frasunek, Justynę Nowak, Beatę
i Monikę Jania.
Cztery zespoły redakcyjne otrzymało wyróżnienia za szatę
graficzną: „GimMix” z Gimnazjum nr 4 w Mszanie Górnej,
„Gazeta szkolna” ze SP nr 2 w Lubomierzu, „Nowinki
z Jedynki” ze SP nr 1 w Lubomierzu oraz „Gazetka Samorzą
dek” ze SP nr 1 w Kasince Małej.
Po występie zespołu regionalnego „Dolina Mszanki” nastąpiło wręczenie nagród i dyplomów (sponsor Urząd Gminy)
przez wójta Tadeusza Patalitę oraz dyrektor ZPO w Mszanie
Górnej Martę Skowronek. W swoich wystąpieniach członkowie komisji konkursowej podkreślili wysoki poziom prezentowanych gazetek szkolnych, redagowanych przez rodzące się
talenty dziennikarskie, oraz wyrazili uznanie dla samej idei
konkursu, promującego postacie patronów szkół. Po części
oficjalnej goście i młodzi żurnaliści mogli obejrzeć wystawę
prac, nadesłanych na konkurs.
Marta Chudzikiewicz-Kubies
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KASINKA MAŁA. Schola „Jedność” śpiewa już 10 lat

Dwa krążki na jubileusz
Ostatnie dni 2008 roku oraz pierwsze miesiące 2009 były pracowite
dla członkiń scholi „Jedność”, działającej przy Szkole Podstawowej nr
3 w Kasince Małej. Odbywały się
wtedy liczne próby, przygotowania,
a później nagrania dwóch płyt CD.
Pierwsza z nich - „Pieśni Betle
jemskiej nocy”, na której znalazło się 15
kolęd i pastorałek, ukazała się na Święta
Bożego Narodzenia. Druga - „Bądź dla
mnie drogą” wyszła całkiem niedawno,
bo pod koniec maja tego roku. Nasz
drugi, mały krążek ma dla nas szczególne znaczenie. Nagrywałyśmy go dla
uczczenia 10. rocznicy założenia scholi,
dlatego znajduje się na nim wiele kom-

pozycji, autorstwa dziewcząt śpiewających i muzykujących w grupie.
10 lat działalności, to jeszcze nie
tak dużo, ale na pewno dostrzec można
stały rozwój muzyczny zespołu, krok po
kroku czynione postępy. Zaczynałyśmy
śpiew przy akompaniamencie jednej
gitary. Z czasem dochodziły kolejne
instrumenty, poczynając od najprostszych - perkusyjnych, a kończąc na
gitarze basowej i fletach poprzecznych.
Upływające lata sprawiły, że i skład
zespołu uległ i w dalszym ciągu ulega
zmianie. Wiele dziewcząt z grupy założyło swoje rodziny, inne, z przyczyn
osobistych (nauka, praca) zakończyć
musiały działalność w zespole, ale cieszy, iż cały czas dochodzą młodziutkie

nowe talenty, które uzupełniają „luki”
powstałe w składzie scholi.
Korzystając z możliwości publicznego podziękowania na łamach „Naszej
Gminy” chciałyśmy wyrazić ogromną
wdzięczność wszystkim naszym sponsorom: p. Tadeuszowi Patalicie, Wójtowi
Gminy Mszana Dolna, p. Dyrektor
i Nauczycielom ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w Kasince Małej, naszym Rodzicom,
znajomym i wszystkim tym, którzy przyczynili się w sposób finansowy i każdy
inny do tego, że te płyty mogły powstać
oraz tym wszystkim, którzy przez 10 lat
naszej działalności zawsze nas wspierali
i pomagali.
Dziękujemy!
Zespół„Jedność”

Czas mijał bardzo szybko

Wizyta przyjaciół z Krapkowic
Dnia 4 czerwca br. gościliśmy na zagródczańskiej
ziemi grupę uczniów wraz z opiekunami z zaprzyjaźnionej szkoły imienia Jana Pawła II w Krapkowicach.
Spotkania z członkami tej niespełna 50-osobowej
grupy stały się już tradycją.
Jeden raz w roku odwiedzamy się nawzajem, wymieniając doświadczeniami, przeżyciami czy też wspomnieniami.
W tym roku pogoda spłatała nam figla i nie pozwoliła, żebyśmy wspólny czas spędzili przy zaplanowanym wcześniej
ognisku. Plenerową imprezę musieliśmy zamienić na zabawę
w szkole. Odbyła się mała dyskoteka, pląsaliśmy w rytmie
polskich i zagranicznych przebojów. Nie zabrakło także, jak
przystało na integracyjną imprezę, zabaw i gier, które pozwoliły nam się bliżej poznać.
Cieszymy się z tego spotkania, bo mogliśmy poszerzyć
krąg swoich bliskich, a z kolegami poznanymi parę lat wcześniej – pogawędzić na interesujące tematy. Wspólny śpiew
znanych piosenek, nauka nowych oraz interesujące rozmowy
sprawiły, że czas mijał bardzo szybko.
Uczniowie z Karpkowic spędzili na terenie naszej gminy

NASZA GMINA

prawie cały tydzień odwiedzając wiele znanych miejsc naszego regionu i nie tylko, starając się bliżej poznać zagórzańską
kulturę i tradycję.

KWARTALNIK SAMORZĄDOWY

Zespół Jedność
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ŁOSTÓWKA. I Festyn Rodzinny cieszył się wielkim powodzeniem

Najpiękniejsza jest mama z tatą
W ostatnią niedzielę maja br. w Szkole Podstawowej w Łostówce odbył się I Festyn Rodzinny. Impreza
miała na celu zintegrowanie całej społeczności Łostówki, to też w jego organizację zaangażowali się nie
tylko rodzice i nauczyciele, ale również sołtys wsi, radny, panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz strażacy OSP. Mimo niesprzyjającej aury impreza zgromadziła sporą liczbę uczestników. Festyn rozpoczął się
występami uczniów w sali gimnastycznej.
W czasie festynu można było kupić fanty na loterii fantowej, prace dzieci, kiełbaski z grilla a także skosztować, uwaga!
- darmowej grochówki ugotowanej przez Koło Gospodyń
Wiejskich.

Klasa I przygotowana przez p. Sabinę Dujin

Loteria fantowa przygotowana przez rodziców cieszyła
się dużym powodzeniem

Występ „zerówki”

Kiermasz prac

Pogoda się poprawiła, więc zabawa z rozmaitymi atrakcjami
przeniosła się na świeże powietrze. Tu odbyła się m.in. szkolna edycja programu „Mam talent”. Uczniowie popisywali się

i Koła Regionalnego przygotowane przez p. Krystynę Kornaś.
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swoimi umiejętnościami muzycznymi i sportowymi.
Odbyły się także aukcje przedmiotów m.in. obrazów, ofiarowanych przez p. Kazimierza Starmacha oraz p. Anetę Miąsik,
maskotek oraz kapelusza i kluczy ofiarowanych przez panią
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sołtys Marię Farganus. Dzięki świetnie prowadzonej przez
p. radnego Jana Chorągwickiego licytacji, udało się znaleźć
nabywców prawie wszystkich przedmiotów.

ciast i prac dzieci otrzymywało się żetony. O godzinie 19.
odbyło się liczenie żetonów uzbieranych przez rodziny – najwięcej, bo ponad trzysta żetonów zebrała rodzina p. Mariusza
Łabuza i tym samym zwyciężyła, drugie miejsce zajęła rodzina
p. Ireny Myszogląd, a trzecie – p. Moniki Farganus.

A oto p. Mariusz Łabuz,
który również przekazał wszystkie wylosowane fanty dla „zerówki”.
Dziękujemy!!!

Nie zabrakło również konkurencji sportowych, w których
uczestniczyły całe rodziny.

Piłkarska drużyna dziewcząt z naszej szkoły rozegrała mecz
z drużyną gimnazjalistek o Puchar Sołtysa Łostówki. Jesteśmy
dumni, bo zwyciężyły nasze dziewczyny, chociaż poziom był
wyrównany i wynik meczu rozstrzygnął się dopiero po rzutach
karnych.

A to moment wręczenia pucharu, kapitan drużyny Karolina
Kołodziej odbiera go z rąk fundatorki.
Przez cały czas trwania festynu prowadzony był konkurs
na „Najbardziej aktywną rodzinę Łostówki”. Za udział w konkursach, zakup przedmiotów na licytacji, fantów na loterii,
NASZA GMINA

P. Irena Myszogląd odbiera pamiątkowy dyplom i książkę
dla swojej rodziny.
Konrad Nachman z kolei czeka na nagrodę za trzecie
miejsce.

W rolę konferansjerów wcielili się p. Iwona Potaczek oraz
p. Jan Chorągwicki.

KWARTALNIK SAMORZĄDOWY
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W lipcu 1976 roku zamieszkał w „leśnej budce” nieznany turysta
i spędzał tu samotnie dnie i noce przez prawie 2 tygodnie

Jest taki zakątek...
Chyba należałoby napisać
dużą literą – Zakątek, gdyż chodzi
o miejsce wyjątkowe, choć jeszcze
mało znane. Otóż posiadamy na
terenie naszej Gminy, dokładnie na jej górskim obrzeżu w Gorcach,
skarb wyjątkowy i pamiątkę „papieską” na światową skalę. Jest nią
w dolinie rzeki Kamienica drewniany baraczek w kształcie małego
szałasu, używany przez robotników leśnych, a kiedyś chwilowo
wykorzystany przez... kard. Karola
Wojtyłę na letni wypoczynek.
„Papieżówka” – taka ciekawa
i zaszczytna nazwa przylgnęła do tej
jakże skromnej ”budowli”, która dostąpiła takiej godności, aby w niej przyszły
Papież i Święty spędzał dnie i noce
swego twórczego wytchnienia, a co
jeszcze ważniejsze, by w niej odprawiał
swoją codzienną Mszę świętą. Toż to
prawdziwa i wyjątkowa relikwia! Nic
dziwnego, że wędrują (pielgrzymują!)
do niej liczni ludzie, że jest opisana
w przewodnikach turystycznych, że
prowadzi do niej „papieski szlak”, i że
co roku mamy tam wielkie, coraz większe, uroczystości!
Wypada przypomnieć, że w lipcu
1976 r. zamieszkał w tej „leśnej budce”
nieznany turysta i spędzał tu samotnie
dnie i noce przez prawie 2 tygodnie.
Wewnątrz była jakaś prycza, mały stolik
z desek i żelazny piecyk, służyło to od
lat dyżurującym leśnikom, a przyległa
mała polanka nad potokiem była składem drewna ściąganego z Gorców. Na
tego turystę nie zwracano uwagi, zresztą i on podobnie – nie chciał zaznaczać swej obecności. Dopiero, gdy któregoś dnia zajechała po niego czarna
„Wołga” krakowskiej Kurii, wyjaśniło
się, że to sam kardynał Karol Wojtyła.
Przygotowywał się tutaj na Światowy
Kongres Eucharystyczny, który jesienią
tamtego roku odbywał się w Filadelfii
(USA).
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Gorczańskie spotkania
z Janem Pawłem II
Od sześciu lat, gdy wyznaczono
i „otwarto” papieski szlak w Gorcach
i Beskidzie Wyspowym, „Papieżówka”
zaczęła być liczniej odwiedzana i to
miejsce nabrało rozgłosu. Co roku jest
na polanie Trusiówka wielka uroczystość i turystyczne „papieskie święto”.
W tym roku był to już maleńki
„jubileusz”, gdyż V Gorczańskie
Spotkanie z Janem Pawłem II.
Patronuje temu Gmina Mszana Dolna
oraz parafia św. Józefa w Lubomierzu,
na której terenie znajduje się ta cenna
papieska pamiątka, trzeba powiedzieć –
prawdziwa relikwia. Ks. Marek Wójcik,
dziekan naszego mszańskiego dekanatu, od samego początku troskliwie
czuwa nad „kościelną” stroną tych
uroczystości, w tym roku ufundował
„krzyż-pastorał papieski” dość pokaźnych rozmiarów, który został poświęcony i umieszczony przy „Papieżówce”
obok wielkiego głazu z pamiątkową tablicą, które już stały tam od
ubiegłych lat. Głównym celebransem
w tym roku był bp Tadeusz Pieronek
z Krakowa, on też wygłosił homilię,
przywołując szczególnie I pielgrzymkę
Jana Pawła II do Polski, gdyż akurat
obchodziliśmy XXX rocznicę tego wiekopomnego wydarzenia. Uroczystość
w Lubomierzu-Rzekach na Trusiówce
stała się już piękną, choć niedawną
tradycją. Praktycznie całe niedzielne
popołudnie (w czerwcu tak długie!),
to piękne świętowanie pod gorczańskim niebem. W tym roku było ono
cudownie wypogodzone i „umyte” po
wcześniejszych dość długich deszczach.
Ściągnęły tu całe setki ludzi, mniej
z górskich szlaków (wcześniejsza niepogoda!). Rozgwarny tłum ożywiały góralskie stroje występujących ze swym programem dzieci ze szkół w Lubomierzu
oraz regionalnej orkiestry dętej „Echo
Gór” z Kasinki Małej. Liczni strażacy
OSP w odświętnych uniformach „staKWARTALNIK SAMORZĄDOWY

bilizowali” nieco ten kolorowy żywioł,
kierując także jak zwykle ruchem
pojazdów. Najpierw było złożenie
wiązanek kwiatów przy Papieżówce,
potem, już przy ołtarzu polowym na
Trusiówce, Koronka do Miłosierdzia
Bożego; z kolei zaś występy dzieci
i młodzieży szkolnej z Lubomierza
z bardzo interesującymi wspomnieniami o Słudze Bożym Janie Pawle II,
również z różnymi „kawałkami” Jego
wspaniałego humoru. W koncelebrze
Mszy św. obok ks. biskupa Pieronka
był nasz dziekan ks. Marek Wójcik,
miejscowy ks. proboszcz o. Zygmunt
Mikołajczyk OFM, z Krakowa zaś ks.
prof. Maciej Ostrowski, znany duszpasterz turystów, goprowiec, i ks. prałat
Stefan Misiniec oraz nas jeszcze kilku
tutejszych kapłanów.

Jodły na pamiątkę
Jak co roku zostały też wręczone
przedstawicielom uczniów z wszystkich szkół, przygotowane przez Gminę,
małe drzewka (w tym roku jodły), które
zostaną zasadzone w otoczeniu ich
budynków szkolnych i przez nich pielęgnowane. To bardzo piękny pomysł
o głębokiej symbolice!
Popołudniowe słońce, cały czas
ukryte za masywem Kudłonia i przylegającej do niego Jaworzynki oświetlało jeszcze zbocza potężnego Gorca
Kamienieckiego i pobliskiej majestatycznej Kiczory z Wielkim Wierchem
(oszpeconych niestety od niedawna
ogromnym masztem telefonii komórkowej!), gdy kończyła się oficjalna
część uroczystości. Przy śpiewie lubomierskiej góralskiej młodzieży oraz
przy dźwiękach orkiestry z Kasinki
Małej poczęliśmy odchodzić od ołtarza. Gościnni gospodarze zapraszali
nas na poczęstunek przygotowany na
polanie, skąd rozchodził się kuszący
zapach regionalnej strawy. Znalazł 
NASZA GMINA

RABA NIŻNA. Gimnazjaliści uczcili pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Ojczyzny

Niech zstąpi Duch Twój
i odnowi oblicze ziemi.
Tej ziemi!
Słowa te, wypowiedziane przez Jana Pawła II
na Placu Zwycięstwa w Warszawie 30 lat temu,
przeszły do historii. Był to pierwszy w naszych
dziejach pobyt papieża w Polsce.

Wizyta ta, jak się później okazało, miała przełomowe
znaczenie dla naszej Ojczyzny. Celem tej pielgrzymki było
uczczenie 900. rocznicy śmierci św. Stanisława. Jan Paweł
II odwiedził wówczas: Warszawę, Gniezno, Częstochowę,
Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, OświęcimBrzezinkę i Nowy Targ.
Najważniejszym przesłaniem do młodzieży są słowa Jana
Pawła II z kościoła na Skałce w Krakowie: „Wy macie przenieść ku przyszłości to całe olbrzymie doświadczenie dziejów,
któremu na imię „Polska”. (…) Tego trudu się nie lękajcie.”
Uczniowie naszego gimnazjum nie pamiętają tych wydarzeń, ale dzięki podpowiedziom nauczycieli postanowili je
uczcić. Przygotowali cykl 10-minutowych apeli, podczas
których każdego dnia przypominano najważniejsze spotka-



się i prawdziwy baca z szerokim asortymentem swoich wyrobów z owczego
mleka.
Niestety musiałem z żalem udać się
zaraz w drogę powrotną na Śnieżnicę,
NASZA GMINA

nia i przesłania tej pielgrzymki. Apel rozpoczynający cykl,
a poświęcony wydarzeniom z pierwszego dnia wizyty Jana
Pawła II w Ojczyźnie, odbył się 2 czerwca. Ostatni – w środę
10 czerwca. Zaprosiliśmy też do naszej szkoły ks. Jana Zająca,
kapelana Ośrodka Rekolekcyjnego na Śnieżnicy, który z entuzjazmem opowiadał nam o pierwszej pielgrzymce naszego
Papieża do Polski i o swoich z Nim spotkaniach. Ksiądz Jan
wspominał organizację wizyty Ojca Świętego na Cmentarzu
Rakowickim w Krakowie, za którą był odpowiedzialny w 1979
roku oraz Mszę świętą w Nowym Targu. Na zakończenie
spotkania pomodliliśmy się wspólnie o rychłą beatyfikację
Patrona naszego gimnazjum.
Tak oto rozpoczęliśmy realizację projektu współfinansowanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego zatytułowanego: „Jan Paweł II – zawsze był, jest i będzie obecny
w naszych sercach”, a opracowanego z okazji 30. rocznicy
pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

gdzie zostawiłem jeszcze sporo gości,
którzy byli na naszym dorocznym
odpuście. Nie można jednak było opuścić takiej uroczystości, jak ta coroczna w Lubomierzu na Trusiówce! Tu
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s. Katarzyna Boratyn

naprawdę trzeba wtedy być, jeśli się
chce zaczerpnąć coś z wielkiego bogactwa, jakim jest to miejsce ze swoją
„papieską relikwią”!
ks. Jan Zając ze Śnieżnicy
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Franciszek Leżański – kapelmistrz z Kasinki

Ukochał muzykę
Od 40 lat związany z Orkiestrą Dętą „Echo
Gór” z Kasinki Małej, od 21 lat – jej kapelmistrz. Muzyk, wychowawca młodzież, rozmiłowany w folklorze zagórzańskim. Trudno sobie
wyobrazić imprezę w gminie bez orkiestry
z Kasinki i pana Franciszka z batutą? Znają
go w Mszanie Dolnej, Limanowej, Nowym
Sączu, Nowym Targu, Myślenicach, a nawet
w Krakowie a nawet poza granicami kraju.
Franciszek Leżański to jedna z barwniejszych
postaci naszej gminy.
Urodził się 4 lipca 1943 roku w Kasince Małej
w rodzinie chłopskiej. Od dzieciństwa przejawiał
zainteresowanie muzyką. Chociaż w domu nie było
tradycji muzykowania, to on jednak ciągnął do
muzyki ze wszystkich sił. Zamiłowanie do muzyki
spotęgowało się kiedy jako młody chłopiec zobaczył orkiestrę z Kasinki Małej chodzącą po kolędzie. Wtedy zdecydował, że musi nauczyć się grać.
Podstawy gry na instrumencie przekazał mu pan
Koza, organista w kościele NMP w Kasince Małej.
To właśnie ów organista nauczył młodego Franciszka
grać na puzonie.

W wojsku też muzykował
Już jako dorosły, pracując w zakładzie Inco
w Mszanie Dolnej w latach 1961- 1963, wstąpił do
zespołu prowadzonego przez Sławomira Gałuszkę.
Tu dalej rozwijał swoje zdolności muzyczne, przygrywając z zespołem na zabawach, weselach i uroczy-
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stościach zakładowych.
W 1964 roku dostaje
powołanie do wojska,
a kiedy dostrzeżone jego
umiejętności muzyczne został skierowany
do Reprezentacyjnej
Orkiestry Wojska Pol
skiego w Warszawie.
W orkiestrze wojsko
wej grał do 1966 roku:
wzbogacił swój warsztat
muzyczny, nauczył się
podstaw dyrygentury.
Po powrocie z wojska
założył warsztat stolarski, w którym świadczył usługi
dla miejscowej ludności. Na stałe związał się wtedy
z orkiestrą dętą z Kasinki Małej, grając w niej na
tenorze. Orkiestrze wtedy różnie się wiodło, były to
czasy, kiedy wielu mieszkańców wyruszała za chlebem zarówno w Polskę, jak za ocean. Osłabiało to
orkiestrę, ale dzięki takim ludziom jak Franciszek
Leżański zespołowi udało się przetrwać trudny okres.
W 1968 roku Franciszek ożenił się z Marią Pyrz,
dochowali się 5. dzieci i 12 wnuków.

Na dobre i na złe z orkiestrą „Echo Gór”
Dzięki swojemu zaangażowaniu i wiedzy muzycznej w 1988 roku Franciszek Leżajski został mianowany kapelmistrzem Orkiestry Dętej „Echo Gór”
z Kasinki Małej, której za trzy lata wybije 100 lat!
Orkiestra powstała w 1912 roku. Jej założycielem
był Marcin Wróbel ze Dworu, grający na puzonie.
Instrumenty muzycy kupowali za pieniądze zarobione na festynach, zabawach ludowych, majówkach
i kolędzie. Początkowo orkiestra działała przy parafii
Nawiedzenia NMP w Kasince Małej. W latach 30.
ub. wieku, gdy powstała we wsi Ochotnicza Straż
Pożarna, której naczelnikiem był Stanisław Lipień
od Szczypki – grający od 1918 roku na klarnecie Es
– orkiestra przeszła pod strażackie skrzydła. II wojna
światowa, okupacja i lata powojenne spowodowały wiele strat personalnych i materialnych w orkiestrze. To nie był łatwy czas dla zespołu. Dlatego
wielkie uznanie należy się śp. księdzu Stanisławowi
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Urydze, proboszczowi parafii w latach 1985 - 2001,
który postawił orkiestrę na nogi. Wspierał muzyków
duchowo i materialnie, mobilizując do grania i występów nie tylko w czasie świąt religijnych. To dzięki ks.
Urydze, a także wielu innym dobroczyńcom, orkiestra
przetrwała trudny okres i pod każdym względem
świetnie się rozwinęła. Trzeba tu oddać cześć naszemu bohaterowi. Bez zaangażowania i poświęcenia
Franciszka Leżańskiego tej orkiestra by dzisiaj nie
było. W chwili obecnej jej status prawny jest uregulowany uchwałą Walnego Zebrania OSP w Kasince
Małej, przy której orkiestra znalazła schronienie
i pomoc materialną.

Orkiestra od podszewki
Jeżeli ktoś ocenia orkiestrę z perspektywy zwykłego słuchacza, to nie wie, ile trudu musi włożyć
kapelmistrz w przygotowanie muzyków do występu.
Każdy koncert poprzedzony jest wielogodzinnymi
próbami i nauką gry młodych adeptów muzykowania. Pod kierownictwem kapelmistrza Franciszka
Leżańskiego orkiestra z powodzeniem prowadzi
swoją działalność artystyczną. Zespół ćwiczy 2 razy
w tygodniu: w środy i piątki, w remizie OSP w Kasince
Małej. Próby prowadzi i uczy rzemiosła muzycznego
sam kapelmistrz Franciszek Leżański. Instrumenty
muzyczne są w większości własnością orkiestry.
W ostatnich latach, dzięki sponsorom, orkiestra wzbo-

gaciła się o dwa suzafony, dwa tenory, trzy
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MSZANA GÓRNA. Nietypowa lekcja
czwartoklasistów w SP nr 1

W krainie baśni
Nauka poprzez zabawę to główne założenie jakie
towarzyszyło konkursowi zorganizowanemu w dniu
19 maja br. w klasie IV na lekcjach języka polskiego
w Szkole Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej. Baśnie
należą do kanonu lektur obowiązkowych, a wiadomo
nie od dziś, że uczniowie czasami bronią się jak mogą
przed czytaniem tego, co muszą. Natomiast atmosfera
zabawy i rywalizacji może skłonić dzieci do sięgnięcia
po arcydzieła najsłynniejszych bajkopisarzy.
Wcześniej uczniowie udekorowali klasę i podzielili się na

drużyny. Czekali na ten dzień z niecierpliwością i wreszcie
nadszedł. Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy,
pisemny, zawierał 18 pytań dotyczących wybranych tekstów.
Drugi polegał na pracy zespołowej, gdzie trzeba było wykazać
się wiedzą, zręcznością i sprytem. Dzieci brały udział w kilku
konkurencjach, które dostarczyły im wiele radości i zadowolenia. Było to np. odgadywanie tytułu baśni na podstawie
wybranego fragmentu tekstu albo charakterystycznego rekwizytu, rzucanie ziarnka soczewicy do celu, szukanie skarbu,
układanie tytułu baśni z rozsypanych liter oraz odgadywanie
bohatera na podstawie tego, co sam o sobie mówi.
Dzieciom takie lekcje języka polskiego bardzo się podobały, chciałyby, aby częściej odbywały się tak interesujące zajęcia. Myślę, że takie opinie uczniów są dla nauczyciela najcenniejszą nagrodą i jednocześnie motywacją do dalszej pracy.
Anna Juzuń, nauczycielka j. polskiego

Pojechaliśmy do Wadowic ze sztandarem szkolnym

W rodzinie szkół imienia Jana Pawła II
W dniu 18 maja 2009 roku Szkoła Podstawowa w Łostówce wzięła udział w IX Ogólnopolskim Spotkaniu
Szkół im. Jana Pawła II w Wadowicach. Pojechaliśmy do rodzinnego miasta Papieża – Polaka ze sztandarem szkolnym, starając się godnie reprezentować naszą gminę.

Na parkingu przed kościołem w Wadowicach
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Msza Święta na wadowickim rynku
NASZA GMINA

Claudia Kuczaj zdobyła już wiele nagród i wyróżnień

Narodził się talent
Uczennica Zespołu Placówek Oświa
towych w Mszanie Górnej Claudia Kuczaj
śpiewa już od dawna. Uświetnia swoim
śpiewem wszystkie imprezy szkolne i nie
tylko. Ma dopiero 13 lat a zdobyła już
wiele nagród i dyplomów. W roku obecnym
wyśpiewała pierwszą nagrodę - Talenty
Małopolski 2009, wykonując piosenkę
,,Dłoń”. Nastolatka wzięła także udział
w eliminacjach wstępnych i regionalnych
w 14. konkursie piosenki „Wygraj sukces”.
Miejmy nadzieje, że Claudia na tym nie
poprzestanie i będzie w przyszłości godnie
reprezentowała naszą gminę na prestiżowych festiwalach. Życzymy jej tego i tak
jak ona cieszymy się z jej sukcesów, oby
było ich coraz więcej.
(A.K.)

Debiutanki z Olszówki wyśpiewały w Osielcu drugą nagrodę

Ave Maryja
W dniach 2 i 3 maja w Osielcu odbył się V Festiwal
Pieśni Maryjnych „Ave Maryja”. Impreza odbywała się
w miejscowym Zespole Szkół. Do tegorocznej edycji
festiwalu zgłosiło się 40. wykonawców w kategoriach:
soliści, zespoły, chóry, schole i zespoły ludowe.
W tym roku do Osielca przyjechała również schola dziecięca z Olszówki, w której śpiewają uczennice szkoły podstawowej oraz gimnazjalistki. Zespół prowadzi Wioletta Kraus.

Występ zakończył się dla naszych dziewcząt wielkim sukcesem - II miejsce w kategorii schole. Sukces tym większy, że
był to debiut scholi z Olszówki na tak dużej imprezie, rywalki
były doświadczone, i zespół w tak dużym składzie (38 osób)
ćwiczy dopiero od sierpnia 2008 r.
Nie zamierzamy spocząć na laurach i rozpoczynamy przygotowania do kolejnego festiwalu.
(W.K.)

Występ dziewcząt z Olszówki na festiwalu w Osielcu.
NASZA GMINA
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Mszana Górna. Obchody Dnia Dziecka wśród maluchów

Moje przedszkole
„Czy wy wiecie, czy wy wiecie,
Ile dzieci jest na świecie?
Kto by to policzyć mógł
Tyle serc, i rąk, i nóg?
A choć dzieci jest tak dużo,
Wszystkie wspólnej sprawie służą,
Wszystkie pragną, pragną z całych sił,
Żeby świat szczęśliwy był.”
(J. Brzechwa)
Dzień Dziecka hucznie obchodzono w Gminnym Przedszkolu
w Mszanie Górnej, co połączono
z uroczystością otwarcia boiska sportowego wybudowanego w ramach
programu „Blisko- Boisko”, jak
również ze świętowaniem Roku
Przedszkolaka oraz Dnia Sportu.
Przedszkolaki z Gminy Mszana
Dolna spotkały się, aby mile spędzić
czas i cieszyć się wraz z Mszaną Górną,
która w tym dniu otrzymała cudowny prezent w postaci boiska. Radosne
święto rozpoczęło się od uroczystego
powitania przez dyrektor Stanisławę
Nowak wszystkich przybyłych przedszkolaków, a zebrało się ich około 250.
W związku z obchodami Roku
Przedszkolaka nasze przedszkole zorganizowało Gminny Konkurs Plastyczny
„Moje przedszkole”. Technika prac była
dowolna, dlatego pomysły dzieci zaskoczyły nawet jury. Do konkursu zgłosiło
się 11 szkół i przedszkoli, a do naszej
placówki napłynęło 95 prac. Komisja
przyznała od I do III miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych. Zwycięzcy
otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy
- pamiątkowe dyplomy.

Przedszkole W Mszanie Górnej .
Grupa wiekowa - 5 lat
I miejsce - Oliwia Skolarus, Zespół
Placówek Oświatowych Kasinka Mała
II miejsce - Zuzanna Wielowska,
Zespół Placówek Oświatowych Kasinka
Mała
III miejsce ex aeqou - Karolina
Kraus, Zespół Szkoły i Przedszkola
w Olszówce, i Jakub Cichorczyk,
Zespół Szkoły i Przedszkola
w Olszówce
Wyróżnienia:
Kacper Kozak, Aleksandra Burnus –
ZPO Kasinka Mała.
Grupa wiekowa - 6 lat
I miejsce ex aeqou Dariusz
Chorągwicki, Szkoła Podstawowa
w Łostówce, i Agata Potaczek, ZPO
w Rabie Niżnej
II miejsce ex aeqou - Krystian
Karpierz, Szkoła Podstawowa
w Glinem, i Małgorzata Jania, Szkoła
Podstawowa w Łętowem
III miejsce ex aeqou - Bartłomiej
Dziedzina, Gminne Przedszkole
w Mszanie Górnej,
Klaudia Karpierz, Szkoła Podstawowa
w Glinem, i Aleksandra Urbańczyk,
Zespół Szkoły i Przedszkola
w Olszówce .
Wyróżnienia:
Julia Puto, ZPO KasinaWielka
Aleksandra Wąchała, Szkoła
Podstawowa nr 1 w Lubomierzu

Anna Wojtyczka, ZPO w Mszanie
Górnej
Patrycja Bożek, Szkoła Podstawowa nr
2 w Lubomierzu
Patrycja Malec, ZPO w Rabie Niżnej
Damian Chorągwicki, Szkoła
Podstawowa w Łostówce.

Pochód przedszkolaków
Po uroczystym rozdaniu nagród,
korzystając z chwilowej bezdeszczowej pogody, wszystkie dzieci udały
się w barwnym korowodzie na nowe
boisko. Dzieciaki z kolorowymi balonikami, kwiatami, którymi wesoło machały, przemaszerowały uliczkami Mszany
Górnej. Nie zabrakło też śpiewu, który
rozbrzmiewał po okolicy budząc zainteresowanie i podziw dorosłych. Z zaplanowanych zajęć na nowym boisku
niewiele udało się zrealizować, gdyż
z powodu deszczu musieliśmy wracać do
przedszkola, gdzie czekało na nas jeszcze wiele atrakcji. Od progu zostaliśmy
przywitani wesołą muzyką, dekoracją
oraz łakociami. Radosna zabawa w ten
odmienny od pozostałych, świąteczny
dzień trwała aż do obiadu, na który
zaproszono wszystkie dzieci wraz z opiekunami. Na zakończenie nie zabrakło słodyczy i uśmiechów zabranych do
domów.
Ewelina Płachczyńska-Struś,
nauczycielka Gminnego Przedszkola
w Mszanie Górnej

Wyniki Gminnego Konkursu
Plastycznego „Moje
przedszkole”
Grupa wiekowa - 4 lata
I miejsce - Klaudia Pyrz, Zespół
Placówek Oświatowych Kasinka Mała
II miejsce - Radosław Kuś, Gminne
Przedszkole w Mszanie Górnej
III miejsce ex aeqou - Kamil Sobuń,
Gminne Przedszkole W Mszanie
Górnej i Paweł Pajdzik, Gminne
28

Maszerują przedszkolaki.
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KASINKA MAŁA. Obchody Roku Przedszkolaka

Sport to zdrowie
Pod takim właśnie hasłem 4 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Juliana Tuwima w Kasince Małej
odbyła się zabawa zorganizowana w ramach obchodów Roku Przedszkolaka. Bawiły się pięciolatki i sześciolatki z kasińczańskich szkół.
Punktualnie o godzinie 10 dyrektor Czesława Łabuz ciepło i serdecznie
powitała przedszkolaków i ich opiekunów w imieniu całej społeczności
szkolnej oraz władz gminy. Po złożeniu dzieciom życzeń z okazji niedawno
obchodzonego Dnia Dziecka dyrektorka zaprosiła przybyłych gości do obejrzenia występów artystycznych przygotowanych przez dzieci z oddziału przedszkolnego, a także uczniów klas I – III.
Po ich zakończeniu wszyscy przemaszerowali do pięknie przystrojonej sali gimnastycznej, gdzie przed rozpoczęciem
sportowej rywalizacji przedszkolaki złożyły uroczyste przyrzeczenie. Następnie
pani dyrektor dokonała oficjalnego
otwarcia zawodów, nad których przebiegiem czuwała komisja sędziowska
w składzie: Janusz Klimas, nauczyciel
wf, oraz Kamil Cyrek, uczeń klasy V.
Zadaniem komisji była ocena wykonywania poszczególnych zadań przez drużyny, chodziło o dokładność i szybkość.
Wśród konkurencji sportowych znalazły
się między innym: skoki na gumowych
piłkach, wyścigi rzędów, rzuty do celu,
biegi na czas, wyścigi parami z przyborami, slalom z piłkami, czy bieg
na czworakach. Nad bezpieczeństwem
małych, ale bardzo ambitnych sportowców czuwała Maria Lis, pielęgniarka
szkolna, gotowa w każdej chwili udzielić pierwszej pomocy. Dzieci z wielkim
zaangażowaniem i poświęceniem walczyły o każdy punkt dla swojej drużyny.
Wszyscy startujący zawodnicy starali się
wykonywać poszczególne konkurencje
dokładnie, do końca pamiętając o zasadzie fair play. Kibice natomiast dawali
z siebie wszystko, aby poprzez doping
wesprzeć swoich kolegów i koleżanki
z drużyn. Po zakończeniu zdrowej rywalizacji zmęczeni, ale szczęśliwi sportowcy tworząc jeden długi pociąg, ze
śpiewem na ustach udali się na słodki
NASZA GMINA

poczęstunek. W końcu nadszedł długo
oczekiwany przez dzieci moment a mianowicie ogłoszenie wyników. Jak się okazało wszystkie drużyny biorące udział
w zabawie sportowej uzyskały jednakową ilość punktów. Radości przedszkolaków nie było końca. Uroczystego
wręczenia pamiątkowych dyplomów
dla poszczególnych drużyn, imiennych
dyplomów dla wszystkich zawodników
oraz nagród dokonała Barbara Dziwisz,
pełnomocnik Wójta Gminy, która pomimo wielu obowiązków znalazła czas dla

KWARTALNIK SAMORZĄDOWY

przedszkola w naszej szkole, za co jesteśmy jej bardzo wdzięczni. Kiedy opadły już emocje maluchy miały okazję
do nawiązywania i pogłębiania kontaków z rówieśnikami z innych placówek
podczas wspólnych zabaw przy wesołej
i skocznej muzyce. Na zakończenie
pełnego wrażeń i niespodzianek dnia
wszystkie dzieci otrzymały kolorowe
baloniki. I tak dobiegło końca spotkanie
przedszkolaków, które mam nadzieję na
długo pozostanie w ich pamięci.
Renata Szczypka
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Miło jest otrzymać życzenia na pięknej kartce tradycyjną pocztą

Bezkopertka wraca do łask
Wydawać by się mogło, że w czasach superszybkich
komputerów, internetu i telefonów komórkowych, pocztówki to przeżytek. Jednak kiedy uświadamiamy sobie,
że drukuje się je na przeróżne okazje w niezliczonych
ilościach dla miliardów ludzi na Ziemi, to elektronika
wydaje się raczkującym medium.
Historia kartki pocztowej – najprostszej formy przesyłania
informacji pocztą, jest dość skomplikowana. Francuzi uważają, że pierwsze pocztówki pojawiły się podczas wojny pruskofrancuskiej w latach 1870-1871. Potrzeba korespondowania
pomiędzy żołnierzami i ich rodzinami, a także konieczność
sprawdzania treści listów przez cenzurę wojskową, spowodowały wymyślenie listów otwartych – kart pocztowych. Ich
pomysłodawcą był nieznany z nazwiska cenzor francuskiej
poczty polowej, który doszedł do wniosku, że łatwiej będzie
żołnierzom pisać, a jemu sprawdzać korespondencję, jeśli
będzie ona otwarta, a przy okazji zaoszczędzi się na papierze.
Na pewno natomiast jednym z pierwszych ludzi, który podczas tej wojny dostarczał żołnierzom ilustrowane karty pocztowe ozdobne panopliami, jest Leon Besnardeau.

Kasinka Mała. Widok z Lubogoszczy na Kiczorę. Wysłana 25.08.1930 r.

Z kolei Niemcy uważają, że karty pocztowe wymyślone
zostały przez nich. Jej pierwszy projekt o nazwie Postblatt
(pocztowy listek), autorstwa dra Emmanuela Herrmanna
został zgłoszony podczas V Konferencji Pocztowej Krajów
Niemieckich w Karlsruhe w 1865 r., ale nie został przyjęty.
Dopiero w 1869 r. wypuszczono pierwsze karty korespondencyjne. W 1870 r. wprowadzono je w: Szwajcarii, Luksemburgu
i Wielkiej Brytanii, w 1874 – Włoszech, w 1877 –Turcji,
w 1878 – Stanach Zjednoczonych.
Pierwsze karty pocztowe w państwie polskim pojawiły się
w 1918 r., ale znacznie wcześniej, bo od 1874 r., w Galicji
były wydawane karty pocztowe z napisami polskimi lub polskimi i niemieckimi.
Początkowo karty pocztowe funkcjonowały jedynie
w obrębie poszczególnych państw, dopiero od 1875 roku
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Ogólny widok Kasiny Wielkiej od stacji kolejowej. Fot.R.R.Glass.
Kartka wysłana 7.08.1933 r.

dopuszczono je do obiegu międzynarodowego. Szata graficzna
pierwszych kart pocztowych była bardzo uboga. Na jednej
stronie było miejsce tylko na adres, a na drugiej – miejsce na
korespondencję. Z czasem stronę na korespondencję zaczęto ozdabiać tak, że na informację było coraz mniej miejsca.
O nazwie zdecydował konkurs, który odbył się w Warszawie
w 1900 roku przy okazji wystawy kart pocztowych i korespondencyjnych. Zgłoszono wtedy takie nazwy jak: bezkopertka,
niezalepka, nagopis, jawka, latawica, kilko słówka itp. Jury
składające się z członków redakcji „Słownika języka polskiego”, przedstawiło pięć z ponad 100 propozycji: liścik, listówka,
otwartka, pisanka i pocztówka. Ta ostatnia nazwa została zgłoszona przez samego Henryka Sienkiewicza.
Najciekawsze pocztówki pochodzą z lat 1890-1914, przestały być ciekawostką, ale stały się towarem kupowanym
na masową skalę, przesyłanym i gromadzonym. Między
innymi, papież Pius X, zanim w 1903 roku zasiadł na Tronie
Piotrowym, zdołał zgromadzić ich około 10 tysięcy.
Wysyłanie kartek wraca do łask. Nic dziwnego. Miło otrzymać życzenia na pięknej kartce tradycyjną pocztą.
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A.Ch.

Kasinka, rzeka Raba - 1962 r.
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Lokalna Grupa Działania
„PIĘKNA ZIEMIA GORCZAŃSKA”
Jest stowarzyszeniem założonym w maju ub.r. dla gmin:
Mszana Dolna i Niedźwiedź. Celem LGD jest promocja
i rozwój obu gmin oraz aktywizacja lokalnej społeczności
w oparciu o miejscowe zasoby i środki UE (program Leader).
Członkiem stowarzyszenia może być każdy, kto złoży pisemną
deklarację przystąpienia do LGD (osoba fizyczna, organizacja pozarządowa, przedsiębiorca). Pierwszym zadaniem było
opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), jako swoistej

Działania
PROW

Beneficjenci

Wysokość
pomocy

Rodzaj
pomocy

Odnowa i rozwój wsi
Osoba prawna: gmina, instytucja
kultury, dla której organizatorem
jest JST, kościół lub inny związek
wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji
pożytku publicznego
Do 75 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 500 tys. zł na
miejscowość.

- Budowa, przebudowa, remontu
lub wyposażenie obiektów:
pełniących funkcje publiczne,
społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, służącye promocji
obszarów wiejskich w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa
historycznego, tradycji, sztuki oraz
kultury,
- Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej,
- Budowa, remont lub przebudowa infrastruktury związanej
z rozwojem funkcji turystycznych,
sportowych lub społeczno-kulturalnych,
- Zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa
w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne,
- Odnawianie, eksponowanie lub
konserwacja lokalnych pomników
historycznych, budynków będących zabytkami lub miejscami
pamięci,
- Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych
zawodów,

NASZA GMINA

„mapy drogowej” LGD. Strategia ta łączy działania
gminy Mszana Dolna i Niedźwiedź zmierzające
do rozwoju społecznego i ekonomicznego regionu
oraz włączenia w te przedsięwzięcia mieszkańców, podmioty gospodarcze oraz potencjalnych
inwestorów. W Strategii nacisk położono na rozwój turystyki, edukację mieszkańców oraz ochronę środowiska.

Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
nie posiadająca osobowości prawnej, która
prowadzi (zamierza podjąć) działalność
jako mikroprzedsiębiorca (zatrudniający
poniżej 10 osób i mający obrót nieprzekraczający równowartości 2 mln euro)
Do 50% kosztów kwalifikowanych.
W zależności od utworzonych miejsc
pracy do 100 tys. zł, jeżeli przewiduje się
utworzenie 1-2 miejsca pracy do 200 tys.
zł przy utworzeniu 3-4 miejsc pracy do
300 tys. zł przy utworzeniu, co najmniej
5 miejsc pracy
- Usługi dla gospodarstw rolnych lub
leśnictwa,
- Usługi dla ludności,
- Sprzedaż hurtowa i detaliczna,
- Rzemiosło lub rękodzielnictwo,
- Roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne,
- Usługi turystyczne oraz związane ze
sportem, rekreacją i wypoczynkiem
- Usługi transportowe,
- Usług komunalne,
- Przetwórstwo produktów rolnych lub
jadalnych produktów leśnych,
- Magazynowanie lub przechowywanie
towarów
- Wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy,
- Rachunkowość, doradztwo lub usługi
informatyczne,

Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej
Rolnik
ubezpieczony
w KRUS (min. 12 misięcy), małżonek rolnika lub
domownik

Małe projekty
Praktycznie wszyscy (osoby fizyczne, osoby
prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – kościoły związki
wyznaniowe, szkoły itp.)

Do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej
niż 100 tys. zł. Na jednego beneficjenta w całym
okresie programowania

Do 70% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na projekt i nie więcej jak
100 tys. zł na beneficjenta w całym okresie.
Minimalny koszt projektu 4,5 tys zł.

- Usługi dla gospodarstw
rolnych lub leśnictwa,
- Usługi dla ludności,
Sprzedaż hurtowa
i detaliczna,
- Rzemiosło lub rękodzielnictwo,
- Roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne,
- Usługi turystyczne oraz
związane ze sportem,
rekreacją i wypoczynkiem
- Usługi transportowe,
- Usług komunalne,
- Przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych
produktów leśnych,
- Magazynowanie lub
przechowywanie towarów
- Wytwarzanie produktów
energetycznych z biomasy,
- Rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne,

- Organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć
o charakterze edukacyjnym i warsztatowym,
- Udostępnianie na potrzeby społeczności
wiejskiej urządzeń i sprzętu komputerowego,
- Promocja i kultywowanie lokalnej twórczości, tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka
regionalnego, gwary, tradycyjnych zawodów
i rzemiosła,
- Rozwój turystyki i rekreacji na obszarach
wiejskich, poprzez: (modernizację bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych,
przygotowanie i wydanie folderów,
- Budowę, odbudowę małej infrastruktury
turystycznej, punktów widokowych, miejsc
wypoczynkowych i biwakowych, ścieżek
i tras narciarskich, rowerowych, spacerowych
i dydaktycznych,
- Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego,
poprzez:
(odbudowę, odnowienie, oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych
do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką
ewidencją zabytków, remont lub wyposażenie
świetlic wiejskich i muzeów).
- Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub
wprowadzania na rynek lokalnych produktów
i usług, podnoszenie jakości tych usług.
- Wykorzystanie energii pochodx
it
e + • muo ó
Wynit
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Za wybitne osiągnięcia sportowe

Krzyż Kawalerski
dla Justyny Kowalczyk
W niedzielę 3 maja br. w Sali
Senatorskiej Zamku Królew
skiego w Warszawie nasza
rodaczka Justyna Kowalczyk
odebrała z rąk Prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski. W uzasadnieniu odznaczenia zawodniczki z Kasiny
Wielkiej napisano: „Za wybitne
osiągnięcia sportowe,
za zasługi w działalności
na rzecz propagowania
kultury fizycznej”.

Prezydentowi za wysokie odznaczenie, dodając, że czuła by się w pełni
usatysfakcjonowana, gdyby podobne
honory spotkały jej trenera Aleksandra
Wierietelnego. Justyna na uroczystość
w Warszawie przybyła z PolanicyZdroju, gdzie regenerowała siły po
wyczerpującym, ale jakże wspaniałym
sezonie narciarskim. Przy okazji warto
wspomnieć o charytatywnej działalności
naszej zawodniczki. Ostatnio przekazała mistrzowską parę nart z autografem na aukcję „Mistrzowie dla dzieci” (10 – 24 maja, allegro.pl), w której
czołowi polscy sportowcy (m.in. Otylia
Jędrzejczak i Adam Małysz) wspierają
dzieci z hospicjum.

Dwukrotna Mistrzyni Świata oraz
zdobywczyni Pucharu Świata w biegach narciarskich podziękowała Panu

Dziękujemy Kancelarii Prezydenta RP za udostępnienie zdjęć z uroczystości.

Niezbędnik kibica Justyny Kowalczyk

Liczymy na złoto
Pomimo letniej pory nie tylko kibice z Gminy Mszana Dolna z wielką uwagą śledzą przygotowania naszej
krajanki Justyny Kowalczyk do zbliżającego się sezonu narciarskiego. Co tu ukrywać, zawodniczka
z Kasiny Wielkiej jest wielką polską nadzieją na olimpijskie medale w Vancouver, najlepiej złote.
Praktycznie od zakończenia ubiegłego, dodajmy - rewelacyjnego sezonu Justyna nie miała chwili wytchnienia, stała się
jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w naszym kraju.
Otrzymuje mnóstwo zaproszeń na rozmaite imprezy, tymczasem po krótkiej chwili oddechu musi ciężko pracować, aby nie
zawieść w Kanadzie polskich kibiców.
Warto wspomnieć o zmianach w zespole Justyny Kowalczyk.
Do ekipy pozyskano Estończyka Are Metsa, światowej klasy
serwismena od stylu klasycznego (smarował narty m.in.
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mistrzowi olimpijskiemu Andrusowi Veerpalu oraz medaliście
mistrzostw świata Jaakowi Mae). Z końcem kwietnia wygasł
kontrakt szwedzkiemu specjaliście od smarowania nart stylem
dowolnym Ulfowi Ollsonowi. Polski Związek Narciarski nie
był zainteresowany przedłużeniem umowy, ostatecznie Szwed
znalazł zatrudnienie w kadrze norweskiej. 13 i 14 czerwca na
kongresie w Vancouver ostatecznie zatwierdzono kalendarz
startów Pucharu Świata w sezonie 2009/10. Justyna prawdopodobnie opuści dwa starty w Dusseldorfie (grudzień) oraz 
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 w Rybińsku (styczeń), w pozostałych zawodach pobiegnie.
Nowością w kalendarzu będą starty w słoweńskiej miejscowości Rogla, kraj ten po raz pierwszy gościć będzie uczestników
Pucharu Świata. Obecnie, gdy piszę ten tekst (15 czerwiec)
Justyna Kowalczyk przebywa na lodowcu w okolicach Ramsau

(Austria), wcześniej zaliczyła obóz wysokogórski w Sierra
Nevada (Hiszpania), po czym pojechała na piknik olimpijski
w Warszawie.

Plany Justyny Kowalczyk
w okresie przygotowawczym
do sezonu olimpijskiego 2009/10

Igrzyska Olimpijskie

08.07.09 – 30.07.09 Trasy nartorolkowe – Raubicze
(Białoruś)
31.07.09 Badania kontrolne – Warszawa
10.08.09 – 31.08.09 Trasy nartorolkowe – Otepaa (Estonia)
01.09.09 – 07.09.09 Obóz regeneracyjny – Wałcz
13.09.09 – 30.09.09 Obóz wysokogórski – Sankt Moritz
(Szwajcaria)
08.10.09 – 20.10.09 Treningi na lodowcu – Ramsau (Austria)
21.10.09 – 31.10.09 Treningi na lodowcu – Val Senales
(Włochy)
04.11.09 Badania kontrolne – Warszawa
06.11.09 – 18.11.09 Obóz z treningami na śniegu –
Bruksvallarna (Szwecja)

Rafał Kubowicz

Vancouver - Whistler Olympic Park (2010)
15.02.10 (poniedziałek) godz. 10.00 (19.00 czasu polskiego)
10 km stylem dowolnym
17.02.10 (środa) godz. 10.15 (19.15 czasu polskiego)
sprint stylem klasycznym
19.02.10 (piątek) godz. 13.00 (22.00 czasu polskiego)
2 x 7,5 km bieg łączony
22.02.10 (poniedziałek) godz. 10.45 (19.45 czasu polskiego)
sprint drużynowy stylem dowolnym
25.02.10 (czwartek) godz.11.00 (20.00 czasu polskiego)
sztafeta 4 x 5 km
27.02.10 (sobota) godz. 11.45 (20.45 czasu polskiego)
30 km stylem klasycznym ze startu wspólnego

Kalendarz startów w sezonie olimpijskim
Puchar Świata
Beitostolen (Norwegia) 10 km stylem dowolnym
23.11.09 Beitostolen (Norwegia) 4 x 5 km sztafeta
28.11.09 Kuusamo (Finlandia) sprint stylem klasycznym
29.11.09 Kuusamo (Finlandia) 10 km stylem klasycznym
12.12.09 Davos (Szwajcaria) 10 km stylem dowolnym
13.12.09 Davos (Szwajcaria) sprint stylem dowolnym
19.12.09 Rogla (Słowenia) sprint stylem klasycznym
20.12.09 Rogla (Słowenia) 15 km stylem klasycznym

Tour de Ski

Puchar Świata

Oberhof (Niemcy) 2,5 km stylem dowolnym (prolog)
Oberhof (Niemcy) 10 km stylem klasycznym
Oberhof (Niemcy) sprint stylem klasycznym
Praga (Czechy) sprint stylem dowolnym
Cortina – Toblach (Włochy) 15 km stylem dowolnym
Cortina – Toblach (Włochy) 5 km stylem klasycznym
Val di Fiemme (Włochy) 10 km stylem klasycznym
10.01.10 Val di Fiemme (Włochy) 9 km stylem dowolnym

06.03.10 Lahti (Finlandia) 2 x 7,5 km bieg łączony
07.03.10 Lahti (Finlandia) sztafeta 4 x 5 km
Drammen (Norwegia) sprint stylem klasycznym
Oslo (Norwegia) 30 km stylem dowolnym ze startu wspólnego
14.03.10 Oslo (Norwegia) sprint stylem dowolnym

Puchar Świata
Otepaa (Estonia) 10 km stylem klasycznym
Otepaa (Estonia) sprint stylem dowolnym
Canmore (Kanada) 10 km stylem dowolnym
07.02.10 Canmore (Kanada) sprint stylem klasycznym
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Finał Pucharu Świata
Sztokholm (Szwecja) sprint stylem klasycznym
Falun (Szwecja) 2,5 km stylem klasycznym
Falun (Szwecja) 2 x 5 km bieg łączony
21.03.10 Falun (Szwecja) 10 km stylem dowolnym (bieg
pościgowy)

KWARTALNIK SAMORZĄDOWY
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Kolarze
polubili
nasz
region
Trochę wcześniej niż zwykle przejechała przez Gminę
Mszana
Dolna
kolumna
47. Małopolskiego Wyścigu
Górskiego, zazwyczaj wyścig
ten odbywał się na początku
sierpnia. Powodem zmiany terminu było przesunięcie startu
Tour de Pologne, największego
wyścigu kolarskiego w naszym
kraju z września na sierpień,
co kolidowałoby z imprezą na
małopolskich szosach.

W sobotę 20 czerwca br. trasa 3
etapu z Jordanowa do Bochni (151 km)
przebiegała m.in. przez Rabę Niżną,
Mszanę Górną, Lubomierz. W tej ostatniej miejscowości kolarze tradycyjnie
rozgrywali górską premię 2 kategorii na
przełęczy Przysłop - zwyciężył Jacek
Morajko z grupy Mróz – Action. Na
mecie w Bochni pierwszy zameldował się Tomasz Smoleń (CCC Polsat),
a w całym wyścigu triumfował Artur
Detko (DHL Autor).

Szykują się wielkie emocje
Miło jest nam poinformować, że 8
sierpnia (sobota) przez teren Gminy
Mszana Dolna przebiegać będzie trasa
7. etapu kolarskiego Tour de Pologne
z Rabki do Krakowa o długości 136,5
km. Planowany przejazd: Raba Niżna
– godz.14.57, Mszana Dolna (premia
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Wyścig Tour de Pologne
po raz trzeci zawita
do Gminy Mszana Dolna
lotna) – godz.15.09, Kasina Wielka –
godz.15.15-20. Czterdzieści minut
przed peletonem nastąpi przejazd
blisko półtorakilometrowej kolumny reklamowej. Tour de Pologne to
największa impreza kolarska nie tylko
w Polsce, ale i w Europie ŚrodkowoWschodniej. Historia wyścigu liczy
ponad 80 lat, w okresie powojennym
była to impreza marginalna. Machina
propagandowa PRL wylansowała
Wyścig Pokoju, sprowadzając narodowy Tour do roli nic nie znaczącej wieloetapówki. Trzeba przyznać, że majowy wyścig „trzech bratnich tytułów”
gazet partyjnych (Trybuna Ludu, Rude
Pravo, Neues Deutschland) wykreował
wielkie gwiazdy polskiego kolarstwa
lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Królak, Hanusik, Czechowski,
Szurkowski, Szozda, Mytnik, jaki kibic
kolarstwa nie zna tych nazwisk?
Jednak wraz z końcem ustroju
komunistycznego dramatycznie spadły notowania Wyścigu Pokoju, który
nieodparcie kojarzył się z poprzednim
systemem. Po przemianach ustrojowych podupadającym Tour de Pologne
zainteresował się Czesław Lang, pierwszy polski kolarz zawodowy. Dzięki
swoim kontaktom w Italii sprowadził kilka włoskich zawodowych grup
kolarskich, nadając wyścigowi zupełnie nowe oblicze. W ciągu tych kilkunastu lat w wyścigu uczestniczyło
wielu wybitnych zawodników, m.in.:
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Mauricio Fondriest, Paweł Tonkow,
Jewgienij Bierzin, Marco Pantani,
Andy Hampsten, Peter Lutenberger,
Dmitrij Konyszew, Adriano Baffi, Jens
Voigt, Tom Steels, Peter van Petegem,
Marcus Zberg, Aleksander Winokurow,
Chris Boardman, Jaan Kirsipuu, Stuart
O’Grady, Danilo Di Luca. W nowej formule (od 1993 roku) wyścig dwukrotnie
przejeżdżał przez teren Gminy Mszana
Dolna. 13 września 1997 trasa 8. etapu
wiodła z Nowego Targu do Wieliczki.
Kolarze przyjechali do Kasiny Wielkiej
od strony Gruszowca i pomknęli w kierunku Dobczyc, zwycięzcą etapu został
Szwajcar Marcus Zberg z włoskiej
grupy Mercatone Uno. Zawodnik ten
zanotował potem kilka zwycięstw etapowych na Vuelta Espana (Wyścigu
Dookoła Hiszpanii). 12 września 1998
roku po raz ostatni gościliśmy uczestników Tour de Pologne. 7. etap przebiegał z Rabki do Wieliczki i liczył
174 km. Kolarze jechali przez Rabę
Niżną, Mszanę Dolną, Kasinę Wielką,
Limanową, Przełęcz Ostrą, Lubomierz
ponownie Kasinę Wielką i dalej w kierunku Dobczyc. Na mecie w Wieliczce
najlepszy okazał się Francuz Jacky
Durand z grupy Casino Geant. Jako
ciekawostkę można podać, iż w swojej
karierze wygrał 3 etapy najbardziej prestiżowej imprezy kolarskiej na świecie
czyli Tour de France, obecnie komentuje wyścigi szosowe we francuskim
Eurosporcie. Tour de Pologne to 
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KASINA WIELKA. Jubileusz 10-lecia LKS Śnieżnica przeszedł bez echa

Sukcesy i porażki
30 maja 2009 roku upłynęło 10
lat od zebrania założycielskiego
Ludowego Klubu Sportowego
„Śnieżnica” Kasina Wielka;
dekada minęła w błyskawicznym tempie. Warto przy tej
okazji przypomnieć sobie najważniejsze wydarzenia z historii klubu.

niwie sportowej. Wczesna wiosna 1999
roku sprzyjała aktywności fizycznej,
w marcu tamtego roku grupa dwudziestokilkuletnich zapaleńców z Kasiny
Wielkiej – Przymiarek postanowiła spotkać się w kilku meczach towarzyskich
z rówieśnikami ze Szczyrzyca.

Wskrzeszenie klubu

Już w połowie lat 70. ubiegłego
wieku próbowano powołać do życia klub
sportowy w Kasinie Wielkiej, inicjatorami byli: Marian Kubowicz, Zbigniew
Wójcik oraz Stanisław Trzepaczka.
W drużynie grali m.in.: Stanisław
Popławski, Piotr Lulek, Władysław
Jurczak,
Kazimierz
Kubowicz,
Wiesław Cygal, Justyn Godziek, Józef
Skowronek. Historia tego klubu to kilka
spotkań piłkarskich, poza tym w zimie
próbowano zjeżdżać i biegać na nartach. Zapał do działania wyczerpał się
szybko, a wszystko przez brak jakiejkolwiek infrastruktury sportowej. Brak
boiska, zaplecza treningowego i przede

Tak się nam to wtedy spodobało,
że bodajże po 6. spotkaniach decyzja została podjęta - wskrzeszamy
klub sportowy w Kasinie! W pierwszym okresie załatwiania wszelakich
formalności związanych z założeniem
klubu największą pomoc okazał nam
Franciszek Kowalczyk – sekretarz Rady
Powiatowej LZS w Limanowej. Pan
Franek skierował nas na właściwe tory.
30 maja 1999 roku odbyło się zebranie założycielskie klubu, w obecności
prawie stu osób wybrano zarząd oraz
komisję rewizyjną. Warto przypomnieć
nazwiska tych ludzi: Rafał Kubowicz,
Paweł Chrustek, Janusz Fornal, Piotr
Kaleta I, Janusz Nowak (jeszcze w tym
samym dniu zrezygnował z funkcji

wszystkim całodzienne podróże pociągami na mecze zniechęcał, dlatego
zapadła decyzja o zawieszenia działalności drużyny. Przełom lat 80. i 90.
to wielkie przemiany ustrojowe, które
stworzyły nowe możliwości także na

i zastąpił go Adam Fornal), Tomasz
Jurczak, Kazimierz Łabuz, Tomasz
Polak – zarząd oraz Piotr Kaleta II,
Janusz Kaleta, Tadeusz Kaleta – komisja rewizyjna. Niezwłocznie po wyborach przystąpiliśmy do montowania
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drużyn juniorów i seniorów. Chętnych
do grania nie brakowało. Problemem
był brak środków finansowych. Dzięki
składkom samych zawodników udało
się zgromadzić pieniądze pozwalające na przystąpienie do rozgrywek.
Wyposażenie piłkarskie w postaci
butów, strojów oraz piłek zafundowali: Krzysztof Szura (także transport
przez całą rundę jesienną juniorów),
Paweł Chrustek i Artur Kołodziej.
Wielką pomoc okazał nam Czesław
Kot, przygotowując drużyny do pierwszych meczów oraz prowadząc samych
juniorów z sukcesami (awans w pierwszym sezonie do klasy „A”) przez
najbliższe 2 lata. Wypada wspomnieć
o życzliwości sąsiadów z Kasinki Małej,
którzy udostępnili nam swój obiekt do
rozgrywania spotkań. 15 sierpnia 1999
rozegraliśmy pierwszy mecz wygrywając z Pasierbcem 6:1. Przypomnijmy
sobie skład drużyny i strzelców bramek
tego historycznego spotkania.
15.08.1999 (niedziela) godz.13.00
sędz. Łukasz Śliwiński
z Limanowej
Śnieżnica Kasina Wielka – Wierchy
Pasierbiec 6:1 (2:1)
bramki:
Piotr Kaleta II (10), Michał Kaleta
3 (41,49,56), Piotr Kaleta I (53),
Tadeusz Kaleta (70)
skład:
Krzysztof Kowalczyk – Tomasz
Polak, Tadeusz Kaleta, Robert
Puchała (80 Krzysztof Kubowicz),
Stanisław Kaleta (65 Krzysztof
Dudzik I) – Piotr Kaleta I, Adam
Fornal, Grzegorz Drąg (75 Paweł
Chrustek), Michał Kaleta – Piotr
Kaleta II, Piotr Fornal.
Największym problemem był ciągle
brak własnego boiska, perypetie związane z lokalizacją oraz budową obiektu
nadają się na scenariusz filmu sensacyjnego. W latach 1999 – 2003 graliśmy w Kasince Małej, sezon 2003/04
to mecze w Mszanie Górnej na staNASZA GMINA

rym boisku Witowa. Od roku 2004
do 2009 Śnieżnica korzystała z gościny
Turbacza Mszana Dolna, wynajmując
boisko obok szkoły ogrodniczej. W październiku 2004 roku rozpoczęto budowę boiska obok Szkoły Podstawowej
i remizy OSP w Kasinie Wielkiej, nie
obyło się oczywiści bez problemów,
na szczęście stadion jest na ukończeniu. Nie sposób w tym miejscu nie
podziękować wójtowi Gminy Mszana
Dolna Tadeuszowi Patalicie oraz
Radzie Gminy Mszana Dolna (w szczególności radnym z Kasiny Wielkiej:
Stanisławowi Chrustkowi, Zygmuntowi
Kaletce, Adamamowi Wrzecionkowi,
Józefowi i Piotrowi Lulek) za okazaną
pomoc.

Piłka w służbie polityki
Niestety, dla niektórych ludzi usytuowanie boiska w tym miejscu było
mocno nie na rekę, szczególnie dużo
zamieszania w tym temacie uczynił niedoszły wójt gminy wykorzystując zręcznie tę sprawę w kampanii wyborczej.
Zbijał swój kapitał polityczny właśnie
przy okazji boiska, mocno dzieląc społeczeństwo Kasiny Wielkiej. Powróćmy
do piłki. Początkowe lata funkcjonowania klubu, to przede wszystkim sukcesy juniorów i trampkarzy, zaledwie po
jednym sezonie gry awans do wyższej
klasy wywalczyli juniorzy. W rundzie
jesiennej sezonu 2000/01 w limanowskiej klasie „A” byli prawdziwą rewelacją, prowadząc na półmetku rozgrywek, była realna szansa na przeskoczenie kolejnego szczebla rozgrywek,
czyli awans do klasy okręgowej. Wiosna
boleśnie zweryfikowała te marzenia,
kilka niespodziewanych porażek i spadek na 4. miejsce. Po latach warto
przypomnieć sobie nazwiska graczy
z tego okresu, bowiem kilka lat później
walnie przyczynią się do dwukrotnego awansu seniorów (2006, 2008) do
klasy „A”: Michał Kaleta, Jacek Drąg,
Andrzej Kubowicz, Wojciech Jurczak,
Grzegorz Łabuz, Piotr Kubowicz, Piotr
Budacz, Daniel Popławski, Grzegorz
Popławski, Mariusz Skwarczek. W sezonach 2001/02 oraz 2002/03 posiadaliśmy drużynę trampkarzy, która była
bezkonkurencyjna w rozgrywkach
klasy „A” na szczeblu LPPN; przez
2 lata przegrała zaledwie dwa spotkaNASZA GMINA

LKS Śnieżnica Kasina Wielka w liczbach
2 – ilość sezonów w klasie „A”
4 – na tylu obiektach Śnieżnica występowała w roli gospodarza
8 – ilość sezonów w klasie „B”
42 – jednosezonowy (2002/03) wyczyn strzelecki trampkarza Marcina Pary
80 – tylu zawodników przewinęło się przez drużynę seniorów od 1999 roku
188 – tyle bramek zdobył najlepszy strzelec w historii klubu Michał Kaleta
207 – tyle spotkań rozegrał, posiadający najdłuższy staż Piotr Kaleta II
232 – tyle oficjalnych spotkań rozegrali seniorzy w ciągu 10 lat
507 – ilość bramek zdobyta w ciągu 10 lat
532 – ilość bramek straconych w ciągu 10 lat

nia. Wyróżniającymi się zawodnikami
byli: Zbigniew Łabuz, Marcin Para,
Łukasz Puto, Tomasz Solarz, Jarosław
Ziemianin, Wojciech Ziemianin,
Mateusz Trzópek, Łukasz Drąg. To
było apogeum osiągnięć (nie licząc 3.
miejsca juniorów sprzed trzech sezonów) w rozgrywkach młodzieżowych,
późniejsze lata nie były tak udane.
Zmiana prezesa (od grudnia 2003 Piotr
Nowak), odejście kilku zawodników
- spowodowało zmianę polityki klubowej. W sposób oczywisty skoncentrowano się na drużynie seniorów, kosztem drużyn młodzieżowych. Po wielu
podejściach udało się awansować do
klasy „A” w sezonie 2005/06, skład był
mieszanką rutyny z młodością. Z jednej strony doświadczeni: Grzegorz
Dudzik, Andrzej Jurczak, Krzysztof
Kowalczyk, Piotr Kaleta, Michał Kaleta
z drugiej - gracze na dorobku: bracia
Ziemianinowie, Grzegorz Popławski,
Daniel Popławski, Mariusz Skwarczek,
Piotr Drąg. Wydawało się, że utrzymanie w klasie „A” nie będzie żadnym
problemem, niestety rzeczywistość okazała się mniej przyjemna. Już inauguracja dała wiele do myślenia, porażka 1:4
z Błyskawicą Rupniów pokazała jaka
jest różnica poziomów między klasą
„A” a „B”. Przypomnijny sobie jak
wyglądał pierwszy mecz w klasie „A”:
13.08.06 (niedziela) godz.17.00 sędz.
Stanisław Tworek z Tylmanowej
Śnieżnica Kasina Wielka –
Błyskawica Rupniów 1:4 (0:1)
bramka: Piotr Drąg (73),w 20 min.
Piotr Drąg nie wykorzystał rzutu
karnego
KWARTALNIK SAMORZĄDOWY

skład:
Sławomir Kubowicz – Grzegorz
Popławski (85 Jan Nowak),
Piotr Drąg, Wojciech Ziemianin,
Grzegorz Dudzik – Jarosław
Ziemianin (72 Jacek Drąg), Andrzej
Jurczak (83 Tadeusz Kaleta),
Mariusz Skwarczek, Piotr Kaleta
II – Michał Kaleta, Karol Puto (70
Wojciech Jurczak).

Kibice nigdy nie zawiedli
Spadek stał się faktem po lipcowych
(2007) barażach z Zenitem Kasinka
Mała. W sezonie 2007/08 nastąpił powrót
do grona „A”- klasowców. Sytuacja
w obecnym sezonie jest podobna do
tej sprzed dwóch lat, trwa dramatyczna
walka o utrzymanie. Z jakim skutkiem?
Na razie jeszcze nic nie wiadomo.
W każdym razie klub skończył 10 lat,
smutne jest, że obecny zarząd w żaden
sposób nie uczcił tej rocznicy. Widać ma
na głowie ważniejsze sprawy. W tym
miejscu podziękowania należą się tym
chłopakom, którzy mimo wielu przeciwności trwają przy klubie. Od 1999
do obecnej chwili grają: Piotr Kaleta
II, Michał Kaleta, Tadeusz Kaleta. Ze
swojej strony, jako jeden z założycieli
i były prezes LKS Śnieżnika Kasina
Wielka, dziękuję wszystkim ludziom,
którzy przez te 10 lat tworzyli klub,
pomagali w działalności, wytrwale kibicowali naszym piłkarzom i wyrażam
nadzieję, że kolejny jubileusz zostanie
zauważony.
Rafał Kubowicz
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KASINA WIELKA. Uczennice Szkoły Podstawowej najlepiej w Małopolscy biegają, skaczą
i rzucają piłeczką palantową

Wyczyny młodych lekkoatletek
Znakomicie spisała się dziewczęca reprezentacja
Szkoły Podstawowej w Kasinie Wielkiej, awansując do
finałowych zawodów o Mistrzostwo Polski w czwórboju lekkoatletycznym: bieg na 60 metrów, rzut piłeczką
palantową, skok w dal, bieg na 600 metrów. Zawody
rozegrano na stadionie bydgoskiej Zawiszy, skąd nasze
dziewczyny wróciły z tarczą, okazując się najlepsze
z Małopolski.
Lekkoatletki spod Lubogoszczy przebrnęły kolejne szczeble wspinając się na sam szczyt, czyli szczebel ogólnopolski.
Pierwszą eliminacją były Powiatowe Igrzyska Młodzieży
Szkolnej, które 5 maja br. odbyły się w Mszanie Dolnej.
Indywidualnie najlepszy wynik osiągnęła wtedy Paulina
Tupta z Kasiny Wielkiej, zgromadziła 425 pkt. Najważniejsza
była klasyfikacja drużynowa, gdyż dwie pierwsze ekipy kwalifikowały się do dalszego etapu. Tutaj dominacja dziewcząt
z Kasiny Wielkiej była bezdyskusyjna, wywalczyły pewny
awans.

we z terenu dawnego województwa nowosądeckiego, oprócz
Podhala. Tak jak w zawodach powiatowych, ponownie triumfowała drużyna ze Szkoły Podstawowej w Kasinie Wielkiej.
Kwalifikacje do udziału w zawodach na szczeblu wojewódzkim uzyskała ponadto Szkoła Podstawowa z Tymbarku.

Wyniki:
Mszana Dolna 20.05. 2009 r.
SP Kasina Wielka 1398 pkt. (Paulina Tupta 288, Justyna Tupta
290, Marta Jania 283, Urszula Nowak 285, Justyna Nowak 252,
Magdalena Obajtek 195).

Wyniki:
Mszana Dolna 05.05. 2009 r.
SP Kasina Wielka 1431 pkt. (Paulina Tupta 425, Justyna
Tupta 259, Marta Jania 246, Urszula Nowak 268,
Justyna Nowak 233, Paulina Łabuz 210)
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SP Tymbark 1183 pkt.
SP 1 Mszana Dolna 1151 pkt.
SP 2 Mszana Dolna 1018 pkt.
SP Poręba Wielka 897 pkt.
SP Olszówka 803 pkt. (Agnieszka Czyszczoń 197, Edyta
Żmuda 140, Agnieszka Kielusiak 114, Ewa Niżnik 163,
Beata Luberda 115, Monika Biernat 188)
SP Męcina 764 pkt.
SP Pisarzowa 707 pkt.
Następny etap to eliminacje rejonowe, które odbyły się
20 maja. Miejscem zmagań uczennic była ponownie bieżnia
w Mszanie Dolnej. W zawodach startowały szkoły podstawo38

SP Tymbark 1289 pkt.
SP Kobylanka 1244 pkt.
SP 4 Gorlice 1231 pkt.
SP Krużlowa Wyżna 1165 pkt.
SP 20 Nowy Sącz 1123 pkt.
SP 21 Nowy Sącz 1063 pkt.
Ostatni etap eliminacyjny przed zawodami ogólnopolskimi,
to Małopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Krakowie. Aby
jechać do Bydgoszczy trzeba było w krakowskich zawodach
zająć przynajmniej drugie miejsce. Po niesamowitej walce cel
został osiągnięty. Pomimo potężnej konkurencji dziewczyny
spisały się fantastycznie zajmując upragnione 2 miejsce. Poza
konkurencją okazała się Szkoła Podstawowa nr 91 z Krakowa,
zdecydowanie górując nad konkurencją.

Wyniki:
Kraków 29.05. 2009 r.
SP 91 Kraków 1442 pkt.
SP Kasina Wielka 1318 pkt. (Paulina Tupta 243,
Justyna Tupta 266, Marta Jania
270, Urszula Nowak 296, Justyna Nowak 243, Paulina Łabuz
216).
3. SP Regulice 1244 pkt. (powiat chrzanowski)
4. SP Tymbark 1239 pkt. (powiat limanowski)
5. SP Jawiszowice 1196 pkt. (powiat oświęcimski)
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

SP 5 Bochnia 1171 pkt. (powiat bocheński)
SP Sieniawa 1136 pkt. (powiat nowotarski)
SP Gromnik 1108 pkt. (powiat bocheński)
SP 1 Wola Rzędzińska 1003 pkt. (powiat tarnowski)
SP 162 Kraków 971 pkt.
SP 101 Kraków 837 pkt.

Wyniki:
Bydgoszcz 16-18.06. 2009 r.
SP 10 Tczew 1696 pkt.
SP 1 Piła 1557 pkt.
SP 31 Bydgoszcz 1539 pkt.
SP Wasilków 1509 pkt.
SP 75 Gdańsk 1504 pkt.
SP 4 Piła 1480 pkt.
SP 1 Siemiatycze 1463 pkt.
SP 3 Namysłów 1461 pkt.
SP 7 Lublin 1454 pkt.
SP 4 Sanok 1441 pkt.
….
16. SP Kasina Wielka 1408 (Urszula Nowak 309, Marta
Jania 280, Paulina Tupta 276, Justyna Nowak 273,
Justyna Tupta 270, Paulina Łabuz 186).

Finał Ogólnopolskiego Czwórboju Lekkoatletycznego
odbył się w dniach 16 – 18 czerwca na stadionie im. Zdzisława
Krzyszkowiaka w Bydgoszczy. Dziewczęta z Kasiny Wielkiej
spisały się przyzwoicie, zajmując 16. miejsce na 32. startujące
szkoły. Najlepsza, podobnie jak w poprzednim roku, okazała
się Szkoła Podstawowa nr 10 z Tczewa. Nasze zawodniczki
w pokonanym polu pozostawiły SP 91 z Krakowa, okazując
się najlepsze w Małopolsce. Najlepszym wynikiem indywidualnym było 5. miejsce w biegu na 60 metrów Urszuli Nowak.
Zawodniczki przygotował do startu oraz wcielił się w rolę
opiekuna nauczyciel wychowania fizycznego Piotr Patalita.

Opr. Rafał Kubowicz

Nasi rugbiści wicemistrzami Polski

Brawo „Gorce” Raba Niżna!
7 czerwca br. w Mosinie k.
Poznania rozegrano finałowy turniej
Mistrzostw Polski w Rugby Dzieci
i Młodzieży do lat 15. Reprezentacja
Gminy Mszana Dolna składająca
się z zawodników z Raby Niżnej,
Olszówki, Glisnego, Kasinki Małej
i Lubomierza w generalnej klasyfikacji trzech kategorii wiekowych
zajęła drugą lokatę w kraju, tuż za
broniącymi tytułu „Budowlanymi”
Łódź.
Jest to już drugi medal Mistrzostw
Polski rugbistów z „Gorców”.
W sezonie 2005/2006 Siedlce zdoNASZA GMINA

byli brązowy medal. Marzenia młodych rugbistów udało się zrealizować dzięki firmom, które wspierają
UKS-u „Gorce”. Oto lista sponsorow:
Zakład Mięsny Stanisław Cichański
Mszana Górna, PPHU Markam
Kasinka Mała, Tymbark S.A.,
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Limanowej, Hurt Detal Wacław
Grzybacz Raba Niżna, PPHU
Rabex Elżbieta i Jan Żurek
Raba Niżna TELEPOLAND,
Piekarnia
MARSZALIK
z Kasinki Małej, WYSPA
MSZANKA Centrum Odnowy
KWARTALNIK SAMORZĄDOWY

Biologicznej z Mszany Dolnej.
Dziękujemy w imieniu młodych rugbistów.
***
Miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych UKS „Gorce”
Mini żaki – II miejsce
Żaki – III miejsce
Młodziki – II miejsce
Składy drużyn:
Mini Żaki
Michał Majerczyk (SP. nr 2 Lubomierz)
Mateusz Grabiec (SP nr 2 Lubomierz)
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Mariusz Młynarczyk (SP nr 2
Lubomierz)
Grzegorz Bożek (SP nr 2 Lubomierz)
Przemysław Ogiela (SP nr 2
Lubomierz)
Kamil Mucha (SP nr 2 Kasinka Mała)
Zenon Kudłacz (SP nr 2 Kasinka Mała)
Szymon Płoskonka (SP nr 2 Kasinka
Mała)
Magda Knowa (SP Raba Niżna)
Robert Knowa (SP Raba Niżna)
Franciszek Szybik (SP. Raba Niżna)
Jakub Potaczek (SP Raba Niżna)
Krzysztof Niżnik (SP Olszówka)
Patryk Gacek (SP Olszówka)
Marcin Potaczek (SP Olszówka)

Żaki
Grzegorz Dawczak (SP nr 2 Lubomierz)
Patryk Kowalczyk (SP nr 2 Lubomierz)
Grzegorz Kowalczyk (SP nr 2 Lubomierz)
Józef Grabiec (SP nr 2 Lubomierz)
Tomasz Drabik (SP nr 2 Lubomierz)
Jakub Jamróz (SP nr 2 Lubomierz)
Michał Przybytek (SP nr 2 Lubomierz)
Kamil Kowalczyk (SP nr 2 Lubomierz)
Radosław Zasadni (SP nr 1 Lubomierz)
Jakub Haras (SP nr 2 Kasinka Mała)
Dawid Górni (SP nr 2 Kasinka Mała)
Jan Tatka (SP nr 2 Kasinka Mała)
Kamil Cyrek (SP nr 2 Kasinka Mała)
Bartłomiej Kozak (SP nr 2 Kasinka Mała)
Kazimierz Fornal (SP nr 2 Kasinka Mała)
Stanisław Pustelnik (SP nr 2 Kasinka
Mała)
Filip Szarek (SP nr 2 Kasinka Mała)
Daniel Kudłacz (SP nr 2 Kasinka Mała)
Michał Płoskonka (SP nr 2 Kasinka Mała)
Niżnik Mariusz (SP Raba Niżna)
Stanisław Kowal (SP Raba Niżna)
Krystian Ślósarczyk (SP Raba Niżna)
Jarosław Potaczek (SP Olszówka)

Mirosław Kuczaj (Raba Niżna)
Piotr Gacek (Raba Niżna)
Mirosław Knowa (Raba Niżna)
Marek Miskowiec (Raba Niżna)
Mateusz Ślusarczuk (Raba Niżna)
Rafał Pustelnik (Tenczyn)
Krzysztof Pustelnik (Glisne)
Jarek Michalak (Kasinka Mała)
Andrzej Łazarczyk (Glisne)
Daniel Cieluch (Olszówka)
Michał Lach (Raba Niżna)
Mateusz Cichański (Olszówka)
Szymon Fudro (Olszówka)
Przemysław Baran (Olszówka)
Nowak Przemysław (Glisne)
Szymon Kuczaj (Raba Niżna)
Jarosław Knowa (Raba Niżna)
Piotr Miskowiec (Raba Niżna)
Damian Łazarczyk (Glisne)
Jakub Potaczek (Raba Niżna)
Piotr Niżnik (Olszówka)
Andrzej Aleksandrowicz (Glisne)
Trenerzy:
zawodników z Lubomierza – Mateusz
Sławecki, nauczyciel w-f
zawodników z Kasinki Małej – Janusz
Klimas, nauczyciel w-f
zawodników z Raby Niżnej, Glisnego,
Olszówki – Robert Sławecki, nauczyciel w-f oraz Łukasz Kościelniak
z Olszówki i Mateusz Kuczaj z Raby
Niżnej.
Prezesem UKS-u Gorce jest Pan Józef
Potaczek z Raby Niżnej
Sekretarz UKS-u Gorce Katarzyna
Szybiak z Raby Niżnej

Tabela Klasyfikacji Generalnej
Mistrzostw Polski Dzieci
i Młodzieży sezonie 2008/2009
Budowlani Łódź
UKS Gorce Raba Niżna
Posnania Poznań

Młodzik
Grzegorz Góralik (Olszówka)
Mariusz Knowa (Raba Niżna)
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Pogoń Siedlce
UKS Jantar Pruszcz Gdański
Arka Gdynia
Budowlani Lublin
Orkan Sochaczew
Dragonia Mosina
Juvwenia I Kraków
UKS Zenit Kasinka Mała
UKS Tur Chojnice
Ogniwo Sopot
SP Czeczewo
Lechia Gdańsk
UKS Koziołki I Jeżykowo-Biskupice
UKS Wilda
Tytan Gniezno
RK Ruda Ślaska
OSiR Pobiedziska
UKS Karb Bobrek Bytom
MTS Morena
Biało Czarni Nowy Sącz
UKS I Pecna
SP 10 Arka I Gdynia
Arka Rumia
UKS Oczko Nowy Sącz
Flota Gdynia
UKS II Pecna
UKS Lider Nowy Sącz
UKS Cisowa Arka Gdynia
Juvenia II (Byki) Kraków
UKS Promyk
UKS Koliber Sosnowiec
Czarni w Bytomiu
Alfa Bydgoszcz
TS Sokół Sopot
UKS Koziołki Poznań
UKS Gorce Mszana Dolna II
Piątka Ozorków
Mechanik Gdynia
SP 10 Arka II Gdynia
UKS Mileszki
Budowlani II Lublin
Orkan II Sochaczew
SP 22 Kraków
UKS Koziołki II Jeżykowo-Biskupice
WSG Bydgoszcz
NASZA GMINA

Podsumowanie Małopolskiej Ligi Młodziczek sezon 2008/2009

Piłkarki z Łostówki
na podium
Pierwsze dwie soboty czerwca były niezwykle pracowite
dla dziewcząt kopiących
piłkę w Małopolsce. Odbyły
się dwa turnieje kończące
małopolską ligę młodziczek.
Pierwszy w Regulicach (6 czerwca), a drugi finałowy w Sobolowie
(13 czerwca). W obu turniejach
wystąpiły zawodniczki UKS „Oset”
Łostówka, które na finiszu ligi okazały się jedną z wiodących drużyn
w Małopolsce. W tegorocznych rozgrywkach ligi wystąpiło 6 zespołów.
Odbyło się 5 turniejów, w których
zespoły walczyły między sobą systemem „każdy z każdym”, tym sposobem wszyscy rozegrali po 25
meczów. Bilans końcowy drużyny
z Łostówki przedstawia się następująco: 10 zwycięstw, 6 remisów i 9
porażek, co dało łącznie III miejsce
i brązowy medal małopolskiej ligi
piłki nożnej młodziczek.
Skład UKS „OSET” Łostówka
w dwóch ostatnich turniejach:
Karolina Kołodziej, Anna Pulka,
Karolina Antosz, Ewelina Filipiak,
Agnieszka Antosz, Patrycja Szczy
pka, Monika Malec, Daria Myszogląd
(wszystkie SP w Łostówce); Dorota
Świerk, Ewelina Dudzik, Ewelina
Wacławie, Karolina Kręcichowost
(SP nr 2 w Mszanie Dolnej), Karolina
Wąchała (SP nr 2 w Kasince Małej),
Maria Szymczak i Natalia Łacna
(obie SP w KAsinie Wielkiej).
Na szczególne wyróżnienie
zasługują dziewczyny z Mszany
Dolnej, które dołączyły do drużyny w końcówce sezonu i wystąpiły
NASZA GMINA

Tabela końcowa
Małopolska Liga Młodziczek sezon 2008/2009
miejsce

Drużyna

mecze

punkty

bramki

I

UKS Victoria Gaj

25

56

68:23

II

UKS Regulice

25

55

36:16

III

UKS Oset Łostówka

25

36

37:27

IV

LKS Naprzód Sobolów I

25

32

34:20

V

KS Bronowianka Kraków

25

30

28:28

VI

LKS Naprzód Sobolów II

25

3

2:87

Mecze rozegrane
I

II

III

IV

V

Victoria - Bronowianka

1:0

2:0

1:0

1:7

3:0

Łostówka - Bronowianka

0:0

0:0

0:0

2:2

2:1

Regulice - Naprzód II

1:0

1:0

4:0

2:0

3:0

Victoria - Łostówka

1:2

1:0

2:1

4:1

3:2

Naprzód I- Naprzód II

3:0

2:0

0:0

7:0

3:0

Łostówka - Naprzód I

1:1

2:1

0:1

2:1

1:1

Naprzód I- Regulice

0:1

0:1

0:1

0:2

0:1

Victoria - Naprzód I

0:0

1:4

0:0

1:0

4:0

Łostówka - Naprzód II

1:0

4:0

9:0

3:0

3:0

Bronowianka - Regulice

2:0

0:1

4:2

0:1

0:1

Łostówka - Regulice

1:0

0:3

0:3

0:1

0:1

Bronowianka - Naprzód II

1:1

0:0

2:0

2:0

2:0

Victoria - Naprzód II

7:0

3:1

10:0

8:0

8:0

Bronowianka - Naprzód I

0:4

1:5

0:1

1:0

3:0

Victoria - Regulice

1:1

2:0

2:1

3:3

1:1

w dwóch ostatnich turniejach, co
w dużej mierze przyczyniło się do
awansu w lidze na trzecie miejsce.
Gratulujemy dziewczynom brązoKWARTALNIK SAMORZĄDOWY

wego medalu i życzymy im dalszych
sukcesów w przyszłym roku.
Maciej Potaczek
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Memoriał Mirosława Wojtani w Łodzi

Rugbyści „Gorców” na wyjeździe
Rugbyści „Gorców” Raba Niżna
doskonale się spisali w Łodzi
podczas II Memoriału Mirosława
Wojtani. To był prawdziwy maraton sportowy.
Sobota 25 kwiecień 2009 roku, stadion przy Górniczej 5 w Łodzi. 32
zespoły dziecięce rugby, 422 zawodników, pięć boisk, w ciągu 7 godzin
rozegrano 72 mecze! Rekord Polski
w tej dyscyplinie sportu. Tyle mówią
liczby a ile było prawdziwej rugbowej walki, ile emocji, radości, ale
i smutku po minimalnie przegranych
pojedynkach – tego nikt nie policzy.
Wyniki „Gorców”, grających w co dopiero powstałej lidze okręgowej Gminy
Mszana Dolna i Rabki Zdrój, mówią
same za siebie: II miejsce w Turnieju
Młodzików, III miejsce w Turniej
Żaków i IV miejsce w Turnieju Mini-

NASZA GMINA

Żaków. W klasyfikacji generalnej rugbiści z Raby Niżnej zajęli drugą pozycję, ustępując tylko Pogoni Siedlec. Na
trzecim miejscu uplasowali się gospodarze turnieju – Budowlani Łódź.
Klasyfikacja końcowa Turnieju
Mini-Żaków
1.Dragonia Mosina
2.Posnania Poznań
3.Pogoń Siedlce
4.Gorce Raba Niżna
5.Budowlani Łódź
6.Lider Nowy Sącz
7.Budowlani I Lublin
8.Koziołki Biskupice
9.Budowlani II Lublin
10.Piątka Ozorków
11.Juvenia Kraków
Klasyfikacja końcowa Turnieju
Żaków
1.Dragonia Mosina

KWARTALNIK SAMORZĄDOWY

2.Pogoń Siedlce
3.Gorce Raba Niżna
4.Koziołki Biskupice
5.Budowlani Łódź
6.Opel Kanclerz Ruda Śląska
7.Orkan I Sochaczew
8.Orkan II Sochaczew
9.Juvenia Kraków
10.Budowlani Lublin
11.OSiR Pobiedziska
12.Czarni w Bytomiu
Klasyfikacja końcowa Turnieju
Młodzików
1.Budowlani Łódź
2.Gorce Raba Niżna
3.Pogoń Siedlce
4.Koziołki Biskupice
5.Orkan Sochaczew
6.Małopolska
7.Budowlani Lublin
8.Czarni w Bytomiu
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Piłkarska wiosna
W niedzielę 21 czerwca 2009 po ponad 10 miesiącach
od pierwszego spotkania zakończył się sezon piłkarski
2008/09. W rozgrywkach seniorów uczestniczyły 4
zespoły z Gminy Mszana Dolna. W klasie „A” Zenit
Kasinka Mała, Witów Mszana Górna oraz Śnieżnica
Kasina Wielka, natomiast w klasie „B” grała drużyna
Ostra Olszówka-Raba Niżna.
Awans do 6 ligi wywalczyła drużyna Sokoła Słopnice, drugi
zespół w tabeli Gorce Kamienica zagra w barażu o awans do
wyższej klasy rozgrywkowej. Z naszych drużyn najwyżej na 10
miejscu uplasował się Zenit Kasinka Mała, gdzie warto wyróżnić najlepszego strzelca (17 bramek) Bartłomieja Nawarę
I oraz rozgrywającego Grzegorza Kaczmarczyka. 12 lokatę
zajął Witów Mszana Górna, gra tego zespołu opierała się na
weteranach (Jan Kozyra, Stanisław Skiba, Paweł Lekki). Z
młodszego pokolenia zawodników na słowa uznania zasłużyli Tomasz Kołodziejczyk oraz przybyły w trakcie rundy
wiosennej ze Śnieżnicy Kasina Wielka napastnik Łukasz
Drąg. Przedostatnie miejsce dla klubu z Kasiny Wielkiej,
tutaj zamiast zawodników pierwsze skrzypce grali działacze.
Trudno walczyć o wyższe cele jeżeli gra się bez trenera,
a kadra zespołu liczy 11 ludzi. W klasie „B” miejsce na
podium wywalczył zespół z Olszówki-Raby Niżnej, gra tej
drużyny toczyła się wokół najlepszego napastnika Krzysztofa
Masłowca. Trener Jan Sroka zapowiada w przyszłym sezonie
walkę o klasę „A”, przy odrobinie szczęścia jest to bardzo
realny cel do realizacji.
Poniżej przedstawiamy wyniki, oraz strzelców bramek
w klasie „A”i „B”seniorów w rundzie wiosennej sezonu
2008/09
14 kol. 05.04.09 (niedziela) kl.”A”
godz.14:00 sędz. Paweł Bielak z Nowego Sącza
AKS Ujanowice - Witów Mszana Górna 1:1 (1:0)
S. Skiba (55)
ż.k. G. Popławski
godz. 15:00 sędz. Janusz Wrona z Limanowej
Krokus Przyszowa - Zenit Kasinka Mała 1:0 (0:0)
godz. 17:00 sędz. Katarzyna Wójs z Nowego Sącza
Laskovia Laskowa - Snieżnica Kasina Wielka 4:0 (2:0)
ż.k. M. Kaleta, M. Solarz, T. Kaleta
15 kol. 19.04.09 (niedziela) kl. „A”
godz. 17.00 sędz. Janusz Wrona z Limanowej
Śnieżnica Kasina Wielka - AKS Ujanowice 1: 5 (0:3)
M. Skwarczek (69)
ż.k. M. Para
godz. 14.00 sędz. Krzysztof Tokarczyk z Mordarki
Witów Mszana Górna - Sokół Słopnice 2:7 (0:2)
J. Kozyra (65), S. Skiba (85 z rzutu karnego)
ż. k. T. Kołodziejczyk, A. Myszogląd
godz. 17.00 sedz. Marcin Tesarski z Zakopanego
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Zenit Kasinka Mała - Jaworzanka Jaworzna 1:1 (0:1)
Bartłomiej Nawara I (85)
ż. k. Ł. Kozak
16 kol. 26.04.09 (niedziela) kl. „A”
godz. 15.00 sędz. Mariusz Bączalski z Gorlic
Zalesianka Zalesie - Zenit Kasinka Mała 5:0 (2:0)
godz. 16.00 sędz. Paweł Kupczak z Nowego Sącza
Sokół Słopnice - Śnieżnica Kasina Wielka 2:1 (0:1)
P. Kaleta (20)
ż. k. K. Puto, M. Skwarczek, M. Dudzik
godz. 16.00 sędz. Katarzyna Wójs z Nowego Sącza
Krokus Przyszowa - Witów Mszana Górna 1:0 (0:0)
17 kol. 01.05.09 (piątek) kl. „A”
godz. 15.00 sędz. Paweł Jasiński z Limanowej
Śnieżnica Kasina Wielka - Turbacz Mszana Dolna 0:7 (0:4)
godz. 17.00 sędz. Piotr Tondos z Laskowej
Witów Mszana Górna - Laskovia Laskowa 1:5 (0:3)
S. Skiba (76 z karnego)
godz. 17.00 sędz. Andrzej Opacian z Nowego Targu
Zenit Kasinka Mała - Sokół Słopnice 2:5 (2:3)
Bartłomiej Nawara I (10), A. Juszczak (41)
18 kol. 03.05.09 (niedziela) kl. „A”
godz. 14.00 sędz. Jacek Alibożek z Gorlic
Śnieżnica Kasina Wielka - Krokus Przyszowa 3:3 (2:1)
M. Para (23), M. Kaleta (28), P. Kaleta (58)
godz. 17.00 sędz. Piotr Firlit z Gorlic
Witów Mszana Górna - Jaworzanka Jaworzna 4:1 (1:0)
Ł. Drąg 2 (53, 87 z karnego), T. Wieczorek (10), J. Kozyra
(67)
ż.k. M. Aksamit
godz. 17.00 sędz. Piotr Tondos z Laskowej
Zenit Kasinka Mała - Błyskawica Rupniów 2:2 (1:2)
Bartłomiej Nawara I 2 (30, 50)
ż.k. B. Krzysztofiak
6 kol. 03.05.09 (niedziela) kl. „B”
godz. 11.00 sędz. Mieczysław Kubatek z Tymbarku
Słomka Siekierczyna - Ostra Olszówka - Raba Niżna 1:2 (1:2)
M. Potaczek (21), K. Masłowiec (34)
ż.k. J. Starmach, D. Poręba
19 kol. 10.05.09 (niedziela) kl. „A”
godz. 11.00 sędz. Mateusz Gacek z Nowego Targu
Zenit Kasinka Mała - Płomień Limanowa 2:1 (2:0)
T. Wilczek (16 samobój.), G. Kaczmarczyk (35)
godz. 15.00 sędz. Jacek Lech z Gorlic
Zalesianka Zalesia - Witów Mszana Górna 1:2 (0:1)
P. Lekki (30), T. Kołodziejczyk (70)
ż.k. P. Lekki, G. Popławski
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godz. 17.00 sędz. Paweł Jasiński z Limanowej
Jaworzanka Jaworzna - Śnieżnica Kasina Wielka 1:0 (1:0)
ż.k. T. Solarz
cz.k. K. Puto (78) - niesportowe zachowanie
7 kol. 10.05.09 (niedziela), kl. „B”
godz. 11.00, sędz. Jacek Sochacki z Mszany Dolnej
Wierchy Pasierbiec - Ostra Olszówka - Raba Niżna 0:4 (0:4)
K. Masłowiec 3 (4,10,40), R. Zapała (16)
20 kol. 17.05.09 (niedziela) kl. „A”
godz. 11.00 sędz. Piotr Tondos z Laskowej
Śnieznica Kasina Wielka - Zalesianka Zalesie 1:4 (0:2)
P. Kaleta (79)
ż.k. K. Ceklarz, M. Para, M. Solarz, P. Puto
godz.13.00 sędz. Paweł Gargula z Nowego Sącza
LKS Mordarka - Zenit Kasinka Mała 3:1 (2:1)
Bartłomiej Nawara I (3)
godz. 17.00 sędz. Marcin Niewiarowski z Nowego Targu
Witów Mszana Górna - Błyskawica Rupniów 1:3 (1:2)
J. Kozyra (7)
ż. k. P. Lekki, J. Nowak
cz.k. M. Aksamit (39) - faul taktyczny
21 kol. 24.05.09 (niedziela) kl. „A”
godz.16.00 sędz. Paweł Jasiński z Limanowej
Zenit Kasinka Mała - Witów Mszana Górna 5:2 (1:1)
Zenit: Bartłomiej Nawara I 3(74, 83, 87), A. Juszczak (30), G.
Kaczmarczyk (56) z karnego
Witów: G. Popławski (13), Jan Kozyra (60)
godz. 17.00 sędz. Piotr Lenard z Gorlic
Błyskawica Rupniów - Śnieżnica Kasina Wielka 7:1 (5:0)
P. Puto (90)
ż.k. M. Dudzik
8 kol. 24.05.09 (niedziela) kl.” B”
godz. 11.00 sędz. Kazimierz Pietrucha ze Stronia
Stradomka Skrzydlna - Ostra Olszówka - Raba Niżna 1:0 (1:0)
22 kol. 31.05.09 (niedziela) kl. „A”
godz. 17.00 sędz. Tomasz Piotrów z Limanowej
Śnieżnica Kasina Wielka - Zenit Kasinka Mała 1:1 (0:1)
Śnieżnica: P. Kaleta (62)
Zenit: D. Stożek (7)
ż.k. M. Para, M. Solarz, T. Solarz (Śnieżnica), M. Gruszkowski
(Zenit)
cz. k. T. Solarz (81) w konsekwencji 2 żółtej kartki
gozd. 17.00 sędz. Tomasz Jabłoński z Nowego Targu
Witów Mszana Górna - LKS Mordarka 3:0 (2:0)
P. Lekki 2 (21,70), T. Wieczorek (41) z karnego
ż.k. P. Lekki, J. Kozyra
9 kol. 31.05.09 (niedziela) kl. „B”
godz. 11.00 sędz. Rafał Lekki z Mszany Dolnej
Ostra Olszówka - Raba Niżna - Orkan II Szczyrzyc 0:4 (0:1)
ż. k. M. Potaczek, D. Gackowiec, G. Potaczek
23 kol. 07.06.09 (niedziela) kl. „A”
godz.17.00 sędz. Jan Pawlikowski z Nowego Targu
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Witów Mszana Górna - Płomień Limanowa 7:1 (4:1)
Ł.Jamróz 3(45,53,60), Ł.Drąg 2(14,43), T.Kołodziejczyk (23),
P.Złydaszyk (79)
ż.k. M.Aksamit
godz.14.00 sędz. Krzysztof Tokarczyk z Mordarki
LKS Mordarka - Śnieżnica Kasina Wielka 0:3 (0:0)
Sz.Solarz (55), P.Nowak (70), M.Para (90)
ż.k. M.Dudzik, Ł.Puto, K.Dudzik
cz.k. M.Dudzik (65) w konsekwencji drugiej żółtej kartki
godz.11.00 sędz.Marcin Niewiarowski z Nowego Targu
Zenit Kasinka Mała - Gorce Kamienica 0:4 (0:3)
ż.k. P.Rapacz, A.Juszczak
cz.k. P.Rapacz (80) w konsekwencji drugiej żółtej kartki
10 kol. 07.06.09 (niedziela) kl. „B”
godz. 11.00 sędz. Kazimierz Pietrucha ze Stronia
Starówka Stara Wieś - Ostra Olszówka - Raba Niżna 2:3 (0:2)
K. Masłowiec 2 (38, 85 z karnego), S. Nawara (15)
24 kol. 11.06.09 (czwartek) kl. „A”
godz. 17.00 sędz. Stanisław Myjak z Łącka
Turbacz Mszana Dolna - Zenit Kasinka Mała 4:3 (2:3)
A. Juszczak (3), G. Kaczmarczyk (26) z karnego, Ł. Jakubiak
(32)
ż.k. T. Lis
godz. 17.00 sędz. Marcin Ogórek z Nowego Sącza
Śnieżnica Kasina Wielka - Witów Mszana Górna 0:8 (0:3)
T. Wieczorek (10) z karnego, Ł. Drąg (23), J. Kozyra 2 (27,
46), L. Filipiak (49), T. Kołodziejczyk (63), S. Skiba (76), K.
Kołodziejczyk (83)
ż.k. Marcin Kaleta (Ś)
cz. k. T.Solarz (Ś) - 8m. wybitnie niesportowe zachowanie
25 kol. 14.06.09 (niedziela) kl. „A”
godz. 17.00 sędz. Krzysztof Tokarczyk z Mordarki
Zenit Kasinka Mała - Laskovia Laskowa 5:4 (3:0)
Bartłomiej Nawara I (10), Bartłomiej Nawara II 2 (29,59), Ł.
Jakubiak 2 (16,81)
ż.k. G. Kaczmarczyk
cz.k. P. Rapacz (80) - faul taktyczny
godz. 17:00 sedz. Gabriel Antoszak z Gorlic
Witów Mszana Górna - Gorce Kamienica 0:7 (0:5)
ż.k. L. Filipiak, G. Lekki
godz. 17:00 sędz. Damian Szczerba z Nowego Sącza
Śnieżnica Kasina Wielka - Płomień Limanowa 1:0 (0:0)
J.Kubowicz(50)
26 kol. 21.06.09 (niedziela) kl. „A”
godz. 16.00 sędz. Marcin Ogórek z Nowego Sącza
AKS Ujanowice - Zenit Kasinka Mała 8:0 (2:0)
godz. 16.00 sędz. Hubert Kożuch z Nowego Sącza
Turbacz Mszana Dolna - Witów Mszana Górna 3:2 (2:1)
Ł. Drąg (25), T. Wieczorek (66) z karnego
ż.k. A. Myszogląd, P. Lekki
godz. 16.00 sędz. Piotr Kupczak z Nowego Sącza
Gorce Kamienica - Śnieżnica Kasina Wielka 9:2 (4:0)
P. Kaleta (65), M. Skwarczek (90)
ż.k. K. Ceklarz
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Tabela klasy „A” po zakończeniu sezonu 2008/09
1. Sokół Słopnice
26
58
88:36
2. Gorce Kamienica
26
54
94:39
3. AKS Ujanowice
26
49
73:46
4. Turbacz Mszana Dolna
26
48
78:46
5. Błyskawica Rupniów
26
45
63:46
6. Krokus Przyszowa
26
44
69:55
7. Laskovia Laskowa
26
42
74:57
8. Zalesianka Zalesie
26
42
70:56
9. LKS Mordarka
26
31
43:59
10. Zenit Kasinka Mała
26
29
47:75
11. Jaworzanka Jaworzna
26
26
53:73
12. Witów Mszana Górna
26
23
56:88
13. Śnieżnica Kasina Wielka
26
21
39:85
14. Płomień Limanowa
26
5
15:101
W poszczególnych rubrykach: ilość meczy, ilość punktów, stosunek bramek
Strzelcy bramek w sezonie 2008/09
Zenit Kasinka Mała : Bartłomiej Nawara I – 17, Andrzej
Juszczak – 8 , Grzegorz Kaczmarczyk – 7, Dariusz Stożek – 4
, Łukasz Jakubiak – 3, Łukasz Kozak – 2, Bartłomiej Nawara
II – 2, Michał Gruszkowski – 1, Bartłomiej Krzysztofiak – 1,
Piotr Rapacz – 1, Tomasz Wilczek (Płomień Limanowa) bramka samobójcza.

Paweł Lekki – 8, Łukasz Drąg – 6, Tomasz Kołodziejczyk – 5,
Tomasz Wieczorek – 5, Łukasz Jamróz – 3, Krzysztof Kuś – 2,
Grzegorz Lekki – 2, Leszek Filipiak – 1, Grzegorz Flig – 1,
Krystian Kołodziejczyk – 1, Wiesław Myszogląd – 1, Grzegorz
Popławski – 1, Waldemar Wieczorek – 1, Paweł Złydaszyk – 1
Śnieżnica Kasina Wielka: Piotr Kaleta – 13, Michał Kaleta –
7, Łukasz Drąg – 5, Mariusz Skwarczek – 3, Andrzej Jurczak
– 2, Marcin Para – 2, Jan Kubowicz – 1, Piotr Nowak – 1,
Łukasz Puto – 1, Piotr Puto – 1, Szymon Solarz – 1, Bartłomiej
Stachura – 1, Jarosław Ziemianin – 1
Tabela klasy „B” po zakończeniu sezonu 2008/09
1. Orkan II Szczyrzyc
10 24
35:13
2. Stradomka Skrzydlna
10 20
23:9
3. Ostra Olszówka - Raba N.
10 15
19:28
4. Wierchy Pasierbiec
10 13
22:28
5. Słomka Siekierczyna
10 10
15:23
6. Starówka Stara Wieś
10
5
10:23
W poszczególnych rubrykach : ilość meczy, ilość punktów,
stosunek bramek
Strzelcy bramek w sezonie 2008/09
Ostra Olszówka – Raba Niżna: Krzysztof Masłowiec – 11,
Grzegorz Nawara – 3, Dariusz Poręba – 2, Stanisław Nawara –
1, Maciej Potaczek – 1, Rafał Zapała – 1

Witów Mszana Górna: Jan Kozyra – 9, Stanisław Skiba – 9,

Rafał Kubowicz

F O T O Z A G A D K A
Za trafną odpowiedź –
książka od wójta
Panorama jednej z miejscowości
gminy Mszana Dolna; o jaką wieś
chodzi, kiedy zdjęcie zostało zrobione? Wśród osób, które udzielą
trafnej odpowiedzi, rozlosujemy
cenne nagrody książkowe, które
osobiście wręczy wójt Tadeusz
Patalita. Zachęcamy do udziału
w naszej fotozagadce.
Redakcja
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Informator Gminny
Urząd Gminy Mszana Dolna
ul. Spadochroniarzy 6
34-730 Mszana Dolna
tel. (0-18) 331-00-09
tel. (0-18) 331-02-23
tel. (0-18) 331-02-59
fax (0-18) 331-12-42
e-mail: gmina@mszana.pl
Internet: www.mszana.pl

Policja – 997, 331 00 07, 331 00 20, k.112
Straż Pożarna – 998, 331 00 08
Pogotowie Ratunkowe – 999
GOPR – 267 08 10, kom. 0601 100 100
Banki
Bank Spółdzielczy – 331 92 17
PKO BP S.A. – 331 10 57
BPH PBK – 331 02 45

Budownictwo – 331 98 07
Geodezja – 331 98 14
Podatki – 331 98 09
Zamówienia Publiczne – 331 98 15
Ewidencja Ludności – 331 98 13
Inwestycje – 331 98 05
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
– 331 05 41
Referat Oświaty - 331 03 88
Urząd Pracy – 331 98 11
Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego –
331 98 08
Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego
– 331 98 19
Wydział Komunikacji – 331 00 09

Ośrodki Zdrowia
Kasina Wielka – 331 40 23
Raba Niżna – 331 60 60
Mszana Górna - 331 52 02
Kasinka Mała - 331 30 31, 331 31 47
Lubomierz – 331 55 50

Godziny przyjęć:
Wójt Gminy
– poniedziałek w godz. 9.00 – 14.00
Pełnomocnik Wójta Gminy
– czwartek w godz. 9.00 –14.00
Przewodnicząca Rady Gminy
– poniedziałek w godz. 10.00 – 13.00
– środa w godz. 10.00 – 13. 00
– piątek w godz. 10.00 – 13.00

Szkoły
Zespół Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej:
budynek „A” – 331 40 94
budynek „B” – 331 40 91
Zespół Placówek Oświatowych w Kasince Małej
– 331 30 96
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kasince Małej
– 331 30 06
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kasince Małej
– 331 31 13
Zespół Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej
– 331 60 05
Zespół Placówek Oświatowych w Olszówce
– 331 60 25
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubomierzu
– 331 52 83
Szkoła Podstawowa nr 2 Lubomierzu
– 331 52 61

Sołtysi
Glisne – Mieczysław Kaczor, 331 60 93
Kasina Wielka – Bolesław Żaba, 331 43 31
Kasinka Mała – Kazimierz Perz, 331 32 20
Łętowe – Kazimierz Pajdo, 331 52 00
Łostówka – Maria Farganus, 334 92 77
Mszana Górna – Michał Mysza, 331 53 43
Olszówka – Tadeusz Wacławik, 331 61 79
Raba Niżna – Kazimierz Biel, 331 63 61
Lubomierz – Piotr Doll, 331 55 95

Biblioteki
Kasinka Mała – 331 35 11
Łętowe – 331 52 04
Raba Niżna – 331 60 56
Łostówka – 331 00 43
Mszana Górna – 331 52 29
Mszana Dolna – 331 02 20
Kasina Wielka – 331 45 19

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mszanie Górnej
– 331 52 10
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mszanie Górnej
– 331 52 06
Gimnazjum nr 4 w Mszanie Górnej
– 331 55 47
Szkoła Podstawowa w Łętowem – 331 52 04
Szkoła Podstawowa w Łostówce – 334 92 21
Szkoła Podstawowa w Glisnem – 331 62 10
Msze Święte
Kasina Wielka
niedziela i święta: 7.00, 9.00, 10.30;
dni powszednie: 7.00
Kaplica – os. Chęcie: niedziele i święta: 14.00.
Kasinka Mała
niedziele i święta: 7.00, 9.00, 11.00, 18.00
dni powszednie: 7.00.
Łętowe
niedziele i święta: 7.00, 9.00, 10.45, 18.00; święta:
7.00, 9.00, 18.30
dni powszednie: 7.00, 18.30.
Łostówka
niedziele: 10.30.
Lubomierz
niedziele i święta: 7.30, 9.30, 11.00, 18.00;
Kaplica na Rzekach – 12.00
dni powszednie: 7.00, sb. – 7.00, 18.00.
Mszana Górna
niedziele i święta: 8.00, 11.00, 17.00
dni powszednie: 19.00.
Olszówka
niedziele i święta: 8.00, 11.00, 15.00
dni powszednie: 7.00.
Raba Niżna
niedziela i święta: 8.00, 11.00 (Suma), 16.00
dni powszednie: pn., wt., czw.- 7.00,
śr., pt., sb. – 18.00.
Glisne
niedziele i święta: 8.30, 11.00
dni powszednie: pn., wt., czw., pt. – 18.00;
śr., sb. – 8.30.
Mszana Dolna
niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 15.00,
18.00
dni powszednie: 6.30, 7.00, 7.30, 18.00.

Kącik Czytelników

NIE MA TEMATÓW TABU!

Czekamy na Wasze listy. Co was boli i cieszy, co widzicei złego, a co dobrego w Waszym otoczeniu.
PISZCIE do nas !
Redakcja „Nasza Gmina”
ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
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