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Jubileusz ks. proboszcza Stanisława Kasprzaka

SPIS TREŚCI

20 lat w Olszówce
Minęło 20 lat odkąd jest z nami
w Olszówce proboszcz i katecheta ks.
Stanisław Kasprzak. Z tej okazji społeczność Zespołu Szkoły i Przedszkola
w Olszówce złożyła Jubilatowi podziękowania za dwie dekady posługi kapłańskiej i pracy w szkole. Były również
życzenia dalszych owocnych lat, zdrowia i satysfakcji z pracy duszpasterskiej. Płynące z głębi serca życzenia
dla Ks. Proboszcza uświetnił występ
dzieci z koła regionalnego, które gra-

niem, śpiewaniem i tańcem wyraziły
swoją wdzięczność dla Jubilata. Po koncercie nastąpił wspomnień czar, ksiądz
Stanisław mówił o tym jak wiele zmieniło się przez te 20 lat w Olszówce,
w szkole i w życiu wsi. Wspomniał
swoją pierwszą adwentową mszę, którą
odprawił w naszej parafii oraz poprzednika, zasłużonego dla Olszówki śp. ks.
Czesława Małysę.
Beata Knowa, nauczycielka Zespołu Szkoły
i Przedszkola w Olszówce
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Mikołajki w urzędzie

Radość dzieci, satysfakcja dorosłych
W Urzędzie Gminy w Mszanie
Dolnej tradycyjnie już odbyło się spotkanie milusińskich ze św. Mikołajem.
Mikołajki zorganizował Gminy Ośrodek
Pomocy Społecznej dla 56. dzieci
z rodzin wielodzietnych i niepełnych,
które otrzymały paczki od brodatego
gościa z Laponii. Imprezę uświetnił ciekawy i doskonale przygotowany występ
artystyczny zespołu „Mali Rabianie”
działającego przy Zespole Placówek
Oświatowych w Rabie Niżnej. Było to
już 16. spotkanie ze św. Mikołajem
zorganizowane przez tutejszy ośrodek.
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Prezenty od św. Mikołaja sprawiły dzieciom ogromną radość, a pracownikom
GOPS-u nie mniejszą satysfakcję.

						

Anna Duda
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Zdaniem Stefanii Wojciaczyk, przewodniczej Rady Gminy Mszna Dolna

Budżet na miarę możliwości
Na półmetku kadencji
Minione dwa lata były czasem wytężonej pracy naszego
samorządu, który zaowocował widocznym dalszym rozwojem
poszczególnych sołectw i całej Gminy.
To był dobry czas dla naszej
Gminy. Zrealizowanych zostało wiele
inwestycji m.in. kanalizacja Kasinki
Małej, budowa sali gimnastycznej
w Olszówce i Lubomierzu, budowa
wielofunkcyjnych boisk sportowych.
Znacznej poprawie uległa infrastruktura drogowa. Dotyczy to dróg
krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
Nastąpiło ożywienie działalności
kulturalnej i sportowej. Na podkreślenie zasługuje uaktywnienie sołectw w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, organizacji imprez kulturalno-sportowych, współpracy placówek
oświatowych i jednostek OSP z lokalną społecznością.
Podjętych zostało wiele działań wspólnie z Policją, Strażą
Gminną i strażakami na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa
publicznego.
Z satysfakcją mówimy o wysokich osiągnięciach dydaktycznych i sportowych oraz kulturalnych naszych placówek oświatowych. Powstały kolejne zespoły regionalne i muzyczne.
Zwiększono zainteresowanie i pomoc osobom niepełnosprawnym i najuboższym.
Dobrze działają niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
zapewniające świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej
opieki zdrowotnej i specjalistycznej wszystkim mieszkańcom
naszej Gminy.
W omawianym okresie nasza Gmina osiągnęła wiele czołowych miejsc w rankingach w województwie i kraju w zakresie
sportu, wyników dydaktycznych, ochrony środowiska naturalnego i kultury.
Z dumą możemy mówić o dwuletnich dokonaniach obecnej kadencji. Było to możliwe dzięki staraniom Wójta Gminy
o dodatkowe środki finansowe oraz rozumnej współpracy
Rady i Wójta Gminy, dobrej pracy Urzędu Gminy oraz przychylności samorządu wojewódzkiego i powiatowego, jak również ogromnemu zaangażowaniu radnych, sołtysów, nauczycieli, księży, lekarzy, strażaków, policjantów, działaczy kultury
i sportu, sponsorów i sympatyków naszej Gminy.
Oprócz oczywistych osiągnięć samorząd ma świadomość
pilnych potrzeb naszych mieszkańców m.in. w zakresie przyśpieszenia tempa odbudowy dróg gminnych i osiedlowych,
remontu mostów, kanalizacji.
Mamy nadzieję, że druga polowa kadencji przyśpieszy
realizację tych zadań.
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W dniu 23 grudnia 2008 r. Rada Gminy Mszana Dolna
uchwaliła jednogłośnie budżet Gminy na 2009 rok.
Dochody budżetu wynoszą 41.237.000 zł.
Wydatki budżetu wynoszą 38.873.187 zł.
Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 2.363.813 zł. została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.
Głównymi pozycjami wydatków budżetowych są:
• Oświata i wychowanie		
- 17.269.950 zł.
• Pomoc społeczna		
- 7. 118.600 zł.
• Administracja publiczna
- 4.165.100 zł.
• Transport i łączność		
- 4.836.400 zł.
• Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska		
- 1.396.200 zł.
• Kultura fizyczna i sport		
- 1.763.000 zł.
• Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
- 362.000 zł.
• Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
- 393.900 zł.
Wartość planowanych zadań inwestycyjnych Gminy na
2009 rok wynosi 7.964.400 zł.
Zakres zadań remontowych zaplanowany został na kwotę
1.998.000 zł.
Dochody budżetu w 2009 r. są wyższe od dochodów w roku
2008 o 5.200.000 zł., a wydatki wyższe o 2.000.000 zł.
Uchwalony budżet na 2009 rok nie jest budżetem na miarę
potrzeb Gminy, lecz na miarę możliwości. Jednak budżet ten
zapewnia dalszy rozwój Gminy Mszana Dolna.
Liczymy, że dzięki znanej zapobiegliwości Pana Wójta
dochody budżetu znacznie wzrosną.

Rada Gminy w statystyce
W omawianym okresie Rada pracowała w pełnym
15-osobowym składzie.
Obradowała na 32 sesjach, na których podjęto 363
uchwały i 2 rezolucje.
Komisje Rady odbyły 96 posiedzeń.
Radni zgłosili 220 interpelacji.
Rada Gminy nadała osobom zasłużonym dla Gminy:
7 tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Mszana Dolna”
19 medali „Za zasługi dla Gminy Mszana Dolna”.
Na podkreślenie zasługuje wysoka frekwencja radnych
na sesjach i posiedzeniach komisji.
Radnych cechowało duże zaangażowanie i zdyscyplinowanie oraz ogromna troska o sprawy Gminy.
Uchwalone plany pracy Rady i Komisji zostały z nawiązką zrealizowane.

3

Marzenia się spełniają
Redakcja „Naszej Gminy” rozmawia z wójtem Tadeuszem Patalitą
Redakcja: Panie wójcie, jakie samopoczu
cie na półmetku obecnej kadencji władz
samorządowych?
Wójt Tadeusz Patalita: Znakomite!
Sprawy gminy idą w dobrym kierunku,
co jest głównie zasługą zgodnej współpracy z radnymi, sołtysami, proboszczami,
strażakami, dyrektorami i nauczycielami
szkół i wszystkimi aktywnymi mieszkańcami naszej gminy, którzy chcą zmieniać
i rozwijać swoją małą ojczyznę. Wiele
rzeczy nam się udaje, również dlatego, że nasza gmina
ma wypróbowanych przyjaciół na zewnątrz, począwszy od samorządu i urzędu
wojewódzkiego w Krakowie,
a skończywszy na różnych
urzędach centralnych ministerstwach w Warszawie.
Ostateczną ocenę mojej pracy
wydadzą wszak mieszkańcy.
Jakie w tym roku szykują się
grubsze inwestycje w naszej
gminie?
Chcemy dokończyć kanalizację Kasinki Małej, finalizujemy czwarty etap inwestycji
i otwieramy piąty, tak aby do
połowy roku zakończyć ostatecznie to zadanie. W końcowym efekcie 800 gospodarstw
domowych będzie podłączonych do sieci kanalizacyjnej
zakończonej oczyszczalnią
ścieków. To zadanie realizowaliśmy przez 10 długich lat,
kosztowało masę pieniędzy
i chcemy wreszcie zamknąć
temat. Następna ważna inwestycja, też w Kasince Małej,
to budowa w centrum wsi, przy drodze
wojewódzkiej, chodnika od skrzyżowania w Węglówce do granicy z miastem
Mszana Dolna. Chodnik powinien być
gotowy do 30 czerwca, ma kosztować
około 3 milionów złotych. Zadanie to
realizujemy wspólnie z marszałkiem
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województwa małopolskiego, koszty rozłożą się po połowie.
Nie obawia się Pan krytyki, że jedne sołectwa
są preferowane przez wójta, a inne dyskry
minowane?
W przeszłości podnosiły się takie
głosy, ale wystarczy popatrzeć na rozdział
środków inwestycyjnych na poszczególne sołectwa w dłuższym okresie czasowym. W tym roku akurat ten „strzał”
inwestycyjny skierowany zostanie na

Kasinkę, bo akurat była potrzeba. Nie
wolno też zapominać, że Kasinka to
największe wieś w gminie, liczy ponad
3300 mieszkańców. Jako wójt nie preferuję żadnego sołectwa i żadnego nie
dyskryminuję, za długo pracuję w samorządzie, żeby robić takie rzeczy, bo taka
polityka ma krótkie nogi. Owszem, sesje

						

Rady Gminy są u nas spokojne, budżet
przyjmowany jednogłośnie, tak samo
jak absolutorium dla wójta, ale zapraszam redaktorów „Naszej gminy” na
posiedzenia komisji rady. Tam bój idzie
o każda złotówkę. Każdy radny, jak lew
walczy o interesy swojego sołectwa. Nikt
się nie da skrzywdzić.
Jakie jeszcze inwestycje czekają nas w tym
roku?
Na początku nowego roku szkolnego chcemy oddać salę gimnastyczną w Lubomierzu
wraz z nowymi salami dydaktycznymi. Na 15 września
zaplanowaliśmy uroczystość
poświęcenia i otwarcia obiektu. Myślę, że do końca maja
w naszej gminie powstanie
drugi „Orlik”, tym razem
w Mszanie Górnej. Pierwsze
boisko w ramach rządowego
programu wybudowaliśmy
w ekspresowym tempie jesienią zeszłego roku w Kasinie
Wielkiej. Odezwały się wtedy
głosy krytyczne, że „Orlik” za
dużo kosztował, szczególnie
jedna z gazet nie szczędziła
nam szyderstw, tymczasem
trzeba pamiętać, że budowa boiska w Warszawie, czy
Poznaniu, to nie to samo,
co w górzystym terenie, jak
u nas, na litej skale, gdzie
przygotowanie inwestycji
kosztuje krocie. Owszem,
ponieśliśmy w Kasinie dodatkowe koszty, ale to chyba
dobrze świadczy o naszej
gminie, że było z czego dołożyć i gmina nie zbankrutowała, ale najważniejsze, że powstało piękne boisko
i chłopaki ma gdzie grać w piłkę. Przy
„Orliku” w Mszanie Górnej planujemy
też budowę miasteczka komunikacyjnego. Z innych większych inwestycji w tym
roku, to kontynuacja budowy chodnika
przy drodze wojewódzkiej w Mszanie
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Górnej i Lubomierzu. Planujemy też
budowę drogi z Rabki do Olszówki,
która nosiłaby imię Kardynała Karola
Wojtyły. To takie moje ciche marzenie.
Przyszły papież w latach 70-tych przyjeżdżał do Olszówki na spotkania z młodzieżą oazową. Wiadomo, jakie to były
czasy. Chciałbym, żeby taka pamiątka
pozostała po tamtych czasach na 20-lecie
odzyskania przez Polaków wolności po
komunistycznej niewoli.
Kiedy nastąpi kanalizacja następnych
sołectw?
Na ukończeniu jest opracowanie
projektu kanalizacji Łostówki. Złożymy
odpowiedni wniosek o środki unijne do
Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego. Przerabiamy dokumentację kanalizacji Kasiny Wielkiej, a niedawno podpisałem z burmistrzem miasta Mszana Dolna porozumienie o partycypowaniu w kosztach opracowania
dokumentacji kanalizacji Raby Niżnej
i Mszany Dolnej.
Jaki jest stopień skanalizowania naszej
gminy, bo to wyznacza poziom rozwoju
cywilizacyjnego, a nie samochody i kom
putery?
Na około 4 tysięcy gospodarstw
domowych niebawem kanalizację będzie
posiadać około 1300-1400, czyli ten
wskaźnik wyniesie około 30 procent.
Zatem dużo pracy jeszcze przed nami,
ale też trzeba pamiętać, że inwestycje
infrastrukturalne, w tym kanalizacja, są
najdroższe, pochłaniają miliony złotych

i bez wsparcia zewnętrznego żadna gmina
wiejska w Polsce z tym zadaniem sama
sobie nie poradzi. Tak samo jest u nas,
krok po kroku zmagamy się z tym zadaniem. Najważniejsze, że nauczyliśmy się
sięgać po środki unijne. Nasze wnioski
kierowane do różnych programów pomocowych są coraz skuteczniejsze. Trzeba
jednak pamiętać, że w tym wyścigu biorą
udział wszystkie gminy w Małopolsce,
a środków unijnych dla wszystkich nie
starczy. Na przykład obecnie opracowujemy wniosek na tzw. schetynówkę czyli
budowę dróg lokalnych z rządowego
programu. Wykorzystamy te pieniądze
na modernizację drogi powiatowej do
Glisnego i budowę kawałka chodnika.
Kiedy w naszej gminie zakończy się „temat”
sal gimnastycznych?
Sporządzamy dokumentacje sali sportowej w Łętowem, później zabierzemy
się za projekt sali sportowej w Mszanie
Górnej i wtedy temat zostanie zamknięty. Każde z dziewięciu sołectw naszej
gminy będzie posiadało piękną halę
sportową.
Na jakie korzyści może liczyć Gmina Mszana
Dolna z udziału w spółce geotermalnej
w Porębie Wielkiej?
Do spółki weszliśmy z udziałem 500
tysięcy złotych. Gdy ta inwestycja wypali i spółce uda się wybudować cieplice
pod Turbaczem to zwiększy się ruch
turystyczny w całym regionie, na czym
skorzystają również mieszkańcy naszej
gminy.

Jest Pan największym na świecie kibicem
Justyny Kowalczyk, czy ogromne sukcesu
naszej narciarki, przełożą się na jakieś
obiekty sportowe w gminie?
Marzy mi się, aby powstały w naszej
gminie trasy do biegów narciarskich i biathlonu, takie, jakie widziałem w Niemczech, we Włoszech, czy
w Nowym Mieście na Czechach, gdzie
jeździłem w grupie mszańskich kibiców
za Justyną Kowalczyk. Nie powiem gdzie
zlokalizujemy te trasy, ale na pewno to
nastąpi. Gdy uda mi się wybudować ogólnopolskie centrum narciarstwa biegowego, to będę mógł ze spokojem odejść
z gminy Mszana Dolna. Takie centrum
narciarskie byłoby kołem zamachowym
rozwoju gminy, nigdzie w Polsce nie ma
takich obiektów. Nie wiem za ile lat, ale
zapewniam, że Puchar Świata w narciarstwie klasycznym będzie się odbywał
w naszej gminie.
Nuta goryczy zabrzmiała w Pana słowach,
naprawdę chce się Pan wyprowadzić
z Gminy Mszana Dolna, zmęczył się Pan
wójtowaniem?!
Nie jestem zmęczony, rozpiera mnie
energia, a i zdrowie, chwała Bogu, mi
służy, szczególnie, jak rzuciłem palenie.
We władzach gminy pracuję od 19 lat,
z czego 7 – jako wójt. Wiem dokładnie co
tutaj jeszcze trzeba zrobić, czego potrzebują nasi mieszkańcy. Mam jeszcze wiele
planów związanych z tą gminą.

20 stycznia br. wójt Tadeusz Patalita wziął udział
w Brzeznej, gm. Podegrodzie, w seminarium zatytułowanym „Środowisko naturalne – atut czy przeszkoda w rozwoju Sądecczyzny”, zorganizowanym przez
Fundację Sądecka. Wśród wykładowców byli m.in. szefowie Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawiciele
Ministerstwa Środowiska, ale także starosta limanowski
Jan Puchała, który na przykładzie odwiertów w Porębie
Wielkiej mówił, jaką szansą dla regionu są źródła geotermalne. - Trzeba wszędzie być, gdzie spotykają się ważni
ludzie i można czegoś nowego się dowiedzieć – mówi
nasz wójt, który zabrał do Brzeznej wójta Niedźwiedzia
Janusza Potaczka i burmistrza Mszany Dolnej Tadeusza
Filipiaka.
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I N W E S T YC J E W G M I N I E M S Z A N A D O L N A
Zadania inwestycyjne realizowane w latach 2007-2008 na terenie Gminy Mszana Dolna
Lp. Nazwa i opis zadania
1 Wykonanie parkingu przy budynku administracyjnym gminy, odwodnienie części budynku.
Budowa sali gimnastycznej, budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni tartanowej, placu zabaw, parkingu, zasadzenie krzewów
2 ozdobnych przy Zespole Szkoły i Przedszkola w Olszówce.
Sala gimnastycznej budowana była w latach 2004- 2007.
3 Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni tartanowej z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lubomierzu.
4

Nadbudowa gimnazjum w Mszanie Górnej (w wyniku rozbudowy uzyskano dwie klasy przedmiotowe, bibliotekę z czytelnią, świetlicę , pokój dyrektora z sekretariatem, dobudowano również klatkę schodową.
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Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym, widownią, z dwoma klasami przedmiotowymi, świetlicą oraz biblioteką przy
Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubomierzu (rozpoczęcie inwestycji – 2007r., zakończenie – 2009 r.)

Budowa kompleksu sportowego„ORLIK 2012” w Kasinie Wielkiej: boisko piłkarskie, boisko do koszykówki i siatkówki, ogrodzenie
6 i oświetlenie boisk oraz budynek zaplecza socjalnego z szatnią; zagospodarowanie terenu wokół szkoły- zasadzenie drzewek, odwodnienie budynku szkoły – przy ZPO budynek A Kasinie Wielkiej.
7 Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Mszanie Górnej.
8 Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Kasince Małej (parking, chodniki, drogi, ogrodzenie).
9 Budowa sali gimnastycznej oraz boiska o nawierzchni tartanowej przy ZPO w Rabie Niżnej.
10 Budowa boiska sportowego z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem przy ZPO w Kasince Małej.
11 Budowa boiska sportowego trawiastego w Kasinie Wielkiej.
Budowa kanalizacji sanitarnej:
1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kasince Małej – III etap – wykonywany przez Gminę Mszana Dolna realizowany
od 01.09. 2007 r. do 31.07.2008r.
Kolektor główny i kolektory boczne - 9 km
Przyłącza: 3 km
Pompownia: 1
Przyłącza: ok. 84 szt.
2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kasince Małej II etap osiedla: Zagródźce, Stożki, Grochole, Łopuszne, YMCA
Inwestor - Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa – realizacja w terminie od 01.02.2007 r. do 15.09.2008r. przez firmę
Kutryba Sp. j. i FHU Instbud
Współfinansujący- Gmina Mszana Dolna
12
Kolektor główny i kolektory boczne: 15 km
Przykanaliki: 2 km, tj. 150 szt.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny
Rozwoju Regionalnego ZPORR.
Kanalizacja w trakcie realizacji:
3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kasince Małej etap IV
(osiedla Płoskonki, Szczypki, Widzisze Dolne, Jedrzkowce, Gliniki, Cieże, Bolisęgi).
Realizację zadania rozpoczęto 08.12.2008r. termin zakończenia robót 31.12.2008 r.
W ramach zadania zostanie wykonanych:
3 517 mb kanałów głównych
1 189,5 mb przyłączy domowych – tj. około 100 szt.
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Infrastruktura drogowo – mostowa
Mosty:
Nazwa zadania:
Odbudowa mostu w ciągu drogi do osiedla „Bulaki” na potoku Łostówka w m. Łostówka.
Remont mostu, wykonanie zabezpieczeń w ciągu drogi do osiedla „Krzystki” w m. Łętowe.
Remont mostu wykonanie zabezpieczeń w ciągu drogi do os. Waligóry na potoku Olszówka w m. Olszówka.
Remont mostu w ciągu drogi gminnej do os. Łobuzy – Żury w km 0+105 na potoku Olszowskim w m. Olszówka.
Remont mostu w ciągu drogi gminnej do Remizy OSP w km 0+012 na potoku Olszowskim w m. Olszówka.

Drogi gminne dojazdowe do osiedli mieszkalnych
Nazwa zadania:
Modernizacja drogi do osiedla „Bulaki” w m. Łętowe dł. 650 mb – wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej z modernizacja odwodnienia.
Modernizacja drogi do osiedli „Mądrówka” i „Cholewy” w m. Lubomierzu dł. 520 mb – wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej z modernizacją odwodnienia.
Modernizacja drogi do osiedla „Dawczaki” w m. Lubomierzu dł. 260 mb – wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej z modernizacją
odwodnienia.
Modernizacja drogi do osiedla „Nowaki” w m. Lubomierzu dł. 340 mb – wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej z modernizacją odwodnienia.
Modernizacja drogi do osiedla „Marczaki” w m. Lubomierz dł. 430 mb – wykonanie drogi o nawierzchni tłuczniowej z modernizacją odwodnienia.
Modernizacja drogi do osiedla „Łazy” w m. Lubomierz dł. 600 mb – wykonanie drogi o nawierzchni żwirowej z modernizacją odwodnienia.
Modernizacja drogi do osiedla „Kiece” w m. Glisne – wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej z modernizacja odwodnienia.
Modernizacja drogi do osiedla „Uchryny” w m. Glisne – wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej z modernizacją przepustu.
Modernizacja drogi gminnej „Gęsia Szyja” w m. Glisne o dł. 500 mb – wykonanie nakładki asfaltowej.
Modernizacja drogi do osiedla „Ksiki” w m. Kasinka Mała o dł. 600 mb – wykonanie drogi o nawierzchni żwirowej z wykonaniem odwodnienia.
Modernizacja drogi do osiedla „Cieżaki” w m. Kasinka Mała o dł. 500 mb – wykonanie drogi o nawierzchni tłuczniowo - żwirowej z wykonaniem odwodnienia.
Modernizacja drogi do osiedla „Bartoszki” w m. Kasinka Mała o dł. 200 mb – wykonanie drogi o nawierzchni tłuczniowo - żwirowej z
wykonaniem odwodnienia.
Modernizacja drogi do osiedla „Bogacze” w m. Kasina Wielka o dł. 200 mb – wykonanie drogi o nawierzchni tłuczniowo - żwirowej z
wykonaniem odwodnienia.
Modernizacja drogi do osiedla „Pietry” w m. Kasina Wielka o dł. 130 mb – wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej z wykonaniem odwodnienia.
Modernizacja drogi do osiedla „Brzegi” w m. Kasina Wielka o dł. 450 mb – wykonanie drogi o nawierzchni tłuczniowo - żwirowej z wykonaniem odwodnienia.
Modernizacja drogi do osiedla „Sutory Górne” w m. Łostówka o dł. 300 mb – wykonanie drogi o nawierzchni tłuczniowo - żwirowej z
wykonaniem odwodnienia.
Modernizacja drogi do osiedla „Łącki” w m. Łętowe o dł. 200 mb – wykonanie drogi o nawierzchni tłuczniowo - żwirowej z wykonaniem
odwodnienia i przebudową przepustu.
Modernizacja drogi do osiedla „Wydry” w m. Łętowe o dł. 400 mb – wykonanie drogi o nawierzchni tłuczniowo - żwirowej z wykonaniem
odwodnienia.
Modernizacja drogi dojazdowej do osiedla HALCZAKI – NOWA WIEŚ – MURZYNY w m. Mszana Górna i Łętowe o dł. 950 mb - wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej z wykonaniem odwodnienia.

NASZA GMINA

7

I N W E S T YC J E W G M I N I E M S Z A N A D O L N A
Modernizacja drogi dojazdowej do osiedla ŻURY w m. Olszówka o dł. 200 mb - wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej
z wykonaniem odwodnienia.
Modernizacja drogi dojazdowej do osiedla KICZMALE w m. Kasina Wielka o dł. 550 mb - wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej z
wykonaniem odwodnienia.
Modernizacja drogi dojazdowej do osiedla Sąbki w m. Łąstówka o dł. 200 mb - wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej
z wykonaniem odwodnienia.
Modernizacja drogi dojazdowej do osiedla MAJERANY w m. Mszana Górna o dł. 130 mb - wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej z
wykonaniem odwodnienia.
Modernizacja drogi dojazdowej do osiedla POLAKI - JANIE w m. Mszana Górna o dł. 460 mb - wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej
z wykonaniem odwodnienia.
Modernizacja drogi dojazdowej do osiedla FLIGI w m. Mszana Górna o dł. 350 mb - wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej z wykonaniem odwodnienia.
Modernizacja drogi dojazdowej do osiedla RUSINY w m. Kasina Wielka o dł. 470 mb - wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej z wykonaniem odwodnienia.
Modernizacja drogi dojazdowej do osiedla KARKULKI w m. Łostówka o dł. 600 mb - wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej z wykonaniem odwodnienia.
Modernizacja drogi dojazdowej do osiedla CIERPIELE w m. Łetowe o dł. 520 mb - wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej z wykonaniem odwodnienia.
Modernizacja drogi dojazdowej do osiedla Ogiele Dolne w m. Lubomierz i Mszana Górna o dł. 660 mb - wykonanie drogi
o nawierzchni asfaltowej z wykonaniem odwodnienia.
Modernizacja drogi dojazdowej do osiedla PASZK w m. Lubomierz o dł. 900 mb - wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej z wykonaniem
odwodnienia.
Modernizacja drogi OLSZÓWKA-ZARĄBKI w m. Olszówka - wykonanie zabezpieczeń hydrotechnicznych na potoku.

Likwidacja skutków osuwisk
Nazwa zadania:
„Stabilizacja wraz z usuwaniem skutków osuwisk we wsi Lubomierz, przysiółek Królewska Góra”.
„Stabilizacja osuwiska we wsi Kasinka Mała, osiedle Stożki”.
„Likwidacja skutków osuwiska we wsi Łętowe, osiedle Klimki”.

Budowa chodników dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych
Nazwa zadania:
Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Olszówka przy drodze powiatowej K 1627 (25233) Raba Niżna – Olszówka, dł. 550 mb od
szkoły w Olszówce w stronę kościoła.
„Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w miejscowości Raba Niżna od km 73+761,00 do km 74+186,00 oraz od
km 75+338,50 do km 76+179,50 wraz z budową dwóch zatok autobusowych od km 73+434,00 do km 73+490,00 strona lewa oraz od km
73+626 do km 73+682 strona prawa”.
„Budowa odcinków chodnika z zatokami i przejściami dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 968 „Lubień –Zabrzeż” w m. Mszana
Górna o dł. 3 250 mb” Miejscowość Mszana Górna nr drogi wojewódzkiej 968 kilometraż I odcinek km 12+080 – km 13+340 i II
odcinek km 15+180 – km 15+650.
„Budowa odcinków chodnika z zatokami i przejściami dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 968 „Lubień –Zabrzeż” w m. Lubomierz
o dł. 750 mb” Miejscowość Lubomierz nr drogi wojewódzkiej 968 kilometraż km 19+090 – km 19+835.
„Budowa zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 968 „Lubień –Zabrzeż” w m. Lubień i Kasinka Mała” - I odcinek w miejscowości Lubień km 2+423 – km 2+482 i II odcinek w miejscowości Kasinka Mała km 2+514 – km 2+573.
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Most do os. Bulaki w Łostówce

Droga do osiedla Rusiny w Kasinie Wielkiej

Zabezpieczenie mostu i drogi os. Krzystki w Łętowem

Chodnik w Rabie Niżnej

Droga Zarąbki w Olszówce - roboty regulacyjna na potoku

Chodnik w Olszówce

Droga do osiedla Ciepiele w Łętowem - przed modernizacją

Droga do osiedla Ciepiele w Łętowem - po modernizacji

NASZA GMINA
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Droga do osiedla Karkulki w Łostówce - przed modernizacją

Droga do osiedla Karkulki w Łostówce - po modernizacji

Droga do osiedla Polaki w Mszanie Górnej - przed modernizacją

Droga do osiedla Polaki w Mszanie Górnej - po modernizacji

Zabezpieczenie osuwiska w Lubomierzu - Królewska Góra

Nadbudowa gimnazjum w Mszanie Górnej
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„Orlik” w Kasinie Wielkiej

Sala i boisko sportowe w Olszówce

Kompleks sportowy przy SP w Łostówce

Boisko sportowe zogrodzeniem i oświetleniem przy Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej

NASZA GMINA
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Wieści ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kasince Małej
Dzień Służby Zdrowia
Po raz drugi święto patronalne służby zdrowia stało się okazja do spotkania
w naszej szkole z miejscowym pediatrą,
a zarazem lekarzem szkolnym Danutą
Mrążek oraz pielęgniarką - Marią Lis.
Wdzięczność za troskę o nasze zdrowie
wyraziliśmy przygotowanym przez klasę
III, pod kierunkiem Jolanty Wójcik,
spektaklem teatralnym z medycznymi
akcentami oraz serdecznymi życzeniami
przekazanymi na ręce całego środowiska medycznego Kasinki.
W tym dniu nastąpiło również oficjalne przystąpienie do udziału w zaproponowanym przez Sanepid programie
edukacyjno-profilaktycznym dla klasy
II pn. „Radosny uśmiech – radosna
przyszłość”, który uczniowie Elżbiety
Jakubiak od października do czerwca realizują przy znaczącym wsparciu
i zaangażowaniu rodziców oraz we
współpracy z instytucjami pozaszkolnymi. Celem tego projektu jest zainteresowanie uczniów higieną jamy
ustnej poprzez udoskonalenie techniki szczotkowania zębów, wyrabiania
nawyku mycia zębów, systematyczne
wizyty kontrolne u dentysty i udział
w akcjach fluoryzacyjnych organizowanych w szkole.

szacunek dla Święta Niepodległości
wyraziły poprzez przygotowanie flag
państwowych i zaniesienie ich do
domów rodzinnych dla utrwalenia
pamięci o wydarzeniach roku 1918.
Uczniowie starsi wzięli udział w zorganizowanym po raz pierwszy w szkole, pod
czujnym okiem Janusza Klimasa, Biegu
Niepodległości. Zwycięzców uhonorowano pamiątkowymi medalami, a klasy
- Pucharami Niepodległości.

Wypadki na drogach porozmawiajmy
W dniach od 13 października do 14
listopada ub.r. realizowany był projekt
z zakresu wychowania komunikacyjnego wpisany w ramy ogólnopolskiej akcji:
„Wypadek – to nie przypadek”. Celem
tego przedsięwzięcia było nauczenie
dzieci, jak nie powodować zagrożeń
w ruchu drogowym i jak w tym ruchu
funkcjonować, respektując prawa
innych uczestników; w jaki sposób
zmieniać i modyfikować swoje zachowania i dostosowywać je do różnych ról
- pieszego, pasażera oraz uświadamianie indywidualnej odpowiedzialności za
bezpieczeństwo na drodze.

Święto Niepodległości
90. rocznica tego doniosłego wydarzenia skłoniła nas do szczególnie uroczystego obchodu tak ważnego dla
Polaków święta. Tematykę odrodzenia
Rzeczypospolitej ujęto w zadaniach
wychowawczych poszczególnych klas,
na lekcjach, w uroczystej dekoracji
budynku szkolnego i sal lekcyjnych oraz
uczestnicząc w przygotowanym przez
klasę V i Marię Kurowską spektaklu
patriotycznym. Klasy młodsze swój
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z których najbardziej spektakularne
kończyły się sformułowaniem przesłania
do dorosłych nt. zmniejszenia występujących zagrożeń i możliwości przeciwdziałania im. Zorganizowano ponadto
szereg zajęć plastycznych, na których
powstały plakaty i rysunki propagujące
pożądane zachowanie się na drodze.
Uczniowie odświeżyli swoją znajomość
numerów alarmowych, odwiedzili liczne
serwisy internetowe poświęcone zagadnieniom BRD oraz korzystali z programów multimedialnych, w które wyposażyła szkołę policja. Podsumowaniem tej
ogólnopolskiej kampanii na rzecz bezpieczeństwa było spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji
w Limanowej – sierżantem sztabowym
Danielem Strugiem, który wystąpił
z prelekcją, po której miał okazję ocenić dokonania naszej szkoły w ramach
realizowanego projektu. Egzamin teoretyczny zdaliśmy śpiewająco, życie zaś
pokaże, czy w parze z tym pójdzie
praktyka. Przesłanie naszej akcji zaniesione zostało również do domów. Przez
popularyzację opracowanych w czasie
kampanii ulotek chcieliśmy rozesłać
w świat wołanie o zachowanie zdrowego
rozsądku i poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych
uczestników ruchu drogowego.

Dzień Patrona Szkoły

Zajęcia prowadzone były w dwóch
grupach wiekowych w oparciu o opracowane przez zespoły nauczycielskie
plany pracy uwzględniające różnorodność środków i metod. Młodsi uczniowie do perfekcji ćwiczyli przechodzenie
przez jezdnię indywidualnie i grupowo w miejscach, które one już same
potrafią rozpoznać jako bezpieczne.
Odbyło się też szereg dyskusji na temat
doświadczeń związanych z uczestnictwem w ruchu drogowym oraz pogadanek dotyczących zabaw i miejsc niebezpiecznych, narażających pieszych
na możliwość wypadku, a także debat,

						

Rocznicę śmierci Juliana Tuwima,
którą obchodzimy w naszej szkole jako
uroczysty Dzień Patrona, rozpoczęły
pokazy prezentacji multimedialnych
przygotowane przez uczniów klas IV VI, które przybliżyły fakty i ciekawostki z życia poety. Bogaty zaś dorobek
twórczy Tuwima zaprezentowali uczniowie wszystkich klas w postaci przedstawień teatralnych, muzyczno- tanecznych i recytatorskich interpretacji jego
utworów dla dzieci, które pod hasłem
„Lokomotywa z wierszami Juliana
Tuwima” z radosnym turkotem obiegły
szkołę. Momentem szczególnie uroczystym było złożenie bukietu symbolicznych kwiatów polskich pod pamiątkową
tablicą poświęconą patronowi, które od
tej pory zdobić będą to miejsce. Szkolne
święto zakończył przygotowany przez
rodziców poczęstunek.
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KASINA WIELKA. X Regionalny Przegląd Kolędniczy

Radość i wzruszenie
Przyśli my tu po kolodzie, niek Wom za
przykre nie będzie, a cy będzie cy nie będzie
to się Wom kolodować będzie. Na scoście, na
zdrowie, na ton Nowy Rok ze by się Wom
darzyła pszonicka i groch, w kumorze,
w oborze tego dej Panie Boze Amen.
Tymi życzeniami rozbrzmiewała sala Domu Strażaka w Kasinie
Wielkiej przez dwa dni trwania X Regionalnego Przeglądu
Kolędniczego „Zagrojcie ta turoniowi” (17-18 stycznia br.). Impreza
udała się nad wyraz.
Przegląd rozpoczął się od miłego
akcentu, udekorowania ks. Jana Zająca,
dyrektora Ośrodka Rekolekcyjnego na
Śnieżnicy Złotym Krzyżem Zasługi,
który wręczyli: wicewojewoda Stanisław
Sorys oraz wójt Tadeusz Patalita. Licznie
zgromadzona publiczność gromkimi
brawami i tradycyjnym sto lat nagrodziła odznaczonego. Następnie sceną
zawładnęli kolędnicy. Przegląd zgromadził 27 grup kolędniczych z terenu całego powiatu limanowskiego, wystąpiło
ponad 500 przebierańców.
Komisja artystyczna w składzie:
Aleksandra Bogucka (etnomuzykolog), Michalina Wojtas (choreograf),
Benedykt Kafel (etnograf), Stanisław
Węglarz (etnolog) po obejrzeniu
wszystkich występów przyznała nagrody i wyróżnienia:

W kategorii dziecięcej:
I miejsce i nagrodę pieniężną otrzymała grupa kolędnicza „z gwiazdą” z Raby Niżnej.
Dodatkowo
mali
przebierańcy
z Raby zostali zaproszeni przez ks.
J. Zająca na wypoczynek do Ośrodka
Rekolekcyjnego na Śnieżnicy oraz odebrali specjalną nagrodę ufundowaną
przez delegację z zaprzyjaźnionego
z Gminą Mszana Dolna Lubomierza
z Dolnego Śląska.
4 równorzędne II miejsca i nagrody
pieniężne przyznano grupom „z turoniem” z Łostówki”, „z gwiazdą” ze
Starej Wsi, „z turoniem” z Olszówki
i „Pastuszkom” ze Szczyrzyca.
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6 równorzędnych III miejsc i nagrody pieniężne dla grup: „z turoniem”
z Lubomierza, „z gwiazdą” z Sadku
Kostrzy, „z szopką” ze Starej Wsi”,
„z gwiazdą” z Wilczyc, „Herody”
z Laskowej i „z konikiem” z Pasierbca.
3 równorzędne wyróżnienia oraz
nagrody pieniężne otrzymały grupy
kolędnicze „z gwiazdą” z Siekierczyny,
„z gwiazdą” ze Słopnic” i „z gwiazdą”
z Krosnej.

W kategorii młodzieżowej:
I miejsca nie przyznano, II miejsce oraz nagrodę pieniężną otrzymała
grupa „z szopką” ze Szczyrzyca. III
miejsca nie przyznano, dwa równorzędne wyróżnienia i nagrody pieniężne
otrzymały grupy z Poręby Wielkiej
i z Sechnej.
Na Małopolski Przegląd Grup
Kolędniczych
„Pastuszkowe
Kolędowanie” w Podegrodziu zakwalifikowano grupy: z Raby Niżnej, Łostówki,
ze Starej Wsi i ze Szczyrzyca.
Grupa kolędnicza z Olszówki jako
ubiegłoroczny laureat nie może wziąć
udziału w Przeglądzie.

W kategorii dorosłych:
Grand Prix X Regionalnego
Przeglądu Kolędniczego „Zagrojcie
ta turoniowi” nagrodę pieniężną oraz
„Laskę kolędniczą” zdobyli gospodarze, grupa „Przebierańcy” z Kasiny
Wielkiej.
Dwie równorzędne I miejsca oraz
nagrody pieniężne i „Laski kolędnicze”
zdobyły grupy: „Herody” z Makowicy
i „z turoniem” z Jurkowa.
Trzy równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne otrzymały grupy „z gwiazdą” z Pasierbca, „z gwiazdą” z DobrejZadziela i „z turoniem” z Mszany
Górnej.
Dwa równorzędne III miejsca
oraz nagrody pieniężne otrzymały
grupy: „z turoniem” z Sadku Kostrzy,
i „z gwiazdą” z Jaworznej.
Wyróżnienie i nagrodę pieniężną
otrzymała grupa ”z szopką lalkową” ze

Szczawy.
Ponadto na Ogólnopolski Konkurs
Grup Kolędniczych w ramach
„Karnawału Góralskiego” w Bukowinie
Tatrzańskiej zakwalifikowano 8 grup,
zdobywców I, II i III miejsc.
Komisja podkreśliła w swoim protokole wysoki i wyrównany poziom
artystyczny imprezy, co jest wynikiem
wcześniejszych gminnych przeglądów.
***
Organizatorzy Przeglądu (Urząd
Gminy Mszana Dolna, Starostwo
Powiatowe w Limanowej oraz Stowa
rzyszeniem Rozwoju i Odnowy Wsi
Kasina Wielka) nie kryli zadowolenia
z tak licznego udziału grup kolędniczych i z publiczności, która przez dwa
dni szczelnie wypełniała salę widowiskową Domu Strażaka. Zainteresowanie
mediów imprezą pozwala mieć nadzieję, że tradycja kolędowania w naszym
regionie nigdy nie zaginie.
Sprawny przebieg przeglądu i dowcipne jego prowadzenie przez Mariana
Wójtowicza sprawiło, że mimo dwudniowego maratonu kolędniczego nikt się
nie nudził. Święta Bożego Narodzenia
i karnawał to okres magiczny dla mieszkańców naszego regionu, to wspólne
przeżywanie świąt w gronie rodzinnym
i tradycyjne śpiewanie kolęd i pastorałek, co nastraja wszystkich radością
i szacunkiem wobec innych. Wszelkie
życzenia przekazywane przez kolędników są odbierane z nadzieją, że się
spełnią. Dlatego warto dbać o te piękne
tradycje i przekazywać je następnym
pokoleniom.
Na zakończenie Przeglądu wójt
Gminy Mszana Dolna oraz starosta limanowski przekazali wszystkim zebranym
serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. Podziękowali
również sponsorom i darczyńcom, bez
których impreza by się nie odbyła.
I od razu wszystkich zaprosili na XI
Przegląd w przyszłym roku.
(L.P.)

FOTOREPORTAŻ – str. 48
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KRÓTKO
• Zasłużył się dla Gminy. W dniu 12 listopada 2008
r. Rada Gminy Mszana Dolna wyróżniła tytułem „Za
zasługi dla Gminy Mszana Dolna” Franciszka Stożka,
wieloletniego działacza samorządowego, zastępcę Wójta
Gminy w latach 2002 - 2008.

• W rodzinie papieskiej.
Dnia 4 listopada ub. r. Szkoła
Podstawowa Nr 3 z Kasinki
Małej wzięła udział w spotkaniu Rodziny Szkół im. Jana
Pawła II z okazji imienin
Patrona i 30. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na
Stolicę Piotrową Organizatorem wspólnego świętowania
w Dolinie Chochołowskiej było Stowarzyszenie Szkół
Jana Pawła II Archidiecezji Krakowskiej.
• Promują regionalizm. W V edycji konkursu „Bliż
sze Ojczyny – Małopolska” uczniowie Szkoły Podsta
wowej w Kasinie Wielkiej zajęli wysokie II miejscu.
Gratulujemy!

• Współpraca owocuje. Dzięki dobrej współpracy trzech
instytucji: Zarządu Województwa Małopolskiego, Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Krakowie i Gminy Mszana Dolna
w latach 2006-2008 na terenie miejscowości Mszana Górna
zmodernizowano odcinki drogi wojewódzkiej nr 968 poprzez
odnowę nawierzchni asfaltowej, budowę chodników dla pieszych, zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych.

• Mali pływacy. Dzięki dofinansowaniu z Województwa
Małopolskiego uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr
1 w Kasince Małej, Szkoły Podstawowej w Łętowem,
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mszanie Górnej oraz Zespołu
Szkoły i Przedszkola w Olszówce jeździli na basen
w ramach programu „Mali pływacy”. Zajęcia prowadzone
były przez instruktora pływania, który uczył dzieci nie
tylko pływać, ale również zapoznał ich z zasadami bezpieczeństwa w wodzie i nad wodą.
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• Promocja rzeźbiarza. Urząd Gminy Mszana Dolna był
organizatorem wystawy prac Stanisława Dobrowolskiego,
artysty plastyka z Kasiny Wielkiej. Artysta spod Śnieżnicy
zaprezentował na wystawie swoje szkice i grafiki.
• Nagrali płytę. Utytułowana schola „Jedność” z Kasinki
Małej – Zagródce nagrała płytę CD. Na dysku znalazło
się 15 kolęd i pastorałek w tym również takie, które
dziewczęta same skomponowały. Zachęcamy do zakupu
krążka.
• Kupili działkę. Gmina Mszana Dolna zakupiła
w Kasince Małej działkę o pow. 28 m2 pod przepompownię kanalizacyjną oraz również w Kasince Małej działkę
o pow. 1516m2 z przeznaczeniem na parking (obok
szkoły nr 1).
• Darowizna dla Gminy. Gmina otrzymała umową
darowizny dwie działki o pow.1102 m2 pod rozbudowę
drogi w Mszanie Górnej.

NASZA GMINA

OLSZÓWKA. VII Przegląd Kolędniczy Dzieci i Młodzieży Gminy Mszana Dolna

Popisali się kolędnicy i gospodynie
W sobotę 10 stycznia br. w Olszówce odbył się
VII Przegląd Kolędniczy Dzieci i Młodzieży Gminy
Mszana Dolna. Organizatorami barwnej imprezy, cieszącej się niesłabnącym powodzeniem publiczności byli:
Urząd Gminy Mszana Dolna z wójtem Tadeuszem
Patalitą, Zespół Szkoły i Przedszkola w Olszówce
z dyrektor Bogumiłą Pajdzik oraz Ochotnicza Straż
Pożarna w Olszówce z prezesem Józefem Potaczkiem.
W zmaganiach konkursowych wzięło udział 13. grup kolędniczych ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej
gminy. Profesjonalne jury w składzie: Aleksandra Szurmiak –
Bogucka, Urszula Janicka – Krzywda oraz Dorota Majerczyk
przyznało dwa równorzędne I miejsca dla grupy kolędniczej z Zespołu Szkoły i Przedszkola w Olszówce i Zespołu
Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej. II miejsce zdobyli
kolędnicy ze Szkoły Podstawowej w Łostówce a III - przypadło grupie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubomierzu.
Ponadto jury przyznało indywidualne wyróżnienia dla Tomka
Wacławika z Raby Niżnej, najmłodszego skrzypka prymisty, oraz dla Konrada Pajdzika ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Mszanie Górnej, odtwórcy roli dziada.
Aplauz publiczności wzbudzili kolędnicy z Olszówki,
którzy po raz kolejny potwierdzili swoje wysokie umiejętności artystyczne. Ich aktorstwo, gra na instrumentach

Sołectwo Lubomierz
ma swoją stronę
internetową
Sołectwo Lubomierz ma własną stronę internetową
www.lubomierz.mszana.pl. Serfując po niej można znaleźć
wiele ciekawych i interesujących informacji o Lubomierzu,
uszczknąć trochę z jego historii, poczytać o dawnych zapomnianych tradycjach oraz nacieszyć oczy barwną galerią fotografii. Jest również ona zachętą do odwiedzenia wielu cieka-
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i śpiew doskonale odtwarzają olszowską tradycję chodzenia
po kolędzie „z Gwiazdą i Turoniem”, sprawiają, że śpiewane
w Olszówce kolędy i pastorałki nie zostaną zapomniane
Atrakcją tegorocznego przeglądu kolędniczego w Olszów
ce było przedstawione przez miejscowe Koło Gospodyń Wiej
skich widowisko „Kiszenia kapusty”. Gospodynie wspierane
przez pełnych werwy panów i kapelę „Olszowianie” pokazały
z humorem, jak dawniej kisiło się kapustę, by przy tej okazji
pogadać, pośpiewać i zatańcować.
Na zakończenie przeglądu z pięknym koncertem kolęd
wystąpiła kapela „Olszowianie”.
Beata Knowa

wych miejsc znajdujących się w Lubomierzu lub jego okolicy.
Twórcy strony są świadomi, że istnieje jeszcze wiele do
zrobienie, dlatego są otwarci na wszelkie propozycje, sugestie
a nawet słowa krytyki. Każda cenna uwaga może przyczynić
się do ulepszenia i poprawy zawartej na stronie treści merytorycznej oraz oprawy graficznej.
Zapraszamy właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz
drobnych przedsiębiorców z Lubomierza do umieszczania na
stronie oferty swoich usług.
Kontakt do strony: lubomierz0@op.pl, tel. 694 981 903
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Internetowe Centrum Edukacyjno - Oświatowe w Lubomierzu dzięki wsparciu Wójta Gminy Mszana Dolna może dalej
kontynuować swoją działalność prowadzoną od października 2008 r.
Centrum oferuje darmowy dostęp do Internetu, udostępnia materiały multimedialne (lekcje dla szkół ponadgimnazjalnych,
kursy języka angielskiego na CD) oraz platformę szkoleniową LMS pod adresem www.iceo.eduportal.pl, na której dostępne są
materiały do szkolenia elektronicznego i samokształcenia, jak to obrazuje poniższa tabela.

MS Office 2003, 2007:

Word, Excel, Power Point,
Internet, Poczta elektroniczna
Windows Vista
Microsoft Access
Tworzenie stron www

Administracja w środowisku NET
Programowanie w środowisku NET
Szkolenia rolnicze:

Produkcja zwierzęca
Usługi turystyczne na obszarach wiejskich
Organizacja i zarządzanie gospodarstwem rolnym
Produkcja roślinna

Szkolenia interpersonalne:

Marketing i sprzedaż – identyfikacja klienta
Marketing i sprzedaż – dotarcie do klienta
Marketing i sprzedaż – integracja
Marketing i sprzedaż – CRM
Działalność operacyjna – nowe kontrakty
Działalność operacyjna – obsługa kontraktu
Działalność operacyjna – windykacje
Działalność operacyjna – usługi posprzedażne
Działalność wspomagająca – controling i finanse
Działalność wspomagająca – HR
Działalność wspomagająca – obsługa prawna
Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
Prowadzenie negocjacji
Umiejętności sprzedaży
Planowanie i prowadzenie zebrań
Asertywność
Komunikacja
Controling
Marketing
Prawo
Relacje z klientami
Umiejętności osobiste

Nie sposób dokładnie wymienić wszystkie szkolenia, dlatego zachęcamy do logowania się na platformie LMS www.iceo.
eduportal.pl, zwłaszcza, że ze szkoleń tych można korzystać nie tylko w Centrum, ale również w dowolnym miejscu. Wystarczy
posiadać dostęp do Internetu (dom, szkoła itp.) i PIN Centrum, który poda opiekun po uprzednim kontakcie z nim:
iceo74@iceo.eduportal.pl, tel. 0511349051.
W Centrum istnieje możliwość korzystania z drukarki (wydruk czarno-biały i kolorowy A-4), skanera oraz ksero.
ZAPRASZAMY
wszystkich do regularnego odwiedzania naszego Centrum i portalu szkoleniowego
Budynek Remizy OSP w Lubomierzu
poniedziałek, środa, piątek - od 15.00 do 18.00 • sobota - od 13.00 do 19.00 • niedziela - od 14.00 do 19.00
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Wykłady i szkolenia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Uwierz w siebie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej zakończył realizację projektu
systemowego pt. „Uwierz w siebie –program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego (Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).
Potrzeba realizacji projektu wypłynęła z konieczności wyrównania szans zatrudnienia i ułatwienia powrotu
na rynek pracy osobom bezrobotnym, długotrwale pozostającym bez pracy lub nieaktywnym zawodowo.
Głównym celem projektu było zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz wzmocnienie psychospołeczne
osób bezrobotnych będących klientami GOPS, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Projekt objął wsparciem 10 osób (kobiet) z terenu gminy Mszana Dolna.
Wszystkie Panie brały udział w projekcie zgodnie z harmonogramem. Warto podkreślić, że był to pierwszy
projekt systemowy realizowany przez tutejszy Ośrodek.
Zajęcia rozpoczęły się we wrześniu grupowym treningiem umiejętności społecznych, który miał pomóc
beneficjentkom w przezwyciężaniu indywidualnych trudności psychospołecznych, dotyczących m.in. radzenia sobie ze stresem, zwiększenia motywacji do działania i zaufania we własne siły oraz poczucia własnej wartości. Spotkania z doradcą zawodowym pomogły określić predyspozycje i preferencje zawodowe, pozwoliły
na poznanie zasad rządzących rynkiem pracy, przygotowały do przyszłej rozmowy kwalifikacyjnej. Spotkania
z radcą prawnym miały na celu zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa pracy i prawa rodzinnego.
Bardzo ważnym elementem projektu był kurs zawodowy: Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy
fiskalnej, który pozwolił na podniesienie poziomu kompetencji zawodowych.
Projekt obejmował w sumie ponad 200 godzin zajęć dydaktycznych. Wszystkie zajęcia realizowane były
przez wykwalifikowaną kadrę.
Zakładane rezultaty projektu zostały osiągnięte poprzez:
- zrealizowanie w 100 % kontraktów socjalnych;
- ukończenie kursu zawodowego przez wszystkie uczestniczki projektu;
- udział w warsztatach psychologicznych wszystkich uczestniczek projektu;
- udział w spotkaniach z doradcą zawodowym i radcą prawnym.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej dziękuje beneficjentom za uczestnictwo w projekcie i zaprasza wszystkie chętne osoby do udziału w kolejnych projektach.
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Lokalna Grupa Działania - Stowarzyszenie „Piękna Ziemia Gorczańska”

Szansa na rozwój regionu
Przedstawiciele Gminy Mszana
Dolna i Gminy Niedźwiedź w dniu
16 maja 2008 r. powołali stowarzyszenie o nazwie „Piękna Ziemia
Gorczańska”. Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność w ramach
Lokalnej
Grupy
Działania.
Opracowano statut stowarzyszenia i wybrano stosowne władze:
zarząd i radę oraz komisję rewizyjną. Stowarzyszenie może działać w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, który został
utworzony dla gmin wiejskich. Ma
to olbrzymie znaczenie, bowiem
program ten gwarantuje dofinansowanie zadań związanych z przyszłością naszego regionu, gmin:
Mszana Dolana i Niedźwiedź.
Lokalna Grupa Działania, to przedstawiciele mieszkańców gmin wiejskich, którzy chcą wykorzystać miejscowe zasoby, a tym samym stworzyć
lepsze warunki życia. Członkowie
Stowarzyszenia LGD „Piękna

Ziemia Gorczańska” reprezentują
różnorodne środowiska, ale wszystkich łączy jedno – troska o przyszłość naszego regionu. Do wykorzystania rozmaitych środków finansowych
trzeba się odpowiednio przygotować.
W budżetach Urzędu Marszałko
wskiego w latach 2008 – 2015 sporo
funduszy skierowanych będzie do
Lokalnych Grup Działania chcących
realizować zadania: na rzecz rozwoju
regionu, ochrony i promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów
historyczno – kulturowych, turystyki
oraz popularyzacji i rozwoju produkcji
wyrobów regionalnych. Dla naszych
dwóch gmin ważną rolę odgrywać będą
również fundusze w ramach programu
„Odnowa wsi”, stworzy to możliwość
wykonania parkingów, chodników,
oświetlenia ulic, a także budowy boisk
przyszkolnych czy placów zabaw.
W dniu 9 stycznia 2009 r. odbyło się Walne Zebranie Członków
Lokalnej Grupy Działania „Piękna
Ziemia Gorczańska”, które zatwierdzi-

ło bardzo ważny dokument - Lokalną
Strategię Rozwoju. W dniu 15 stycznia 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim
w Krakowie złożono wniosek „O wybór
Lokalnej Grupy Działania do realizacji
Lokalnej Strategii Rozwoju” oraz wniosek „O przyznanie pomocy w ramach
Działania 4.31 Funkcjonowanie
Lokalnej Grupy Działania”. Wnioski
zostaną rozpatrzone do dwóch miesięcy
od dnia złożenia.
Poniżej podajemy działania realizowane w ramach „Programu Odnowy
Obszarów Wiejskich”, na które będzie
można uzyskać dofinansowanie.
Osoby chętne zapraszamy do współpracy w LGD. Deklarację przystąpienia
do Lokalnej Grupy Działania można
pobrać w biurze LGD w Urzędzie
Gminy Mszana Dolna lub na stronie
internetowej naszej Gminy (www.
mszana.pl).
Czesława Łabuz,
prezes Stowarzyszenia
„Piękna Ziemia Gorczańska”

Działania PROW

Beneficjenci

Dofinansowanie ze środków UE

Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej

Rolnik ubezpieczony w KRUS, małżonek
rolnika lub domownik

Wysokość pomocy - do 50% kosztów kwalifiko
wanych, nie więcej niż 100 tys. zł.

Odnowa i rozwój wsi

Osoba prawna: gmina, instytucja kultury,
kościół lub inny związek wyznaniowy,
organizacja pozarządowa mająca status
organizacji pożytku publicznego

Wysokość pomocy - do 75 % kosztów kwalifiko
wanych, nie więcej niż 500 tys. zł na miejscowość.

Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

Mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający poniżej
10 osób i mający obrót nieprzekraczający
równowartości 2 mln euro)

Wysokość pomocy - do 50% kosztów kwalifiko
wanych. W zależności od utworzonych miejsc
pracy
•
•
•

Małe projekty
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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

Wysokość pomocy - do 70% kosztów kwalifiko
wanych, 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.
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OLSZÓWKA. Pasmo sukcesów uczniów
ze szkolnego koła PTTK

Rozsławiają
Gorce,
chwalą się
tradycjami
Od 2001 roku uczniowie Szkoły
Podstawowej w Olszówce, członkowie szkolnego koła Polskiego
Towarzystwa
TurystycznoKrajoznawczego, biorą udział
w Ogólnopolskim Młodzieżowym
Konkursie Krajoznawczym pt.
„Poznajemy Ojcowiznę”. Tematyka
konkursu jest różnorodna, a jego
głównym celem jest przygotowanie przez uczniów pracy o swoim
regionie. Od 8 lat nasi uczniowie
są laureatami centralnego szczebla
konkursu.
Pierwszą pracę, która zyskała uznanie na etapie wojewódzkim i zakwalifikowała się do etapu centralnego,
napisały i pięknie zilustrowały Paulina
Nawieśniak i Sylwia Kościelniak.
Tytuł ich pracy w 2001 roku brzmiał:
„Antonina Zachara –Wnękowa, poetka rodem z Olszówki”. W następnym
roku II miejsce w finale konkursu zdobyły Małgorzata Nawieśniak i Anna

Kowalcze za pracę pt.
”Nasze najciekawsze
ścieżki turystyczno-krajoznawcze”. W nagrodę
dziewczęta pojechały
na zlot laureatów do
Żar i były na wycieczce w Niemczech. W 2003 r. Aneta
Olszowska za pracę pt. ”Legendy, podania i baśnie z Gorców” uczestniczyła
w zlocie laureatów w Pabianicach. Za
rok uczennice naszej szkoły: Krystyna
Rzepka i Izabela Saniawa zdobyły
I miejsce za pracę „Jak to ze lnem było”
i w nagrodę zwiedziły Ziemię Radomską
i były w Czarnolesie. Kolejne prace
naszych uczniów, które zdobyły ogólnopolskie laury to: „O bundzu, oscypku i żętycy” autorstwa Natalii Nawary
i Konrada Olszowskiego, ”W pasiece
wujka Cześka” - Zuzanny Wacławik,
„Na źródlanym szlaku” - Jakuba
i Zuzanny Wacławik, a w ubiegłym
roku uhonorowani zostaliśmy nagrodą

specjalną Komisji Kultury i Opieki nad
Zabytkami za pracę pt.”Przyszliśmy
tu po kolędzie”, którą napisali Jakub
Wacławik i Dawid Niżnik.
W swoich pracach uczniowie opisują nasz region, jego kulturę i tradycje zagórzańskie. Przelewają na papier
swoje wrażenia z wędrówek po Gorcach,
wspominają wybitnych ludzi naszego regionu, nie stronią od tematyki
rodzinnej. Słowem – rozsławiają urodę
Gorców i chwalą się tradycjami, które
przetrwały i są kultywowane w naszych
stronach. Naszym uczniom nie brakuje
pomysłów na tematy przyszłych prac,
mamy nadzieję, że będą one równie
ciekawe, jak dotąd, i zyskają uznanie
komisji konkursowych. Zachęcamy inne
szkoły, w których działają szkolne koła
PTTK, aby spróbowały swych sił w tym
pięknym konkursie krajoznawczym.
W tym roku konkurs obchodził jubileusz 15-lecia. Z tej to okazji, w dniu 16
października ub.r. opiekunowie laureatów konkursu zostali zaproszeni na
spotkanie do Ministerstwa Edukacji
Narodowej, gdzie otrzymaliśmy listy
gratulacyjne. Pięknie o nas nauczycielach powiedział sekretarz generalny
Sądu Konkursowego Andrzej Gordon,
nazywając nas „nauczycielami kraju
ojczystego”.
Ewa Sokół, opiekun SKKT

NASZA GMINA
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Nowiny szkolne z Raby Niżnej

Oj działo się!
Dyrekcja i nauczyciele Zespołu
Placówek Oświatowych w Rabie
Niżnej przygotowali projekt edukacyjny w ramach rządowego programu
wyrównywania szans edukacyjnych
dzieci i młodzieży w 2008 roku pn.
„Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Otrzymaliśmy akceptację Wójta Gminy Mszana Dolna
i złożyliśmy projekt do Kuratorium
Oświaty w Krakowie. Nasze propozycje spodobały się komisji oceniającej i na ich realizację otrzymaliśmy
niebagatelną sumę 115 500 zł!
Celem programu była praca z dziećmi wymagającymi dodatkowej pomocy
pedagogicznej i logopedycznej; stworzenie warunków do rozwijania i nabywania
nowych umiejętności, np. w zakresie
nauki j.angielskiego i przedmiotów ścisłych oraz pokonywanie barier kulturowych poprzez umożliwienie uczniom
uczestnictwa w tzw. kulturze wysokiej
(teatr, muzeum) i organizację wycieczek
edukacyjnych. Programem objęte zostały trzy placówki: przedszkole, szkoła
podstawowa, gimnazjum.
W ramach programu zorganizowane
zostały:
a) Wycieczki edukacyjne:
- 4 – dniowa wycieczka „Szlakiem
renesansu polskiego: Sandomierz –

Puławy – Zamość” dla uczniów klas
III a i b gimnazjum;
- 4 – dniowa wycieczka „Szlakiem
Piastowskim: Gniezno – Biskupin
– Poznań” dla uczniów klas II a i b
gimnazjum;
- wycieczka do Krakowa dla uczniów
klas I a i b gimnazjum;
- wycieczka do Wieliczki dla uczniów
SP;
- wyjazd do Teatru Rozrywki
w Chorzowie na musical pt. „Jesus
Christ Super Star” dla uczniów kl. VI
SP i uczniów gimnazjum;
- wyjazdy do Teatru „Rabcio.
b) Zajęcia rozwijające wiedzę
i umiejętności:
- polonistyczne,
- matematyczno – przyrodnicze,
- biologiczno – chemiczne,
- ze znajomości Pisma świętego,
- z j. angielskiego.
c) Zajęcia rozwijające zainteresowania
i uzdolnienia;
- regionalne,
- artystyczne,
- z j. angielskiego.
d) Zajęcia wspierajce rozwój ucznia:
- logopedyczne,
- dydaktyczno – wyrównawcze.
e) Zajęcia sportowo-rekreacyjne:

Wycieczka do Wieliczki
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- sportowe,
- taneczno – ruchowe,
- gimnastyka korekcyjna.
Program realizowany był w okresie od 24 października do 15 grudnia 2008 r., jednak zajęcia pozalekcyjne będą kontynuowane do końca
roku szkolnego. Odbywać się będą
w godzinach popołudniowych oraz
w soboty, w terminach uzgodnionych
z nauczycielami, o czym zainteresowani uczniowie zostaną powiadomieni.
Mamy nadzieję, że realizacja programu
przyczyni się do rozwoju uczniowskich
umiejętności, zainteresowań i zdolności,
a wyjazdy do teatru i wycieczki edukacyjne pozwoli dzieciom i młodzieży
szkolnej na jeszcze pełniejsze uczestnictwo w kulturze i bliższe poznanie
innych regionów Polski.

Nagrody na Limanowskiej Słazie!!!
Ubiegłoroczny Festiwal Folklory
styczny „Limanowska Słaza” okazał
się bardzo udany dla naszych uczniów.
W dniu 6 listopada ub. r. mieliśmy możliwość zaprezentowania swoich umiejętności instrumentalno-wokalnych na scenie Limanowskiego Domu Kultury, tym
samym kultywując i propagując rodzime
tradycje muzyczne.
W kategorii: „muzyka ludowa”
wystąpiła kapela na co dzień przygrywająca naszemu szkolnemu zespołowi
regionalnemu. W jej skład wchodzą:
Anna Pyrz (prym), Izabela Wacławik
(sekund), Mariusz Niżnik (basy) oraz
Piotr Pyrz (sekund). Mimo ogromnej
tremy z powodu pierwszego tak poważnego występu zespół zaprezentował się
znakomicie, czego dowodem jest uzyskane II miejsce.
Również w kategorii instrumentalistów ludowych mieliśmy swoją przedstawicielkę - Izę Wacławik, która zajęła
I miejsce.
Gorące brawa i zachwyt publiczności
wzbudziła Iwona Góralik z Olszówki,
uczennica I klasy naszego gimnazjum.
Iwonka swoim pięknym głosem oraz tradycyjnym śpiewem zachwyciła również
jury festiwalu, więc nie mogło się obyć
bez I miejsca, przyznanego jej w kategorii śpiewaków ludowych.
Trzeba zaznaczyć, iż Iza i Iwona również w ubiegłym roku na Limanowskiej
Słazie wygrały w swoich kategoriach.
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Nie mamy nic przeciwko tak zapoczątkowanej tradycji.
Aniu, Izo, Iwono, Mariuszu i Piotrze
– serdecznie gratulujemy Wam zdobytych miejsc, które są nagrodą za długie
i męczące godziny ćwiczeń oraz życzymy dalszych sukcesów.
Katarzyna Wacławik, opiekun zespołu
regionalnego „Mali Rabianie” przy ZPO
w Rabie Niżnej

Z opłatkiem u Kardynała
Jak co roku przed świętami Bożego
Narodzenia przedstawiciele naszej szkoły – tym razem zespół regionalny „Mali
Rabianie” wraz z opiekunką Katarzyną
Wacławik i dyrektorem Renatą Jakubiak
udali się do Ks. Kardynała Stanisława
Dziwisza, by złożyć Metropolicie
Krakowskiemu świąteczne życzenia.
Pojechaliśmy do Krakowa razem z wójtem naszej gminy Tadeuszem Patalitą,
wójtem Niedźwiedzia Januszem
Potaczkiem, ks. proboszczem Marianem
Krzystkiem, ks. Janem Raźnym, proboszczem parafii św. Michała Archanioła
w Mszanie Dolnej oraz dyrektorem
szkoły w Olszówce Bogumiłą Pajdzik.
Nasza delegacja została bardzo serdecznie przyjęta. W imieniu miesz-
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kańców obu gmin przekazano na ręce
Kardynała Dziwisza życzenia świąteczne
i noworoczne wielu łask Bożych w dalszej służbie Kościołowi krakowskiemu.
Miłą atmosferę wprowadził zespół „Mali
Rabianie”, który zaśpiewał w Pałacu
Arcybiskupim w Krakowie kolędy
i pastorałki zagórzańskie.

Dzień Papieski
11 października 2008
Do tego Dnia nauczyciele i uczniowie
naszej szkoły przygotowywali się od kilku
ładnych tygodni. W sobotę 11 października
ub.r. wszystko było już dopięte na przedostatni guzik – zawsze bowiem należy
zostawić trochę miejsca na niespodzianki,
zwłaszcza te zupełnie nieprzewidziane:)
I tak rozpoczął się I Ogólnoszkolny Dzień
Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II - Ten,
który ukochał młodzież”. Dopisała nawet
pogoda – piękna, słoneczna, z babim
latem i kolorami jesieni. Od rana witaliśmy wszystkich tak licznie przybyłych
uczniów (ok. 500), nauczycieli, opiekunów, rodziców oraz zaproszonych gości,
wśród których byli m.in. wójt Tadeusz
Patalita, pełnomocnik wójta Barbara
Dziwisz, radni Gminy Mszana Dolna
z przewodniczącą Stefanią Wojciaczyk
na czele, wizytator Kuratorium Oświaty
– Marek Twaróg oraz dyrektorzy szkół.
Na nasze zaproszenie odpowiedziały szkoły z Mszany Dolnej, Mszany
Górnej, Kasiny Wielkiej, Kasinki Małej,
Pcimia, Olszówki, Łostówki, Łętowego
i Glisnego. Nie zabrakło również przedstawicieli z Raby Niżnej.
Komisja wyłoniła laureatów konkursów: poetyckiego, plastycznego, piosenki oazowej, a także quizu
na temat wiedzy o Janie Pawle II.
Jedną z konkurencji był mini-maraton.
Gimnazjaliści musieli biegiem pokonać odległości, które normalnie pokonują szkolnym busem (z Olszówki do
Raby). Nad ich bezpieczeństwem czuwali, oprócz nauczycieli, również policjanci z Komisariatu Policji w Mszanie
Dolnej, strażacy OSP z Olszówki
i Raby Niżnej oraz Zofia Gil – pielęgniarka, za co serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy również osobom spoza
naszej szkoły, które odpowiedziały na
zaproszenie do pracy w komisjach. Oto
ich skład: Władysława Anna Jamróz, poetka z Mszany Dolnej, Eliza Wtorkiewicz
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– Kaleta, artysta plastyk z Mszany
Dolnej, s. Anna Jonkisz, artysta plastyk,
Jakub Rusiecki, mistrz gry na instrumentach smyczkowych z Rabki, Łukasz
Dziegciowski, nauczyciel gry na instrumencie w Szkole Muzycznej w Rabce,
ks. Jan Ćwierz, katecheta w Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Pcimiu.
W rankingu na najbardziej aktywną
szkołę pierwsze miejsce zajęła… Raba
Niżna (zarówno w kategorii szkół podstawowych, jak i gimnazjów)! Nie mieliśmy sobie równych, m.in. dlatego, że
wzięliśmy udział we wszystkich konkurencjach.
Przed południem na scenie wystąpił zespół braci bernardynów „San
Damiano” z Kalwarii Zebrzydowskiej,
który rozbawił i rozruszał całe „towarzystwo”. O godz. 12 odprawiona została
Msza święta w intencji beatyfikacji Jana
Pawła Wielkiego. Wszyscy uczestnicy
uroczystości mogli dodatkowo osłodzić
sobie ten dzień, a to za sprawą naszych
drogich Mam, które przyniosły pyszne
ciasta, specjalnie na tę okoliczność. Dla
biorących udział w konkursach przygotowaliśmy ciepły posiłek. Gorąco dziękujemy w tym miejscu osobom i firmom, które wsparły finansowo i rzeczowo naszą uroczystość: firmie „Rabex”
Elżbiety i Jana Żurków – głównych
sponsorów imprezy oraz Zakładowi
Mięsnemu państwa Cichańskich
z Mszany Górnej, GS „Samopomoc
Chłopska” z Mszany Dolnej, Zakładowi
Przemysłu Cukierniczego „Skawa S.A.”,
filia w Mszanie Dolnej i wszystkim
ludziom dobrej woli, którzy nas wspierali.
Mamy nadzieję, że nasz pomysł na
aktywne przeżycie Dnia Papieskiego
spotka się z aprobatą i zapoczątkowane
w ten sposób obchody staną się naszą
tradycją szkolną.
Opr. Renata Jakubiak
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Gminny konkurs literacki

Anegdoty z naszej gminy
20 listopada ub.r. w sali narad Urzędu Gminy
w Mszanie Dolnej odbył się finał konkursu literackiego
pt. „Anegdoty z naszej gminy”. Organizatorami konkursu byli: Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Kasince
Małej, Wójt Gminy oraz redakcja kwartalnika „Nasza
Gmina”.
W konkursie uczestniczyło 25 osób (15 uczniów, 10
dorosłych). Łącznie nadesłano 35 prac, które oceniało jury
w składzie: Jerzy Bogacz (przewodniczący), redaktor naczelny
„Almanachu Ziemi Limanowskiej”, Halina Matras, dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Limanowej, Maria Kalita,
instruktor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Limanowej
i Helena Solińska, kierownik czytelni Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Limanowej.
W kategorii „dzieci i młodzież” komisja przyznała dwie
równorzędne I nagrody: Dominice Nawara z Olszówki za
utwór „Jarmark” i Magdalenie Zięba z Kasinki Małej za utwór
„Anegdota z życia cioci Agaty”.
II miejsca zajęły ex eaqou: Joanna Szczypka z Kasinki Małej
(„Roztańczony kolędnik”) i Marzena Żmuda z Olszówki („Jak
to Stasek pojod wieprzowiny”).

Dominika Nawara

Jarmark
Pewnego wtorkowego popołudnia
żona wysłała męża na jarmark do
Mszany Dolnej. Chłop miał spory
kawałek do przejścia z Olszówki
do Mszany, na szczęście po drodze,
w Markach spotkał kolegę. Droga już
nie była taka uciążliwa, wesoło im się
gawędziło. Postanowili uczcić to spotkanie w pobliskiej restauracji o pięk-
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III miejsca zajęły ex aeqou: Anna Kucharczyk z Kasinki
Małej („Odebrany wianek owsa”) i Patrycja Surówka
z Lubomierza („O czarowniku Bulandzie”).
W kategorii „dorośli” nie przyznano I nagrody. II miejsce otrzymały ex eaqou: Bogusława Ceklarz z Kasiny Wielkiej
(Zawada), Małgorzata Jugowicz z Raby Niżnej („I to tys…”),
oraz Bogusława Surówka z Lubomierza („Nieboszczyk”). III
miejsce przyznano Annie Cież z Kasinki Małej („Huzia na
dziki”). Przyznano także siedem wyróżnień. Nagrody wręczał
wójt Tadeusz Patalita.
Napisanie anegdoty wbrew pozorom nie jest rzeczą łatwą.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za udział
w konkursie. W nagrodzonych pracach oprócz dowcipu
widoczny jest związek z kulturą ludową regionu: zwyczaje,
obyczaje, tradycje.
W 2009 roku planujemy kolejną IV edycję gminnego konkursu literackiego.
Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w zmaganiach
konkursowych.

nej nazwie „Magnolia”. Tam nieco
pomieszali napoje, tak że jarmark się
dawno skończył, a panowie ani myśleli
o zakupach. Aby jednak nie wracać
do domu z niczym – w końcu żona
czekała na mięso, a były to czasy ciężkie, kiedy mięso kupowało się na kartki, Józek poszedł do pobliskiego sklepu
„U Gocoła” i kupił płucka, bo tylko
one zostały. Żeby się przypodobać żonie,
wziął od sklepowej przepis na „płucka
na kwaśno”. Chłop wsadził przepis za

Zofia Skolarus
kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

wstążkę u kapelusza i razem z kolegą
ruszyli w drogę powrotną. Kiedy doszli
do Marek przyszedł czas rozstania.
Chłop z Olszówki postanowił chwilę
odpocząć przed dalszą drogą. Położył
się więc na łączce koło drogi i przysnął.
Kiedy się obudził, przetarł oczy, patrzy
a tu pies rozciąga jego płucka. Wstał,
roześmiał się i mówi sam do siebie: „Ty
masz płucka, ale… co ci z tego, kiedy jo
mom przepis!”.
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LUBOMIERZ. Wigilia w Szkole Podstawowej nr 1

Ciepłe życzenia
Wigilia w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Józefa
w Lubomierzu tradycyjnie już przybrała charakter
otwartej uroczystości. W dniu 18 grudnia ub.r. przybyli do
naszej szkoły zaproszeni goście, m.in. Barbara Dziwisz,
pełnomocnik Wójta Gminy Mszana Dolna, o. Zygmunt
Mikołajczyk, proboszcz parafii Lubomierz, emerytowani nauczycieli oraz pracownicy obsługi i administracji.
Dyrektor Jadwiga Baran – Stożek powitała serdecznie
wszystkich zebranych, złożyła życzenia z okazji zbliżających
się świąt Bożego Narodzenia i zaprosiła do obejrzenia części
artystycznej uroczystości. Nasi uczniowie pięknie, z należytą

powagą, zaprezentowali program przygotowany pod kierunkiem s. Krystyny Wiatr i nauczyciela muzyki – Leszka
Moryto. Mali artyści przenieśli widzów do Betlejem, gdzie
w ciemną, zimną noc zabłysnęło światełko nadziei, narodziło
się nasze zbawienie.
Występ nagrodzono gromkimi brawami, po czym przyszedł czas na dzielenie się opłatkiem. Goście, nauczyciele
i uczniowie wymieniali pełne ciepła i serdeczności życzenia.
Uroczystość wigilijna zakończyła się wspólnym posiłkiem
i kolędowaniem przy choince.
Małgorzata Kawecka

PFRON dla dzieci niepełnosprawnych

Książki, kursy, Internet
Gmina Mszana Dolna zgłosiła swój udział do programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON) - „Uczeń na wsi –
pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz
miejsko – wiejskie”. W projekcie weźmie udział 50
uczniów niepełnosprawnych. Na jego realizację otrzymaliśmy 46 030,60 złotych.
Dzieci niepełnosprawne ze szkół podstawowych i gimnazjów otrzymają maksymalnie po 839,40 zł, natomiast
dzieci starsze ze szkół ponadgimnazjalnych dostaną do
1259,10 zł. Pieniądze te rodzice mogą wykorzystać na różnego rodzaju pomoce naukowe dla swoich dzieci: zeszyty,
długopisy, książki, encyklopedie, kursy doszkalające, tusz
do drukarki, biurko, krzesło do biurka, komputerowe programy edukacyjne, pakiet programów MS Office, multimedialne kursy językowe itd. Z tych pieniędzy mogą być także
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opłacone zajęcia mające na celu podniesienie sprawności
fizycznej bądź psychicznej ucznia. Ze środków PFRON
rodzice mogą sfinansować koszt swojego dojazdu i dzieci
na te zajęcia. Dużym zainteresowaniem wśród rodziców
cieszy się dofinansowania łącza internetowego, bo przecież
Internet jest oknem na świat i stwarza szerokie możliwości
rozwoju dziecka.
W dniu 19 grudnia 2008 roku wójt Tadeusz Patalita
zaprosił rodziców na uroczyste podpisanie umów. Przy
kawie i ciastku rodzice i dzieci zapoznali się ze szczegółami
programu. Rodziców bardzo ucieszyła możliwość dofinansowania potrzeb edukacyjnych swoich dzieci, ale jak mówią
- to kropla w morzu potrzeb. Liczymy, że w przyszłym roku
jeszcze więcej rodziców dzieci niepełnosprawnych weźmie
udział w projekcie, a kwota dofinansowania wzrośnie.
Magdalena Kaczmarczyk
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Józef Kotarba, zasłużony kuśnierz i krawiec ludowy

Mistrz igły z Kasinki Małej
Ma w dorobku ponad setkę regionalnych strojów,
obszywał zespoły i orkiestry regionalne. Nikt już, tak
jak on, nie potrafi uszyć portek i serdaka zagórzańskiego. Odwiedzają go etnografowie i ludoznawcy.
Prace mistrza igły z Kasinki Małej wielokrotnie
pokazywała telewizja, prezentowane były na wystawach. Pomimo ósmego krzyżyka na karku Józef
Kotarba nadal nie odkłada igły, dobrze służąc kulturze Zagórzan i Gminie Mszana Dolna.
Urodził się 18 listopada 1932 r. w Kasince Małej,
w zwykłej, chłopskiej rodzinie. Matka zmarła jak miał
8 miesięcy i ojciec niemowlęcia - Władysław ożenił się
powtórnie, z Wiktorią ze Stożków. Po ukończeniu 7 lat
malec poszedł do szkoły. Naukę rozpoczął… 1 września
1939 roku. Na czas okupacji niemieckiej przypadła edukacja małego Józia. W szkole powszechnej uczył się bardzo
dobrze, o czym świadczą pożółkłe świadectwa z samymi
piątkami.

Podpatrywał dziadka i tatę
Mimo widocznych zdolności, zgodnie z odwieczną
tradycją, jako najstarszy syn pozostał na gospodarstwie
w Kasince. Podpatrywał prace krawieckie i kuśnierskie

W środku dziadek Józefa, pierwszy po prawej ojciec Józefa fotografia z archiwum rodzinnego

swojego dziadka i ojca. W pewnym momencie spróbował
swoich sił, wykonując, na razie po kryjomu, drobne roboty
krawieckie. Dziadek i ojciec chłopca szyli długie kożuchy,
pod same kolana, i krótkie kożuszki, zwane serdakami.
Z czasem syn, oprócz pracy na gospodarce, zaczął na serio
pomagać ojcu w wyprawianiu skór i szyciu kożuchów.
W 1951 roku, jako 19-letni chłopak na dwa miesiące
trafił do Służby Polsce a następnie powołano go do wojska.
Józef Kotarba odbył zasadniczą służbę wojskową w latach
1952-1954, służył w artylerii przeciwlotniczej w Koszalinie.
Po powrocie do domu, przejął po ojcu gospodarkę, a 25
stycznia 1959 roku ożenił się z Władysławą, sąsiadką
z naprzeciwka, również z domu Kotarba. Doczekali się
czwórki dzieci: Marii, Wojciecha, Stanisława i Krystyny.
Wychowali je na porządnych ludzi.
- Dzieci są już na swoim, założyły własne rodziny - opowiada pani Władysława, strażniczka domowego ogniska.
W niedzielę, 25 stycznia Państwo Władysława i Józef
Kotarbowie świętowali 50-lecie pożycia małżeńskiego.
Była Msza św. w kościele parafialnym w intencji dostojnych Jubilatów, a potem przyjęcie w gronie rodzinnym
z lampką szampana i gromkim „Sto lat”. Dziadkowie
doczekali się 11 wnuków, które bardzo kochają i są z nich
bardzo dumni. Kotarbowie uważają, że Bóg im błogosławił
w życiu, szczęśliwie przetrwali okupację niemiecką, dali
sobie radę w trudnych latach powojennych i doczekali się
lepszych czasów.

Obszywa zespoły ludowe i orkiestry
W 1961 roku Józef Kotarba zatrudnił się, jako tapicer, w Spółdzielni Pracy Meblomet w Mszanie Dolnej,
a w domu, po pracy, sporadycznie szył portki i serdaki. Na
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szerszą skalę zaczął szyć zagórzańskie stroje regionalne
w latach 80-tych, kiedy dostał obstalunek na uszycia kilkudziesięciu kostiumów dla orkiestry dętej „Echo Gór”
z Kasinki Małej. Od tego czasu regularnie szyje stroje na
potrzeby orkiestr, zespołów regionalnych i prywatnym
osobom.
Skąd czerpie wzory na serdaki?
- Serdaki szyję według niezmienionego wzoru, przekazanego przez mojego dziadka i ojca – opowiada. – Wzór nie
zmienił się do dziś, kożuszki zawsze były szyte z owczej
skóry a ozdabiane skórą farbowaną z cielęcia.
Jest to żmudna i ciężka praca, wymagająca uwagi, precyzji i cierpliwości. Nacięcia na skórze muszą być delikatne, żeby później serdak się nie rozerwał.
- Jeżeli chodzi o portki – dodaje mistrz -  to również szyte
są według tradycyjnych krojów i wzornictwa odpowiedniego dla
mieszkańców północnych stron naszego regionu. Są to typowo
zagórzańskie portki bez żadnych wpływów podhalańskich.
Dawniej, każdy szanujący się krawiec wprowadzał swój
element na portkach.

Oset przy kieszeni
Pan Józef wyszyte przez siebie portki wszędzie pozna,
gdyż przy kieszeni wyszywa mały oset. Odwiedzało go
w domu wielu etnografów, konsultując wzornictwo i krój
wykonywanych strojów. Składali mu wizyty pracownicy
muzeów w Rabce i Krakowie. Mało! W domu Józefa
Kotarby w Kasince Małej bywał sam prof. Romana Reinfus,
słynny etnograf i badacza kultury Zagórzan. To dzięki
wskazówkom Profesora pan Józef nigdy nie uległ modzie.
Zawsze szył zgodnie z tradycją i wzorami przekazanymi
mu przez ojca i dziadka.
Surowce, z jakich korzysta, to sukno z wełny owczej
i skóra barania. Jest to dość trudny materiał do szycia
i wyszywania, wymaga dużej wprawy i umiejętności, jednak świadomość, że ktoś ten strój ubierze – daje mistrzowi
z Kasinki satysfakcję i zadowolenie.
77-letni artysta igły jest bardzo dumny, że za jego
przyczyną kultura naszych przodków nie zaginie. Dlatego
chętnie odwiedza szkoły, urządzając tam wystawy oraz
pokazy szycia i zdobienia swoich strojów. Liczy, że znajdzie się jakiś następca, który podejmie ten piękny i ginący
już zawód krawca i kuśnierza ludowego.
Pracę naszego bohatera dokumentowały różne media,
przede wszystkim telewizja, która wielokrotnie pokazywała zagórzańskie serdaki i portki wykonane przez Józefa
Kotarbę. Wierzy, że przetrwają wieki i także następne
pokolenia będą dumne z kultury swoich ojców i dziadów.
W swojej karierze krawca i kuśnierza trafiło mu się
uszyć również dwie zagórzańskie hazuki. Obecnie Józef
Kotarba szyje portki i serdaki dla dwóch parafii w Mszanie
Dolnej: Bożego Miłosierdzia i św. Michała Archanioła.
Piotr Lulek
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LUBOMIERZ. Z misyjną kolędą w świat

Dziękuję moim uczniom
Dzieci z Parafii św. Józefa w Lubomierza w dniu
27 grudnia ub.r. od dziesiątej rano kolędowały w ośmiu
grupach, wspierając w ten sposób misjonarzy i dzieła
prowadzone przez nich.
W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, podczas Mszy
św. w uroczystość św. Szczepana nastąpiło rozesłanie małych
kolędników. Ofiarnych i chętnych dzieci, które w ten sposób
pomagały swoim rówieśnikom z Tanzanii, Peru i Kazachstanu
było 42. Tę piękną, tradycyjną można powiedzieć, akcję
wspierali też uczniowie z gimnazjum. Uzbierane w ten sposób
pieniądze w kwocie 4.700 zł już zostały przekazane we właściwe ręce. Bardzo dziękuję moim uczniom, którzy są uczuleni
na potrzeby innych, zawsze mogę na nich liczyć. Jeszcze większe podziękowania należą się rodzicom dzieci no i wszystkim
parafianom, którzy serdecznie przyjmowali kolędników i nie
szczędzili grosza oraz zapraszali na następny rok.
10 stycznia br., w Misyjny Dzień Dziecka w Mszanie

Dolnej w kościele św. Michała kolędnicy misyjni uczestniczyli we Mszy św. pod przewodnictwem ks. bp. Jana Szkodonia.
s. Krystyna Wiatr

MSZANA GÓRNA. Uczniowie przeciwko nienawiści

Niech się miłość tutaj ziści
To już tradycja, że w Gimnazjum
nr 4 w Mszanie Górnej miesiąc listopad poświęcony jest walce z przemocą i agresją. W tym roku w akcję
pn. „Dni Przeciw Przemocy” zaangażowane były wszystkie klasy
Zespołu Placówek Oświatowych
w Mszanie Górnej.
1 grudnia ub.r., w dniu podsumowania przedsięwzięcia, na sali gimnastycznej spotkały się wszystkie klasy.
Uczniowie przynieśli transparenty wynik wielogodzinnej pracy obrazowało
hasło: „KTO W SERCU MA NIENAWIŚĆ,
TEN NIGDY NIE ZAZNA MIŁOŚCI
I SZCZĘŚCIA”. Przyznać trzeba, że
jury miało nielada problem z rozstrzygnięciem, która praca jest najlepsza.
Wszystkie spełniały kryteria określone
regulaminem konkursu. Liczyła się czytelność, zaangażowanie, pomysł, interpretacja tematu oraz estetyka wykonania. Dodatkowym elementem, towarzyszącym prezentacji transparentu,
miał być okrzyk, również tematycznie
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związany z hasłem tegorocznej akcji.
Zgodnie z założeniem i zamysłem organizatorów, każda klasa zaprezentowała
wcześniej przygotowany tekst. Okrzyki
były różne. Dłuższe i krótsze, wśród
nich była jedna piosenka i kilka wierszyków. Najważniejsze jest to, że wszystkie
odnosiły się do hasła, każdy „okrzyk”
miał przemyślaną konstrukcję, wpadał
w ucho jak np. ten: „Stop przemocy i nienawiści, niech się miłośc tutaj ziści.” W tej
konkurencji uczniowie wszystkich klas
wykazali się wielkim zaangażowaniem
i kreatywnością. Prezentacja przygotowanych przez nich prac potwierdziła
fakt, że młodzi rozumieją przesłanie
akcji oraz że potrzebują realizować się
w tego typu przedsięwzięciach.
Przed roztrzygnięciem konkursu
organizatorzy spotkania, nauczyciele:
M. Chudzikiewicz-Kubies, A. MrózekKotarska i R. Borowiecki zaprosili społeczność ZPO na przygotowany przez
wybranych uczniów z klas III b, III d, II
b spektakl pantomimy. Widowisko obra-

						

zujące narodziny życia, pojawienie się
zła i jego pokonanie, samotność, taniec
marionetek było połączone z wystąpieniem „Joli”, młodej bohaterki, którą
życie nie oszczędzało. „Jola” pisząc list do
zmarłej matki, opowiadała co ją martwi,
czego się boi, co jest trudne... Wszystkie
jej problemy to problemy młodych ludzi,
którzy bywają ofiarami agresji dorosłych
czy rówieśników, nie umieją sobie z nią
radzić i często są samotni w jej obliczu.
Trzeba powiedzieć, że spektakl zainteresował zebranych.
Wnioski są takie, że młodzi rozumieją zjawisko przemocy, umieją wskazać
jej korzenie oraz znają jej konsekwencje, jednak w sprawie przemocy i agresji
wśród młodzieży ciągle rodzą się pytania i wątpliwości. Można to było zauważyć podczas spotkań z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji – M.
Szubrytem i godzin wychowawczych,
przeprowadzonych w ramach prowadzonej kampanii we wszystkich klasach.
Katarzyna Sobuń
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MSZANA GÓRNA.
Podczas Dnia Edukacji Narodowej pierwszaków pasowano na gimnazjalistów

Legitymacje i laurki
W Dniu Edukacji Narodowej 13 października ub.r.
o godz. 11.00 w sali gimnastycznej Zespołu Placówek
Oświatowych w Mszanie Górnej im. ks. prof. Józefa
Tischnera zgromadziła się cała społeczność szkolna.
Przybyli także zaproszeni goście. Tego dnia uczniowie
i ich nauczyciele mieli swoje święto.
Na twarzach pierwszaków malowała się duma, ale i lekkie zdenerwowanie. Wszystkie oczy zwrócone są na nich...
Dlaczego? Oni dzisiaj uroczyście złożą przyrzeczenie, a tym
samym zostaną przyjęci w poczet gimnazjalistów. Rozpoczęło
się... Padają kolejno komendy. Poczet flagowy wprowadza
flagę. Następuje odśpiewanie hymnu państwowego oraz
hymnu Rodziny Szkół Tischnerowskich. Dudnią głosy, dźwięk
wypełnia salę, serca drżą. Przewodniczący i zastępcy przewodniczących klas pierwszych w imieniu wszystkich swoich kolegów składają przyrzeczenie, recytując tekst ślubowania. Pani
dyrektor Marta Skowronek pasuje ich gigantycznym ołówkiem. Przewodnicząca Rady Gminy pani Stefania Wojciarczyk
wręcza uczniom legitymacje, ściskając ich dłonie w geście
uznanie. Obie panie przemawiają, życząc sukcesów i zapału
do nauki i pracy przez 3 kolejne lata w murach gimnazjum. Do
życzeń dołącza się także pani Barbara Dziwisz – pełnomocnik
wójta Gminy Mszana Dolna. Po tych wystąpieniach oficjalna
część uroczystości dobiega końca. Pierwszaki dumnie zajmują
swoje miejsce w szeregu gimnazjalistów.
Przed zgromadzonymi odsłania się udekorowana scena,
zapowiadająca wyjątkowy występ. Uczniowie starszych klas
Szkoły Podstawowej pod opieką pani Anny Juzuń przygotowali

przedstawienie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Komiczna
odsłona z życia pewnej klasy bawi zgromadzonych, natomiast
podrygiwanie w rytm kapeli Jozina z Bazin uatrakcyjnia
występ. Największe brawa otrzymuje jednak Claudia Kuczaj
z klasy I a, której piękny głos i sceniczny krok zdumiewa
wszystkich. Przedstawienie kończy solowy występ klarnecisty
Dawida Lupy. Melodia wycisza zgromadzonych. Rozlegają się
gromkie brawa, jako nagroda dla młodych artystów.
Kończy się piękna uroczystość. Uczniowie wręczają
wszystkim nauczycielom i pracownikom Zespołu Placówek
Oświatowych wspaniałe laurki, dziękując za ich trud i cierpliwość, życząc jednocześnie zdrowia i sił do dalszej pracy
z młodzieżą.

To się sprawdza

Kamery w szkołach
Do
Kuratorium
Oświaty
w Krakowie wpłynął wniosek
o dofinansowanie monitoringu
placówek oświatowych z terenu
naszej Gminy. Pieniądze pochodzą
z rządowego programu wspierania
w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach
i placówkach. Nazwa programu
- „Monitoring wizyjny w szkołach
i placówkach”.
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W programie mogły wziąć udział
duże szkoły, liczące powyżej 200 uczniów.
Z naszej Gminy zgłoszono cztery placówki: Zespół Placówek Oświatowych
w Mszanie Górnej, Zespół Placówek
Oświatowych w Kasinie Wielkiej, Zespół
Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej
oraz Zespół Placówek Oświatowych
w Kasinice Małej. Nasz wniosek został
pozytywnie rozpatrzony i uzyskaliśmy
na ten cel 42 400 zł dotacji, co stanowi 80
proc. kosztów założenia monitoringu.
Jak wskazywali dyrektorzy w/w pla-

Sekcja dziennikarska Gimnazjum nr 4
– klasa Ic

cówek, monitoring jest skuteczną bronią
przeciwko zagrożeniom występującym
w zespołach szkół, gdzie uczą się dzieci w szerokim przedziale wiekowym.
Placówki te znajdują się przy drogach
głównych, co powoduje, że do szkoły
często wchodzą z zewnątrz osoby niepowołane. Monitoring ma też zapobiec
niszczeniu elewacji i dewastacji otoczenia szkoły przez starszą młodzież.
Kamery będą też oddziaływać prewencyjne, a wszystko w trosce o bezpieczeństwo uczniów i ochronę substancji
materialnej szkół. Liczymy na dobrą
współpracę w tym zakresie dyrekcji
szkół ze Strażą Gminną.
Magdalena Kaczmarczyk
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Raport mszańskich hodowców gołębi pocztowych

Sezon lotowy był spokojny
Minął kolejny sezon lotowy gołębi pocztowych na
wszystkich szczeblach współzawodnictwa członków
Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych
(PZHGP) o miano mistrza i inne cenne tytuły.
Rywalizacja na najniższym szczeblu, to jest walka
o czołowe lokaty w sekcji. Sekcje tworzą oddział,
a oddziały – okręg PZHGP. Sekcja Mszana Dolna
wchodzi w skład Oddziału Rabka wraz z Sekcjami
z Jordanowa, Lubnia i Rabki. Ciekawostką jest to, że
każda z tych sekcji terytorialnie należy do innego powiatu, co jest ewenementem na skalę krajową.
Sezon lotowy w 2008 roku upłynął w miarę spokojnie,
gdyż nie było żadnego lotu „katastrofalnego”, kiedy to w bardzo trudnych warunkach ginie wiele gołębi, nawet bardzo
dobrych lotników. Przy lotach w ekstremalnych warunkach
potrzebne jest doświadczenie i wiedza, by odpowiednio przygotować gołębie do lotów. Niezbędne jest stosowanie różnych
środków i witamin, aby zapobiec chorobom gołębi, utrzymać
ptaki w dobrej kondycji lotowej i regenerować utratę ich sił
po locie.
Tegoroczne loty gołębi dorosłych w Sekcji Mszana Dolna
wygrał Krzysztof Szymański, zdobywając tytuł Mistrza
Sekcji. Drugie miejsce przypadło Henrykowi Filipiakowi,
a trzecie – Marianowi Ruckiemu. Wszyscy trzej hodowcy
uplasowali się w pierwszej dziesiątce najlepszych hodowców
Oddziału Rabka, zajmując odpowiednio 4,6 i 10 miejsce.
Wymienieni wyżej hodowcy oraz uplasowani na kolejnych
miejscach: Krzysztof Łabuz, Marek Nowak, Jan Puto,
Marek Filipiak, Jan Trzeciak i Jacek Puto, to czołowa
dziewiątka mszańskich hodowców. Ich gołębie w różnych
klasyfikacjach Oddziału Rabka i Okręgu Nowy Sącz zajęły
wysokie lokaty.
Godnym odnotowania jest zajęcie przez Henryka Filipiaka
6. miejsca w Okręgu za loty gołębi dorosłych w kat. C, tzn.
lotów z długiego dystansu. Loty z Hamburga, to popis mszań-

skich hodowców, których gołębie uplasowały się na czołowych
pozycjach, nawet w skali całego Okręgu Nowy Sącz. W klasyfikacji najszybszych gołębi młodych Marek Filipiak zajął 12
miejsce, a Henryk Filipiak 16. w Okręgu.
Loty gołębi młodych w Sekcji mszańskiej wygrał po raz
trzeci z rzędu Henryk Filipiak, drugie miejsce przypadło
Markowi Filipiakowi, trzecie dla Jana Puto, a czwarte dla
drugiego zespołu Marka Filipiaka, a piąte miejsce zajął debiutujący w mszańskiej Sekcji Piotr Kubies. Ten młody, ale
doświadczony już hodowca, lotujący wcześniej w Oddziale
Brzesko, chętnie służy radą, a bardzo korzystne dla hodowcy
jest prowadzenie przez niego sklepu z artykułami dla gołębi.
Na zakończenie lotów gołębi młodych odbył się prestiżowy
lot ze Stargardu Szczecińskiego, był to jedyny lot, kiedy
można było wygrać nagrodę pieniężną. Sekcja mszańska zdeklasowała w tym locie innych uczestników, zajmując wiele
czołowych lokat. Najszybszą typowaną „trójkę” wystawił do
lotu Jan Puto, druga należała do Krzysztofa Łabuza, a piąta
i szósta do Marka Filipiaka. Indywidualne lokaty gołębi to
ścisła czołówka.
Po zakończeniu sezonu lotowego czołowe pozycje gołębi
i hodowców nagradzane są pucharami i dyplomami. Nagrody
fundowane są ze składek wszystkich hodowców, co łącznie ze
składką członkowską oraz opłatami za każdego gołębia wysyłanego na lot, wiąże się z dość dużym wydatkiem.
Dlatego zwracamy się z propozycją do ewentualnych
sponsorów o wsparcie działalności mszańskiej Sekcji PZHGP.
Ze swej strony hodowcy zapewniają odwzajemnienie się sponsorom, według ustalonych reguł, by wszyscy zainteresowani
mieli satysfakcję z lotów.
Hodowla gołębi pocztowych to piękne hobby, ale niestety
dość kosztowne. Wszystkie osoby życzliwe temu sportowi
prosimy o kibicowanie nam, by nikt z hodowców się nie zniechęcił, a ich liczba stale rosła.
Opracował Marek Filipiak
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Radni uchwalili
Uchwały Rady Gminy Mszana Dolna

XXIX sesja
11 październik 2008 r.:
Nr XXIX/319/08 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/237/08 Rady
Gminy Mszana Dolna z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę boiska sportowego
na osiedlu Rzeki – Leśniczówka we
wsi Lubomierz na działce ew. nr 3843,
finansowanego przy udziale środków
z programu „Boisko wielofunkcyjne”.
Nr XXIX/320/08 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę boiska
sportowego na osiedlu Kopytki we wsi
Mszana Górna na dz. ew. nr 4730 finansowanego przy udziale środków z programu „Boisko wielofunkcyjne”.
Nr XXIX/321/08 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiG w Krakowie na
realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kasince Małej – etap
IV”.
Nr XXIX/322/08 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego dotyczącego inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kasince Małej – etap
IV”.
Nr XXIX/323/08 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę kompleksu sportowego w Kasinie Wielkiej w ramach
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programu „Moje boisko Orlik 2012”.
Nr XXIX/324/08 w sprawie zmian
w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoho
lowych na rok 2008.
Nr XXIX/325/08 w sprawie zmian
budżetu Gminy Mszana Dolna na 2008
rok.

XXX sesja
12 listopad 2008 r.:
Nr XXX/326/08 w sprawie nadania
tytułu „Za zasługi dla Gminy Mszana
Dolna”.
Nr XXX/327/08 w sprawie zmian
budżetu Gminy Mszana Dolna na 2008
rok.
Nr XXX/328/08 w sprawie ustalenia
procedury uchwalenia budżetu gminy
na rok 2009 i szczegółowości materiałów
składających się na projekt budżetu.
Nr XXX/329/08 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Nr XXX/330/08 w sprawie wprowadzenia zwolnienia od podatku od nieruchomości.
Nr XXX/331/08 w sprawie wysokości
stawek podatku od środków transportowych.
Nr XXX/332/08 w sprawie współpra-

						

cy Gminy Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2009 roku.
Nr XXX/333/08 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.
Nr XXX/334/08 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.
Nr XXX/335/08 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.
Nr XXX/336/08 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mszana Dolna wsi Mszana Górna.
Nr XXX/337/08 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mszana Dolna wsi Olszówka.
Nr XXX/338/08 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.
Nr XXX/339/08 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszana Dolna wsi Olszówka
Nr XXX/340/08 w sprawie zmiany
w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mszanie Dolnej.
Nr XXX/341/08 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej
w zakresie podejmowania działań wobec
dłużników alimentacyjnych.
Nr XXX/342/08 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego finansowania „remont dróg lokalnych na terenie gmin Dobra i Mszana Dolna w celu
połączenia drogi wojewódzkiej nr 964
z drogami powiatowymi”.

XXXI sesja
28 listopad 2008 roku:
Nr XXXI/343/08 w sprawie zmian
w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoho

lowych na rok 2008.
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Nr XXXI/344/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Limanowskiego.

lenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mszana Dolna wsi Lubomierz.

Nr XXXI/345/08 w sprawie zmian
budżetu Gminy Mszana Dolna na 2008
rok.

Nr XXXII/351/08 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mszana Dolna wsi Mszana Górna.

Nr XXXI/346/08 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako
wkładu własnego na realizację zadania
wnioskowanego przez Gminę Mszana
Dolna do współfinansowania, w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka na lata 2007 – 2013.
Nr XXXI/347/08 w sprawie utrzymania trwałości projektu dostarczenia
Internetu dla 40 najuboższych gospodarstw domowych na terenie Gminy
Mszana Dolna, który będzie zrealizowany jako zadanie wnioskowane
przez Gminę Mszana Dolna do współfinansowania, w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
na lata 2007 – 2013.

Nr XXXII/352/08 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mszana Dolna wsi Raba Niżna.
Nr XXXII/353/08 w sprawie zmian
budżetu Gminy Mszana Dolna na 2008
rok.
Nr XXXII/354/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla Członków Ochotniczych Straży
Pożarnych.
Nr XXXII/355/08 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2009.

XXXII sesja
23 grudzień 2008 r.:

Nr XXXII/356/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoho
lowych na rok 2009.

Nr XXXII/348/08 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mszana Dolna wsi Raba Niżna.
Nr XXXII/349/08 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.
Nr XXXII/350/08 w sprawie uchwa-

Uchwała budżetowa
Nr XXXII/358/08 Rady Gminy
Mszana Dolna na 2009 rok.
Nr XXXII/359/08 w sprawie uchwa-

Nr XXXII/357/08 w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszana Dolna.

lenia planu pracy Rady Gminy Mszana
Dolna na 2009 rok.
Nr XXXII/360/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Mszana Dolna na 2009
rok.
Nr XXXII/361/08 w sprawie zatwierdzenia planu gminnego kalendarza
imprez na rok 2009.
Nr XXXII/362/08 w sprawie zmiany
uchwały Rady Gminy Mszana Dolna
dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wykonania
projektu budowy kanalizacji sanitarnej
w Rabie Niżnej wspólnie z miastem
Mszana Dolna.
Nr XXXII/363/08 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od
Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby
i Krakowa mienia w postaci kanalizacji
sanitarnej wraz z kolektorami, przyłączami i pompowniami.

XXXIII sesja,
10 styczeń 2009 r.:
Nr XXXIII/364/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiG w Krakowie
na realizację zadania pn.: „Budowa
kanalizacji sanitarnej w Kasince Małej
– etap V”.
Nr XXXIII/365/09 w sprawie zmian
budżetu Gminy Mszana Dolna na 2009
rok.
Nr XXXIII/366/09 w sprawie programu dokapitalizowania „Gorczańskie
Wody Termalne” Sp. z o.o.

LUBOMIERZ. Uczniowie sprawili starszym ludziom miłą niespodziankę

Jasełka w Domu Seniora
„Czy jest coś bardziej przyjemnego niż starość otoczona młodo
ścią, która chce się czegoś nauczyć”– ta myśl Cycerona trafnie
odzwierciedla ostatnie wydarzenie, które miało miejsce
w Domu Seniora „Pod Jaworzynką” w Lubomierzu.
Uczniowie pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. św.
Józefa przybyli do pensjonariuszy naszego domu z życzeniami świątecznymi i przedstawieniem „Jasełek”. Występ dzieci
przerywany był gromkimi oklaskami. Seniorów szczególnie
ujął wspaniały śpiew i stroje regionalne małych Zagórzan. Na
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twarzach widać było zadowolenie i uśmiech. W jesieni swego
życia mieszkańcy Domu Seniora poczuli się młodsi przebywając wśród młodzieży i wspólnie kolędując.
Składam serdeczne podziękowania dyrektor szkoły
Jadwidze Baran-Stożek, siostrze Krystynie Wiatr oraz nauczycielowi muzyki - Leszkowi Moryto za zorganizowanie tak
wzruszającego spotkania.
Jerzy Wróbel,
prezes Helios Sp. z o.o.
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Co rolnik powinien wiedzieć

Obowiązkowe ubezpieczenia
upraw rolnych i zwierząt
Wszyscy rolnicy korzystający
z dopłat obszarowych zobowiązani są obowiązkowo ubezpieczyć
50% upraw obejmujących: zboża,
kukurydzę, rzepak, rzepik, ziemniaki, buraki cukrowe, chmiel, tytoń,
warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki, rośliny
strączkowe.
Umowa ubezpieczenia uprawy obejmuje plon główny, za który uznaje się
w przypadku:
• zbóż, rzepaku, rzepiku, kukurydzy
przeznaczonej na ziarno - ziarna lub
nasiona;
• kukurydzy przeznaczonej na paszę kolby i nadziemne części rośliny;
• ziemniaków- bulwy;
• buraków cukrowych - korzenie
buraka;
• chmielu – szyszki;
• tytoniu – liście;
warzyw gruntowych - części warzyw
gruntowych przeznaczonych do
konsumpcji;
• drzew i krzewów owocowych
oraz truskawek - owoce lub całe
nasadzenia;
• roślin strączkowych - nasiona.
Budżet państwa dopłaca do 50%
kwoty składki z tytułu zawarcia umów
ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia
zdarzeń losowych: powodzi, gradu,
suszy, ujemnych skutki przezimowania
lub przymrozków wiosennych.
Obowiązek ubezpieczenia będzie
spełniony, jeżeli rolnik ubezpieczy uprawy przynajmniej od jednego ryzyka.
Rolnicy, którzy nie prowadzą produkcji upraw a posiadają wyłącznie
trwałe użytki zielone nie mają obowiązku ubezpieczenia.

Warunki ubezpieczenia
Obowiązek ubezpieczenia zostaje spełniony, jeżeli od dnia 1 lipca
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roku następującego po roku, za który
rolnik uzyskał płatności bezpośrednie,
w okresie 12 miesięcy, ochroną ubezpieczeniową objęte zostanie, co najmniej 50 % powierzchni wymienionych
upraw wymienionych (w bieżącym roku
obowiązek ubezpieczenia obowiązuje
w okresie pomiędzy od 1 lipca 2008 r.
do 30 czerwca 2009 r.). Umowy ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy.
W ubezpieczeniu upraw zakłady
ubezpieczeń odpowiadają za szkody w plonie głównym spowodowane
przez:
• powódź, grad, ujemne skutki przezi
mowania oraz przymrozki wiosenne,
jeżeli szkody wyniosą co najmniej
10%;
• suszę, jeżeli szkody wyniosą co naj
mniej 25%;
Wszystkie zakłady ubezpieczeń stosują w ubezpieczeniu obowiązkowym
upraw okresy karencji i odpowiedzialność zakładów za szkody zostanie spełniona w przypadku zawarcia umów od
następujących ryzyk:
• ujemnych skutków przezimowania
- umowa zostanie zawarta przed
1 grudnia danego roku, odpowie
dzialność za szkody pomiędzy 1
grudnia a 30 kwietnia danego roku;
• suszy - odpowiedzialność powstaje
po upływie 30 dni od zawarcia
umowy za szkody powstałe w okresie
pomiędzy 1 kwietnia a 30 września
danego roku roku;
• powodzi - odpowiedzialność zakładu
ubezpieczeń powstaje po upływie 30
dni od zawarcia umowy;
• gradu i przymrozków wiosennych
- odpowiedzialność zakładu ubez
pieczeń powstaje po upływie 14 dni
od zawarcia umowy ubezpieczenia
za szkody powstałe w okresie od 15
kwietnia do 30 czerwca danego roku

						

Jaki ubezpieczyciel
Umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw i zwierząt z dopłatą
budżetu można zawierać w następujących zakładach ubezpieczeniowych:
• PZU S.A.,
• Towarzystw Ubezpieczeń Wzajem
nych „TUW”,
• Concordia Polska Towarzystwo
Ubezpieczeń Wzajemnych
w Poznaniu,
• MTU Moje Towarzystwo Ubezpie
czeń w Sopocie.
Zakłady ubezpieczeniowe stosują
stawki taryfowe zgodnie z rozporządzeniem MRiRW, które wynoszą:
• do 3,5% sumy ubezpieczenia dla
upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku jarego,
rzepiku, ziemniaków, buraków cukrowych;
• do 5% sumy ubezpieczenia dla upraw
rzepaku ozimego, warzyw gruntowych,
chmielu, tytoniu, drzew i krzewów
owocowych, truskawek, roślin strączkowych.
Zakłady ubezpieczeniowe mogą
określić wyższe stawki taryfowe, nawet
powyżej 6%, ale wówczas dopłaty do
składek z budżetu państwa nie przysługują.
• 0,5% sumy ubezpieczenia zwierząt
gospodarskich
W 2008 roku zostały określone maksymalne sumy ubezpieczenia przez
MRiRW.
Dla 1 ha upraw wynoszą:
– 6000 zł dla zbóż, kukurydzy rzepaku
i rzepiku;
– 25000 zł dla chmielu;
– 30000 zł dla tytoniu;
– 162000 zł dla warzyw gruntowych;
– 84000 zł dla drzew i krzewów owocowych;
– 25000 zł dla truskawek;
– 16000 dla ziemniaków;
– 8000 zł dla buraków cukrowych.
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Dla zwierząt wynoszą:
– 12000 zł – bydło;
– 2000 zł – trzoda chlewna;
– 15000 zł – konie;
– 800 zł – kozy;
– 900 zł – owce;
– 53 zł – kury, perlice przepiórki;
– 250 zł – gęsi;
– 65 zł – kaczki;
– 150 zł – indyki;
– 750 zł – strusie;
Uwaga! Niezawarcie przez rolników umów ubezpieczenia upraw
rolnych nie będzie miało żadnego
wpływu na ubieganie się przez
nich o płatności bezpośrednie.
Jeśli producent nie spełni obowiązku ubezpieczenia upraw będzie
musiał zapłacić karę na rzecz właściwej gminy. Wysokość opłaty obowią-

zującej w każdym roku kalendarzowym, stanowić będzie równowartość
w złotych 2 euro od 1 ha. W 2008
roku będzie to 7,10 zł za ha. Organem
kontrolnym, który będzie sprawdzał
rolników, jest wójt lub burmistrz.
Powyższe sankcje nie będą jednak
stosowane w przypadku, gdy rolnik
nie zawrze umowy ubezpieczenia
obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy przez co najmniej dwa
zakłady ubezpieczeniowe, które
zawarły z ministrem właściwym do
spraw rolnictwa umowy w sprawie
dopłat.

Przykładowe wyliczenie
składki ubezpieczeniowej
Ubezpieczamy 1 ha pszenicy ozimej
o wydajności 4 t/ha i wartości ustalonej
wg cen skupu na 500 zł/t od ryzyka
powodzi na 3,5% sumy ubezpieczenia.

Wartość plantacji wynosi 2000 zł
Składka ubezpieczeniowa 70 zł
Rolnik zapłaci 35 zł
Ubezpieczamy 1 ha pszenicy ozimej
o wydajności 4 t/ha i wartości ustalonej
wg cen skupu na 500 zł/t od wszystkich
ryzyk na 5% sumy ubezpieczenia.
Wartość plantacji 2000 zł
Składka ubezpieczeniowa 100 zł
Rolnik zapłaci 64 zł

(Opr. na pd. ustawy z dnia 7 lipca
2005 r. o dopłatach do ubezpieczeń
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
Dz.U.150 poz. 1290 oraz ustawy z dnia
25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich Dz. U.145 poz. 918)

Doradca rolny informuje

Cross compliance
Cross compliance - zasada wzajemnej zgodności, zasada współzależności - oznacza powiązanie wysokości uzyskiwanych płatności bezpośrednich ze spełnianiem przez beneficjentów określonych wymogów.
Wymogi te zostały podzielone na
trzy obszary.
Obszar A, który obejmuje:
• Identyfikację i rejestrację zwierząt,
• Zagadnienia ochrony środowiska
naturalnego
Obszar B, obejmujący:
• Zdrowie publiczne,
• Zdrowie zwierząt, zgłaszanie
niektórych chorób,
• Zdrowotność roślin
Obszar C, w którym zawiera się:
• Dobrostan zwierząt
W nowych państwach członkowskich, w tym w Polsce wymogi
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Wzajemnej Zgodności będą wdrażane stopniowo. W Polsce od 1 stycznia
2009 roku zaczną obowiązywać wymogi
z obszaru A, natomiast wymogi z obszaru B i C zgodnie z aktualnym stanem
prawnym wdrażane będą od 2011 roku.
W przypadku nieprzestrzegania
wymagań, płatności bezpośrednie są
redukowane proporcjonalnie do naruszeń. Wymiar sankcji za nieprzestrzeganie wymogów podstawowych będzie
uzależniony od wielu czynników.
Podstawowe rozróżnienie to niezgodność z przepisami wynikająca z:
• zaniedbania rolnika (nieumyślność),
• winy rolnika.
W ramach zasady wzajemnej zgodności obowiązkiem kontroli objęta
będzie próba gospodarstw pochodząca
ze standardowej, obowiązkowej próby
wylosowanej w ramach Zintegrowanego
Systemu Zarządzania i Kontroli. Próba

ta musi zawierać przynajmniej 1%
gospodarstw rolnych ubiegających się
o płatności bezpośrednie, co w przypadku Polski oznacza konieczność przeprowadzenia około 15 tysięcy kontroli
rocznie. Natomiast kontrole z zakresu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt
dotyczyć będą 10 % gospodarstw
utrzymujących bydło i 5 % gospodarstw utrzymujących owce i kozy.
Aby ułatwić producentom rolnym przystosowanie gospodarstw do
wymogów zasady wzajemnej zgodności
wprowadzono działanie „Korzystanie
z usług doradczych przez rolników
i posiadaczy lasów”.
Oferujemy pomoc osobom zarówno
zainteresowanym zdobyciem uprawnień doradcy, jak i rolnikom w ocenie
własnego gospodarstwa pod względem
zgodności.
Opracowała Zofia Kołodziej
ODR w Mszanie Dolnej
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Wspomnienie z Ukrainy po osiemnastu latach

Pasterka w muzeum ateizmu
Było kilka dni do Świąt Roku
Pańskiego 1990 roku. Plecak miałem już wreszcie spakowany – trwało to długo, ciągle coś do niego dokładałem przez ostatni tydzień. Na
spód włożyłem owiniętą w koszulę
kamerę S-VHS (dużą i ciężką, nie
jak te małe, dzisiejsze), potem różne
świąteczne drobiazgi, pamiątki,
parę paczek kawy. Torbę podręczną
dopakowałem żywnością i napojami, był w niej już komplet gipsowych
figurek do szopki, lekcjonarz mszalny tom I, kalendarze, wino mszalne,
hostie i oczywiście opłatki. Miałem
wielkie obawy, co będzie na granicy,
przecież parę lat wcześniej na trasie
do Leningradu zabrano mi wszystkie „religioznyje predmiety”.
Pociągiem dojechałem z kilkoma
przesiadkami do Kowla na Wołyniu, ok.
30 km za naszą granicą - wszystko szczęśliwie przewiozłem! Na dworcu czekał
już podstawiony przez Polaków z Łucka
poczciwy stary moskwicz, który po
godzinie jazdy zawiózł mnie do Łucka.
Tam zaś czekali na mnie wierni z odradzającej się powoli parafii katedralnej
i to czekali długo – od... września!
Wtedy to, jesienią, byłem na pierwszej
Mszy św. w katedrze, jaką pozwoliły
wreszcie, po długich dziesiątkach lat,
odprawić władze komunistyczne, wtedy
to obiecałem, że przyjadę na święta.
Dookoła w promieniu jakieś 100 km
nie było żadnego księdza, choć niekiedy z dalekich parafii czasem przyjechał
kapłan, aby gdzieś zebranym ludziom
odprawić Mszę świętą.
Mając dwa dni do świąt zająłem
się przygotowaniami do uroczystości,
która miała się odbyć w dawnej zakrystii katedry (podobnie jak i ta pierwsza
Msza św. wrześniowa). Trzeba wspomnieć, że katedra to wspaniała duża
świątynia, przypominająca kościół św.
Piotra i Pawła w Krakowie przy ul.
Grodzkiej, zresztą też pod tym samym
wezwaniem. Po odebraniu wiernym tą
piękną świątynię komuniści zamienili
na... muzeum ateizmu! Całe piękne
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wnętrze było dość dobrze utrzymane,
ale bez ołtarzy i obrazów. Zapełnione
natomiast było przeróżnym gablotami
o treści antyreligijnej i antykościelnej
oraz różnymi eksponatami, w tym figurami małp obrazujących teorię ewolucji.
Miejsce głównego ołtarza i prezbiterium zajmowała ekspozycja kosmosu
z różnymi rakietami i sputnikami, jako
przyszłość ludzkości!

						

Czasem widziało się wycieczki oprowadzane przez dyżurujących pracowników muzeum. Zresztą do naszej kaplicy
w zakrystii można było wejść tylko wtedy,
gdy „muzjej rabotał”. Przesiedzieliśmy
więc dzień cały, korzystając z przyniesionych kanapek i herbaty, aby jak
najwięcej zrobić przed zamknięciem
muzeum i włączeniem alarmu. Mnie
przypadło zajęcie prawdziwie kapłańskie – spowiadałem prawie cały czas,
odrywając się zresztą dość często, aby
krzątającym się parafianom coś wyjaśnić czy pomóc. Co chwila zresztą o coś
chcieli mnie pytać, przecież nie bardzo
wiedzieli jak tu przygotować wszystko
na Mszę św. w wigilijny wieczór. Ku
memu (chwilowemu) zdziwieniu nie
wiedzieli nawet, co począć z tymi figurkami, które im przywiozłem.
Szopki nikt z nich nie pamiętał,
u prawosławnych w cerkwi nie robi się
szopki, ale wystawia ikonę ze Świętą
Rodziną, którą wierni podchodząc całują. Wyznam, że w tym starym przedwojennym konfesjonale miałem niebywałe
uczucie, gdy sobie uświadomiłem, że
tyle czasu minęło od wojny, że nie
było tu wtedy kapłanów, a ci, którzy
ostatnio zasiadali (m.in. Sługa Boży ks.
Władysław Bukowiński, ks. inf. Teofil
Skalski) przeszli przez ogromne męczarnie i tułaczki służąc rozproszonym po
całej Rosji wiernym.
Spowiadających się może nie było
tak dużo, ale potrzebowali pomocy przy
spowiedzi, ja też potrzebowałem więcej
zastanowienia się i wysiłku, aby ich
zrozumieć. Większość przecież mówiła po rosyjsku, czasem tylko ktoś po
ukraińsku lub po polsku. Natomiast
rozweselał mnie fakt, że obok w katedrze stał przy filarze taki sam konfesjonał - eksponat i przy nim była tabliczka
objaśniająca zwiedzającym muzeum ateizmu, że konfesjonał i spowiedź służyły
swiaszczennikom do „protiwrewolucjonnogo szpionaża” i trzymania wiernych
w poddaństwie! Co by nie powiedzieć,
mogłem za takiego w oczach zwiedzających muzeum uchodzić.
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Po noclegu u pewnej pobożnej
rodziny w bloku - trudne warunki,
ale przynajmniej ciepło – pojechałem
do najbliższego kapłana z życzeniami
i z opłatkiem. Przecież to już Wigilia,
piękny nasz zwyczaj odwiedzenia sąsiadów trzeba zachować! Najbliższym zaś
był ks. Marcjan Trofimiak, młodszy nie
co ode mnie proboszcz w Krzemieńcu,
odległym nieco ponad 100 km. Wiozła
mnie pani Helena, właścicielka innego
dość nowego moskwicza, który mogła
kupić z przydziału ze względu na swe
inwalidztwo.
Zimowa droga zajęła dużo ponad 2
godziny, przybyliśmy blisko południa.
Ks. Marcjan Trofimiak ucieszył się bardzo z życzeń (miałem też jakieś skrom-

NASZA GMINA

ne podarki) i poczęstował nas obiadem.
Kilka miesięcy wcześniej widzieliśmy
się, gdy byłem tutaj z pierwszą podróżą
na te Kresy. Dziś musiałem się dość
spieszyć, dzień krótki, podróż po śniegu niełatwa, a wieczorem już Pasterka.
Nie mogła ona być o północy, kto by tu
dotarł. Trolejbusy wieczorem nie jeżdżą, tak samo autobusy, a samochody to
wielka rzadkość! Zresztą i tak dobrze,
że pracownicy muzeum przyszli na
dodatkowy dyżur i otworzyli katedrę.
A tak pomyśleć: co to za czasy i co
to za miejsce, że właśnie otwarto
muzeum ateizmu, aby w nim mogła
odprawić się Pasterka?!
Nie tylko zakrystia, ale i część tego
muzeum były zajęte, gdyż przyszło
może z 200 osób. Byli nie tylko nasi
– katolicy, ale i przybyła dość duża
gromadka prawosławnych idąc ze swej
cerkwi z gwiazdą, chorągwią i śpiewem
kolęd. U nich Boże Narodzenie będzie
dopiero za 2 tygodnie! Z wielkim wzruszeniem odprawiałem tę Mszę św.,
z trudem hamując i ukradkiem ocierając łzy. Płynęły one zresztą i po niejednej twarzy, gdy zaśpiewali kolędy,
te nasze polskie, ale i bardzo do nich
podobne tutejsze – ukraińskie.
Kazanie to były słowa dziękczynienia Bogu i ludziom, że tutaj doczekaliśmy takiej chwili. Powiedziałem też
parę zdań po rosyjsku i coś tam po ukraińsku, co zdążyłem przygotować. Były
to głównie życzenia i na święta, i na dalszą przyszłość. Po Mszy św. dzieliliśmy
się opłatkiem, wszyscy dalej śpiewali
kolędy, nikomu nie chciało się odchodzić. Wtedy podszedł do mnie ładnie
ubrany niewysoki pan i połamawszy się
opłatkiem złożył mi gratulacje i życzenia. Powiedział, że się cieszy, iż w moim
wystąpieniu nic nie było politycznego,
ani przeciw władzom, bo on jest tu
służbowo, jako wojewódzki kierownik
wydziału do spraw wyznań! „Możecie
do nas przyjeżdżać!” – powiedział mi
na odchodnym.
Wybieraliśmy się i my do domów, bo
muzeum mieli wnet zamykać i włączać
alarm. Jeszcze dalsze rozmowy i wrażenia przed katedrą – wielu ludziom nie
chciało się wierzyć, że mieli Pasterkę,
choć do niedawna nawet po domach
nie mogli czuć się bezpiecznie, gdy gro-

madzili się na modlitwę. Poszedłem na
wieczerzę wigilijną nie tylko do moich
gospodarzy, ale i do starszej schorowanej p. Zielińskiej. Bardzo przyczyniła
się Ona do zorganizowania komitetu
parafialnego, a jej syn był „kościelnym” przy uroczystościach w katedrze.
Rano o umówionej godzinie przybyłem
na Mszę św. poranną w dzień Bożego
Narodzenia. Znowu było dużo ludzi,
modlili się rzewnie, śpiewali kolędy,
przystąpili do Komunii św. a potem,
gdyśmy się rozstawali – ze łzami prosili,
aby znowu do nich przyjechać! Teraz
już nic nie mogłem obiecać, oprócz
modlitwy i opowiadania w Polsce o ich
wierze i pilnych potrzebach ich duszy.
Niedługo potem znowu odwieziono mnie do Kowla, na szczęście bilet
powrotny kupiono mi dużo wcześniej
i mogłem po kilkunastu godzinach
podróży znaleźć się rano w dzień św.
Szczepana w swej parafii w Brzeszczach.
Zaraz też, w wielu kazaniach, mogłem
licznym wiernym opowiedzieć o niezwykłych Świętach Bożego Narodzenia
w stolicy Wołynia, w łuckiej katedrze.
ks. Jan Zając ze Śnieżnicy

Ps. Do napisania tych wspomnień
skłoniły mnie jesienne uroczystości
odpustowe w Mszanie Dolnej, którym przewodniczył ks. bp Marcjan
Trofimiak, biskup Łucka, dawny proboszcz z Krzemieńca, który mnie potem
odwiedził na Śnieżnicy, ku mojej wielkiej radości.
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W rodzinie Tischnerowskiej
Człowiek jest istotą pielgrzymującą. Znaczy
to, że człowiek wędruje, a wędruje dzięki jakiejś
nadziei, która nie tylko podtrzymuje go w jego
wędrówce, ale również umożliwia mu życie – ks.
prof. Józef Tischner.
Od 7. lat organizowane są ogólnopolskie rajdy,
na których reprezentanci szkół i instytucji noszących imię ks. prof. Józefa Tischnera mają okazję się
spotkać i wspólnie powspominać swojego Patrona.
W tym roku taki zjazd odbył się w Wadowicach,
gdzie zgromadziła się liczna grupa uczniów z opiekunami.
Kapryśna, jesienna aura okazała się dla nas
niezwykle łaskawa. Niepotrzebne okazały się przeciwdeszczowe kurtki i parasole, w które wszyscy
byliśmy wyposażeni. Pierwszym etapem naszej
wędrówki śladami księdza Tischnera była przeprawa przez Przełęcz Kocierską. Najpierw trasa wiodła
przez Potrójną, następnie przez Łamaną Skałę.
Wyprawa wprowadzała wszystkich wędrowców
w towarzyski nastrój i sprzyjała zawieraniu nowych
znajomości. Celem naszego marszu był Leskowiec
i Groń Jana Pawła II, gdzie odbyła się modlitwa
i śpiew. Po stromym zejściu wróciliśmy do Wadowic.
Zakwaterowani w ośrodku Podhalanin mieliśmy
czas na odpoczynek przed bardziej oficjalną częścią
rajdu. W Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa
Tischnera w Wadowicach zostaliśmy przez organizatorów rajdu gorąco przyjęci. Były wspólne śpiewy,
konkursy i tańce. Każda z grup przestawiła występ,
który był ocieniany i nagrodzony. Następnie głos
zabrał brat ks. Tischnera – Kazimierz Tischner.
Przypomniał życia Patrona naszej szkoły. Drugiego
dnia, na zakończenie rajdu wzięliśmy udział we
Mszy świętej w Bazylice wadowickiej, aż przyszedł
czas na odśpiewanie Barki pod pomnikiem Jana
Pawła II. Wtedy pożegnaliśmy się z gospodarzami,
obiecując sobie spotkanie za rok. Tym wydarzeniem zakończyliśmy VIII Rajd im. ks. prof. Józefa
Tischnera Szlakiem Papieskim.
Wszyscy uczestnicy tegorocznego rajdu zgodnie
przyznali, iż był bardzo udany i chętnie powtórzyliby go raz jeszcze. Nie ulega wątpliwości, że
takie spotkania służą młodym ludziom. Dzięki nim
czujemy, że coś nas łączy. Zaspakajamy naszą chęć
poznania, dajemy świadectwo wspólnoty. Wspaniałe
jest przebywać razem. Ja na pewno z chęcią wróciłabym do Wadowic za rok:)
Natalia Grabiec, kl.II b
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„Jesienny Chart” pod Giewontem

Olszowianie dla ludzi wolnych
zawodów
W dniach 24-25 października ub.r. mocna grupa
mieszkańców Olszówki miała zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w Ogólnopolskim Spotkaniu Ludzi
Wolnych Zawodów „Jesienny Chart” w Zakopanem.
Od 12 lat w październiku pod Giewontem spotykają się
muzycy, artyści, aktorzy, pisarze, dziennikarze, aby nacieszyć
się swoim towarzystwem i górami w jesiennej szacie. Impreza
ma również wątek charytatywny – „Jesienny Chart” sponsorował wakacje dzieci z terenów popegieerowskich, fundował
sprzęt rehabilitacyjny, organizował konferencje naukowe.
W tym roku specjalną atrakcją dla uczestników „Jesiennego
Chartu” był występ kapeli „Olszowianie” z Olszówki, w której
batutę dzierży Jan Nawara oraz poczęstunek potrawami regionalnymi. Zagórzańskie specjały przygotowały panie z olszowskiego koła gospodyń: Maria Górecka (przewodnicząca), Maria
Nawara, Genowefa Fudro, Urszula Góralik, Grażyna Żurek
i Monika Nawara. Jak to już jest w olszowskiej tradycji paniom
dzielnie pomagali panowie: Andrzej Żurek (naczelnik OSP),
Tadeusz Wacławik (sołtys) oraz Wojciech Gil, Adam Wacławik

i Mieczysław Zapała. Kapuśniakiem z golonką, chlebem ze
smalcem, ogórkami kiszonymi oraz wypiekami z Olszówki
zajadali się m.in. Ewa Kasprzyk, Andrzej Szopa, Mieczysław
Święcicki (legenda Piwnicy pod Baranami), Zbigniew Książek
(poeta i autor oratoriów do muzyki Piotra Rubika) oraz Marcin
Kwaśny (aktor Teatru KWADRAT).
M.P.

Obchody Święta Niepodległości

W hołdzie bohaterom
11 listopada 1918 roku to najważniejsza data w najnowszej historii naszego kraju. Po 123. latach niewoli
Polska powróciła na mapę Europy. Obchody 90. rocznicy odzyskania niepodległości miały w naszej gminie
szczególnie uroczysty charakter.
Rozpoczęły się już w niedziele, 9 listopada ub.r. Na zaproszenie wójta Tadeusza Patality oraz ks. Jerzego Raźnego podczas Mszy św. w kościele św. Michała Archanioła w Mszanie
Dolnej koncertował Chór „Przyjaźń” z Towarzystwa Kultury
Polskiej na Rówieńszczyźnie. Goście z Wołynia przyjechali do nas w ramach rewizyty. W październiku na Dniach
Polskich w Równem wystąpił młodzieżowy zespół regionalny
z Zespołu Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej. W drodze powrotnej nasi rodacy z Ukrainy obejrzeli Budynek B
w ZPO w Kasinie Wielkiej.
Punktem kulminacyjnym obchodów Święta Niepodległości
w dniu 11 listopada była Msza św. odprawiona w intencji
Ojczyzny w kościele św. Michała Archanioła w Mszanie
Dolnej. Wzięły w niej udział władze obu mszańskich samorządów: wójt, burmistrz, przewodniczący rad, radni, dyrektorzy
szkół i instytucji, prezesi i naczelnicy jednostek OSP, szkolne
i strażackie poczty sztandarowe. Oprawę muzyczną liturgii
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zapewniła orkiestra dęta OSP w Mszanie Dolnej oraz Chór
Męski im. J. Hajduka w Mszanie Dolnej. Na zakończenie
mszy z okolicznościowym programem słowno – muzycznym
wystąpiła młodzież z Gimnazjum Nr 4 w Mszanie Górnej,
po czym przedstawiciele Powiatu Limanowskiego, Gminy
Mszana Dolna, Miasta Mszana Dolna, sołtysi, strażacy i policjanci złożyli wiązanki kwiatów przy pomnikach bohaterów na
cmentarzu w Mszanie Dolnej.
M.P.
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Najważniejsze będą Mistrzostwa Świata w czeskim Libercu

Kibicujemy Justynie!
Justyna Kowalczyk ma za sobą pierwszą bardzo udaną część sezonu w narciarstwie biegowym.
Ukoronowaniem jej znakomitej postawy jest 4. lokata
w prestiżowej imprezie narciarskiej Tour de Ski odbywającej się na przełomie roku. Biegaczka z Kasiny Wielkiej
szczyt formy przygotowuje na lutowe Mistrzostwa
Świata w narciarstwie klasycznym w czeskim Libercu.

...7. Justyna Kowalczyk
Gallivare (Szwecja), sztafeta 4 x 5 km
Norwegia
...11. Polska (Paulina Maciuszek, Justyna Kowalczyk,
Kornelia Marek, Sylwia Jaśkowiec)
29.11.08 Kuusamo (Finlandia), 1,2 km sprint stylem klasycznym
Petra Majdic (Słowenia)
...3. Justyna Kowalczyk
30.11.08 Kuusamo (Finlandia), 10 km stylem klasycznym
Aino-Kaisa Saarinen (Finlandia)
...5. Justyna Kowalczyk
06.12.08 La Clusaz (Francja), 15 km stylem dowolnym ze
startu wspólnego
Kristin Steira (Norwegia)
...7. Justyna Kowalczyk

Wcześniej czeka ją przedolimpijska próba w kanadyjskim
Whistler Olympic Park, 100 km od Vancouver. Właśnie tam
w lutym 2010 roku odbędą się Zimowe Igrzyska Olimpijskie.
Dotychczasowe starty Justyny Kowalczyk w zawodach
Pucharu Świata pozwalają z optymizmem patrzeć na medalowe szanse zawodniczki z Kasiny Wielkiej podczas czempionatu w Libercu. Co prawda na tym etapie Finki: Kuitunen
i Saarinen wydają się być poza zasięgiem, niemniej do czasu
lutowych mistrzostw jest jeszcze trochę czasu i Justyna powinna osiągnąć optymalną formę. W chwili, gdy piszę ten tekst
(14 stycznia br.) Justyna zajmuje 4. miejsce w klasyfikacji
generalnej Pucharu Świata z dorobkiem 674 punktów.
Okres świąteczno-noworoczny to czas podsumowań i plebiscytów; rok 2008 był dla narciarki spod Śnieżnicy wyjątkowo owocny. Docenili to również kibice, świadczą o tym
choćby wyniki 74. Plebiscytu „Przeglądu Sportowego” na
10. najlepszych sportowców Polski. Justyna zajęła 12. miejsce
wyprzedzając wielu medalistów letnich Igrzysk Olimpijskich
w Pekinie. Warto również wspomnieć o czwartej lokacie w plebiscycie „Dziennika Polskiego” na „10 Asów Małopolski”.
Mamy nadzieję, że za rok Justyna Kowalczyk wybitnie awansuje w plebiscytowych rankingach, trzymamy kciuki i mocno
kibicujemy naszej dziewczynie podczas lutowych Mistrzostw
Świata w czeskim Libercu.

07.12.08 La Clusaz (Francja), sztafeta 4 x 5 km
Finlandia
...9. Polska (Justyna Kowalczyk, Paulina Maciuszek,
Kornelia Marek, Sylwia Jaśkowiec
13.12.08 Davos (Szwajcaria), 10 km stylem klasycznym
Virpi Kuitunen (Finlandia)
...4. Justyna Kowalczyk
14.12.08 Davos (Szwajcaria), 1,4 km sprint stylem dowolnym
Petra Majdic (Słowenia)
...7. Justyna Kowalczyk
Tour de Ski:
27.12.08 Oberhof (Niemcy), prolog – 2.5 km stylem dowolnym
Claudia Nystad (Niemcy)
...3. Justyna Kowalczyk
28.12.08 Oberhof (Niemcy), 10 km stylem klasycznym
Virpi Kuitunen (Finlandia)
...3. Justyna Kowalczyk

Poniżej przedstawiamy wyniki dotychczasowych startów
Justyny Kowalczyk w sezonie 2008/2009.
Puchar Świata:
Gallivare (Szwecja), 10 km stylem dowolnym
Charlotte Kalla (Szwecja)
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29.12.08 Praga (Czechy), 1,3 km sprint stylem dowolnym
Arianna Follis (Włochy)
...11. Justyna Kowalczyk
31.12.08 Nove Mesto (Czechy), 10 km stylem klasycznym
Virpi Kuitunen (Finlandia)
...4. Justyna Kowalczyk
01.01.09 Nove Mesto (Czechy), 1,2 km sprint stylem dowolnym
Arianna Follis (Włochy)
...26. Justyna Kowalczyk
Val di Fiemme (Włochy), 10 km stylem klasycznym ze startu
wspólnego
Virpi Kuitunen (Finlandia)
...15. Justyna Kowalczyk
Val di Fiemme (Włochy), 9 km stylem dowolnym
Therese Johaug (Norwegia)
...4. Justyna Kowalczyk
Końcowa Klasyfikacja Tour de Ski:
Virpi Kuitunen (Finlandia)
Aino-Kaisa Saarinen (Finlandia) strata 7,2 s
Petra Majdic (Słowenia) strata 34,5 s
Justyna Kowalczyk (Polska) strata 1.21,1 s

Puchar Świata:
16.01.09 Whistler (Kanada), 1,2 km sprint techniką klasyczną
1. Alena Prochazkova (Słowacja)
2. Justyna Kowalczyk (Polska)
17.01.09 Whistler (Kanada), 2 x 7,5 km bieg łączony
1. Justyna Kowalczyk (Polska)
24.01.09 Otepaa (Estonia), 10 km techniką klasyczną
1. Justyna Kowalczyk (Polska)
25.01.09 Otepaa (Estonia), 1,2 km sprint techniką klasyczną
1. Petra Majdic (Słowenia)
7. Justyna Kowalczyk (Polska)
30.01.09
31.01.09
01.02.09
13.02.09
14.02.09

Rybińsk (Rosja) - 10 km stylem klasycznym
Rybińsk (Rosja) - sprint stylem dowolnym
Rybińsk (Rosja) - 2 x 7.5 km bieg łączony
Valdidentro (Włochy) - sprint stylem dowolnym
Valdidentro (Włochy) - 10 km stylem klasycznym

Mistrzostwa Świata:
19.02.09 Liberec (Czechy) - 10 km stylem klasycznym
21.02.09 Liberec (Czechy) - 2 x 7.5 km bieg łączony
24.02.09 Liberec (Czechy) - sprint stylem dowolnym
25.02.09 Liberec (Czechy) - sprint drużynowy stylem
dowolnym
26.02.09 Liberec (Czechy) - sztafeta
28.02.09 Liberec (Czechy) - 30 km stylem dowolnym
Puchar Świata:
07.03.09 Lahti (Finlandia) - sprint stylem dowolnym
08.03.09 Lahti (Finlandia) - 10 km stylem dowolnym
12.03.09 Trondheim (Norwegia) - sprint stylem klasycznym
14.03.09 Trondheim (Norwegia) - 30 km stylem klasycznym
18.03.09 Sztokholm (Szwecja) - sprint stylem klasycznym
Finał Pucharu Świata:
20.03.09 Falun (Szwecja) - 3.3 km stylem dowolnym
21.03.09 Falun (Szwecja) - 2 x 5 km bieg łączony
22.03.09 Falun (Szwecja) - 10 km stylem dowolnym
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Przedstawiamy wyniki, strzelców bramek oraz tabele rozgrywek klasy „A” i „B” seniorów na szczeblu
Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej z udziałem drużyn z Gminy Mszana Dolna. Nie jest to miła lektura, ale
trzeba prawdzie spojrzeć w oczy.
1 kol. 10.08.09 (niedziela) kl.”A”
godz.17.00 sędz. Krzysztof Tokarczyk z Mordarki
Laskovia Laskowa – Witów Mszana Górna 7:1 (1:0)
G.Flig (67)
godz.17.00 sędz. Waldemar Zawada z Limanowej
Sokół Słopnice – Zenit Kasinka Mała 6:0 (1:0)
żółta kartka: M.Kozak
godz.17.00 sędz. Roman Baran z Witowa
Turbacz Mszana Dolna – Śnieżnica Kasina Wielka 3:0 (2:0)
2 kol. 17.08.09 (niedziela) kl.”A”
godz.17.00 sędz. Kazimierz Pietrucha z Limanowej
Witów Mszana Górna – AKS Ujanowice 1:6 (0:2)
K.Kuś (80)
żółta kartka: S.Skiba
czerwona kartka: T.Wieczorek 43’(zagranie piłki ręką w polu
karnym)
godz.11.00 sędz. Marek Ogórek z Nowego Sącza
Zenit Kasinka Mała – Krokus Przyszowa 3:1 (0:1)
A.Juszczak 2 (51,90), P.Rapacz (58)
żółta kartka: B. Krzysztofiak
godz. 17.00 sędz. Kazimierz Antolak z Nowego Targu
Śnieżnica Kasina Wielka – Laskovia Laskowa 3:0 (1:0)
Mi.Kaleta (40), P.Kaleta (65), B.Stachura (82)
żółte kartki: M.Skwarczek, T.Solarz
3 kol. 24.08.08 (niedziela) kl.”A”
godz. 10.30 sędz. Paweł Bielak z Nowego Sącza
Sokół Słopnice – Witów Mszana Górna 4:1 (1:0)
K.Kuś (90)
żółta kartka: L.Kamiński
godz. 17.00 sędz. Tomasz Piotrów z Limanowej
Jaw
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3 kol. 21.09.08 (niedziela) kl.”B” mecz rozegrano
02.11.08
godz. 13.00 sędz. Jacek Dziadoń z Tymbarku
Orkan II Szczyrzyc – Ostra Olszówka/Raba Niżna 6:0 (3:0)

godz. 14.00 sędz. Łukasz Królczyk z Nowego Targu
Zenit Kasinka Mała – Turbacz Mszana Dolna 3:1 (1:1)
Bartłomiej Nawara I 2 (49,61), B.Krzysztofiak (38)
żółta kartka: Ł.Kozak

8 kol. 28.09.08 (niedziela) kl.”A”
godz. 15.00 sędz. Tomasz Jabłoński z Nowego Targu
Witów Mszana Górna – Zenit Kasinka Mała 4:4 (1:1)
J.Kozyra (20), T.Kołodziejczyk (52), G.Lekki 2 (84,90) – Witów
D.Stożek 3 (28,56,76), G.Kaczmarczyk (65) – Zenit
żółte kartki: J.Kozyra (W), P.Rapacz (Z)
czerwona kartka: J.Kozyra (W) 74’ (w konsekwencji drugiej żółtej)
godz.15.00 sędz. Krzysztof Tokarczyk z Mordarki
Śnieżnica Kasina Wielka – Błyskawica Rupniów 0:2 (0:1)

7 kol. 19.10.08 (niedziela) kl.”B”
godz. 14.00 sędz. Janusz Wrona z Limanowej
Uran Łukowica – Ostra Olszówka/Raba Niżna 5:3 (2:0)
M.Gil (51), G.Nawara (72), K.Masłowiec (85)

4 kol. 28.09.08 (niedziela) kl.”B”
godz. 11.00 sędz. Jacek Sochacki z Mszany Dolnej
Ostra Olszówka/Raba Niżna – Stradomka Skrzydlna 3:2 (2:2)
G.Nawara (13) z karnego, D.Poręba (40), K.Masłowiec (58)
żółte kartki: G.Nawara, R.Bańka
9 kol. 05.10.08 (niedziela) kl.”A”
godz. 11.00 sędz. Janusz Wrona z Limanowej
LKS Mordarka – Witów Mszana Górna 6:1 (5:0)
W.Myszogląd (47)
godz. 15.00 sędz. Tomasz Piotrów z Limanowej
Zenit Kasinka Mała – Śnieżnica Kasina Wielka 5:4 (3:1)
M.Gruszkowski (5), Ł.Kozak (18), A.Juszczak (30),
Bartłomiej Nawara I 2 (78,80) – Zenit
P.Kaleta 3 (26,49,81 z rzutu rożnego), Ł.Puto (58 z rzutu
rożnego) – Śnieżnica
żółte kartki: A.Juszczak (Z), A.Jurczak (Ś)
5 kol. 05.10.08 (niedziela) kl.”B”
Mecz Laskovia II Krosna – Ostra Olszówka/Raba Niżna nie
odbył się, drużyna z Krosnej wycofała się z rozgrywek
10 kol. 12.10.08 (niedziela) kl.”A”
godz. 14.00 sędz. Janusz Wrona z Limanowej
Płomień Limanowa – Witów Mszana Górna 4:1 (1:1)
P.Lekki (19) z karnego
godz. 14.00 sędz. Tomasz Jabłoński z Nowego Targu
Gorce Kamienica – Zenit Kasinka Mała 1:0 (1:0)
żółta kartka: B.Rapacz
godz. 14.00 sędz. Mateusz Węglowski z Nowego Sącza
Śnieżnica Kasina Wielka – LKS Mordarka 4:0 (3:0)
A.Jurczak 2 (17,21), Ł.Drąg (27), Mi.Kaleta (47)
żółta kartka: K.Ceklarz
czerwona kartka: K.Ceklarz 76’ (w konsekwencji drugiej
żółtej kartki)
6 kol. 12.10.08 (niedziela) kl.”B”
godz. 14.00 sędz. Jacek Sochacki z Mszany Dolnej
Ostra Olszówka/Raba Niżna – Starówka Stara Wieś 4:1 (2:0)
G.Nawara 2 (52,65), D.Poręba (31), K.Masłowiec (44)
żółta kartka: D.Poręba
11 kol. 19.10.08 (niedziela) kl.”A”
godz. 14.00 sędz. Mateusz Gacek z Nowego Targu
Witów Mszana Górna – Śnieżnica Kasina Wielka 2:1 (1:1)
T.Kołodziejczyk (2), P.Lekki (57) – Witów
P.Kaleta (19) – Śnieżnica
żółta kartka: T.Solarz (Ś)
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12 kol. 26.10.08 (niedziela) kl.”A”
godz. 14.00 sędz. Michał Białas z Nowego Sącza
Gorce Kamienica – Witów Mszana Górna 5:3 (4:0)
S.Skiba (51), J.Kozyra (64), W.Wieczorek (70)
żółte kartki: T.Wieczorek, P.Lekki, G.Flig
godz. 14.00 sędz. Wincenty Bukowiec z Krosnej
Laskovia Laskowa – Zenit Kasinka Mała 4:2 (2:2)
Ł.Kozak (20), G.Kaczmarczyk (29)
godz.14.00 sędz. Przemysław Tokarczyk ze Starego Sącza
Płomień Limanowa – Śnieżnica Kasina Wielka 1:2 (1:0)
Ł.Drąg (53), J.Ziemianin (58)
żółte kartki: Ł.Puto, J.Ziemianin, M.Solarz
13 kol. 02.11.08 (niedziela) kl.”A”
godz. 13.00 sędz. Ryszard Szmal z Limanowej
Witów Mszana Górna – Turbacz Mszana Dolna 1:0 (1:0)
P.Lekki (45) z karnego
godz. 13.00 sędz. Mateusz Gacek z Nowego Targu
Zenit Kasinka Mała – AKS Ujanowice 5:3 (2:0)
G.Kaczmarczyk 2 (15,74 z karnego), Bartłomiej Nawara I 2
(54,64), A.Juszczak (28)
żółte kartki: Ł.Kozak, P.Rapacz
godz.13.30 sędz. Marek Ciężobka z Nowego Targu
Śnieżnica Kasina Wielka – Gorce Kamienica 0:4 (0:2)
Tabela klasy „A” seniorów po rundzie jesiennej:
1. Gorce Kamienica
13
29
47:15
2. Błyskawica Rupniów
13
26
30:17
3. AKS Ujanowice
13
25
33:26
4. Laskovia Laskowa
12
23
37:21
5. Sokół Słopnice
12
22
38:21
6. Turbacz Mszana Dolna
13
22
37:23
7. Krokus Przyszowa
13
20
32:21
8. Zalesianka Zalesie
13
19
21:27
9. LKS Mordarka
13
18
25:29
10. Zenit Kasinka Mała
13
17
25:34
11. Śnieżnica Kasina Wielka 13
13
25:34
12. Jaworzanka Jaworzna
13
12
29:41
13. Witów Mszana Górna
13
7
23:53
14. Płomień Limanowa
13
4
9:49
Tabela klasy „B” seniorów po rundzie jesiennej:
1. Orkan II Szrzyrzyc
6 15
29:11
2. Stradomka Skrzydlna
6
1
18:6
3. Starówka Stara Wieś
6
8
10:10
4. Wierchy Pasierbiec
5
7
17:17
5. Słomka Siekierczyna
6
6
10:15
6. Ostra Olszówka/Raba Niżna 6
6 13:25
7. Uran Łukowica
5
3
10:23
Opracował Rafał Kubowicz
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ŁOSTÓWKA. Imponujące osiągnięcia sportowców ze Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II

Futbolistki zawojowały Małopolskę
Szkoła Podstawowa w Łostówce,
mimo iż nie należy do wielkich, to
w obecnym roku szkolnym może się
poszczycić naprawdę wielkimi osiągnięciami sportowymi. Poczynając
od rozgrywek międzyszkolnych na
szczeblu gminnym, powiatowym
oraz rejonowym, a kończąc na etapie wojewódzkim. Zdecydowanie
najwięcej radości i satysfakcji
dostarczyły nam dziewczęta, które
okazały się niepokonane w całej
Małopolsce w halowej piłce nożnej.
Jednak zanim do tego doszło dziewczyny rywalizowały na etapie gminnym
i tu w zawodach o Mistrzostwo Gminy
Mszana Dolna okazały się najlepsze
spośród szkół, które startowały w turnieju: Mszana Górna 2, Kasina Wielka,
Olszówka, Lubomierz 2, Łostówka.
Dziewczęta z Łostówki wywalczyły I miejsce i uzyskały prawo startu
w zawodach powiatowych.
Zawody powiatowe w halowej piłce
nożnej dziewcząt - rok urodzenia 1996
i młodsze - odbyły się 21 października
2008 r. w hali sportowej w Słopnicach.
W turnieju wzięło udział 8 zespołów:
SP 1 Słopnice, SP 1 Limanowa, SP 2
Mszana Dolna, SP Dobra, SP Szczyrzyc,
SP 1 Szczawa, SP Stara Wieś II i SP
Łostówka. W wyniku losowania ustalono kolejność rozgrywania meczy
w dwóch grupach systemem „każdy
z każdym”. Dziewczęta z Łostówki
trafiły do II grupy i zajęły tam pierwsze miejsce pokonując SP 1 Limanowa
(2:0), SP 1 Słopnice (2:1), SP Szczyrzyc
(3:2), co dało prawo gry o pierwsze miejsce w turnieju. W finale rozgrywek SP
z Łostówki spotkała się z sąsiadem zza
miedzy SP 2 Mszana Dolna, jednak
i w tym pojedynku Łostówka była górą
pokonując szkołę z Mszany Dolnej 2:0.
Zatem dziewczyny z Łostówki zwyciężyły w zawodach powiatowych, co dawało im awans do kolejnego etapu rozgrywek - zawodów rejonowych. Odbyły
się one 24 listopada 2008r. w Libuszy
k. Gorlic. Nasza szkoła okazała się najlepsza i w tych zawodach pokonując
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szkoły: drużynę z Nowego Sącza (2:1)
oraz gospodarzy turnieju Libuszę (2:1).
Nasze dziewczyny uzyskały prawo startu w zawodach wojewódzkich.
Mistrzostwa Województwa Małopol
skiego w halowej piłce nożnej dziewcząt
odbyły się 4 grudnia ub.r. w Regulicach,
gm. Alwernia. Do zawodów zgłoszono
pięć zespołów, rozgrywki przeprowadzono systemem „każdy z każdym”.
Zwycięska drużyna otrzymywała 2 pkt.,
remis - 1pkt. Po wyrównanej i zaciętej

Województwa Małopolskiego w halowej piłce nożnej dziewcząt. Począwszy
od zawodów gminnych, a kończąc na
wojewódzkich ekipa na każde zawody
liczyła 10 zawodniczek, jednak z powodu chorób lub z innych względów skład
drużyny ulegał zmianie. I tak łącznie
naszą szkołę w halowej piłce nożnej
reprezentowało 13 uczennic, które przyczyniły się do tego znaczącego sukcesu.
Są to: Karolina Kołodziej, Anna Pulka,
Dominika Haras, Karolina Antosz,

Mistrzowska drużyna

walce wyniki przedstawiały się następująco:
I miejsce – SP Łostówka, 7 pkt.
II miejsce – SP Muchówka, 6 pkt.
III miejsce – SP Spytkowice, 3 pkt.
IV miejsce – SP Skomielna Biała, 3
pkt.
V miejsce – SP Szarwark, 2 pkt.
Warto podkreślić, że królem strzelców, a raczej królową została Karolina
Kołodziej, strzelec 7. goli, a bramki dla
naszej szkoły zdobyły jeszcze Kamila
Fornal 1 i Ewelina Filipiak 1. Szkoła
Podstawowa z Łostówki zajęła bezapelacyjnie I miejsce i uzyskała tytuł Mistrza

						

Edyta Chorągwicka, Ewelina Filipiak,
Kamila Fornal, Patrycja Szczypka,
Agnieszka Antosz, Aneta Chorągwicka,
Paulina Łabuz, Monika Malec i Klauda
Dudzik. Do każdego turnieju zawodniczki przygotowywały się pod okiem
swojego nauczyciela Macieja Potaczka,
który sprawował opiekę nad futbolistkami również podczas zawodów.
Pan Maciej przygotował uczniów SP
w Łostówce jeszcze do wielu innych
zawodów sportowych i to z równie
dobrym skutkiem. Poniżej prezentujemy wykaz zawodów, w których brali
udział reprezentanci naszej szkoły
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w bieżącym roku szkolnym:
1. Mistrzostwa Gminy Mszana Dolna
w halowej piłce nożnej dziewcząt I miejsce;
2. Powiatowe Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w halowej piłce nożnej
dziewcząt - I miejsce;
3. Mistrzostwa Gminy Mszana Dolna
w piłce siatkowej chłopców - II
miejsce;
4. Mistrzostwa Gminy Mszana Dolna
w piłce siatkowej dziewcząt - II
miejsce;
5. Mistrzostwa Gminy Mszana Dolna
w halowej piłce nożnej chłopców - II
miejsce;
6. Mistrzostwa Rejonu Limanowskiego
w halowej piłce nożnej dziewcząt I miejsce;

7. Mistrzostwa Gminy Mszana Dolna
w drużynowym tenisie stołowym
dziewcząt - II miejsce;
8. Mistrzostwa Gminy Mszana Dolna
w drużynowym tenisie stołowym
chłopców - I miejsce;
9. Mistrzostwa Gminy Mszana Dolna
w indywidualnym tenisie stołowym
dziewcząt - II miejsce Karoliny
Kołodziej;
10. Mistrzostwa Gminy Mszana Dolna
w indywidualnym tenisie stołowym
chłopców – II miejsce Pawła Kołodzieja
i III miejsce Łukasza Złydaszyka;
11. Powiatowe Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w indywidualnym tenisie
stołowym chłopców i dziewcząt - IV
miejsce Karoliny Kołodziej, XIII-XVI
miejsce Pawła Kołodzieja, XXV-XXXI

Puchar przywieziony z Wojewódzkich Igrzysk
Młodzieżowych.

miejsce Łukasza Złydaszyka;
12. Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w halowej piłce nożnej
dziewcząt - I miejsce.

Barbórkowy Turniej Rugby - Piekary Śląskie, 29.11.2008

Sukcesy rugbistów
Turniej rozegrany został w trzech kategoriach wiekowych: Mini Żak (kl. III i IV szkoły podstawowej),
Żak (kl. V i VI szkoły podstawowej) oraz Młodzik (kl.
I i II gimnazjum). W każdej kategorii wystąpiło siedem
zespołów. Najlepsi okazali się rugbiści z Gminy Mszana
Dolna, bo aż w dwóch na trzy kategorie nasi zawodnicy
zwyciężyli, a w jednej - zajęli drugie i trzecie miejsce.
Oto wyniki turnieju rugby w Piekarach Śląskich:
Mini Żak
1. Nowy Sącz Białoczarni
2. SP Lubomierz 2 (UKSGorce)
3. UKS Gorce Raba Niżna
4. Juvenia Kraków
5. Czarni Bytom
6. Katowice
7. Ruda Śląska
Żak
1. SP Lubomierz 2 (UKSGorce)
2. Ruda Śląska
3. UKS Gorce Raba Niżna
4. Lider Nowy Sącz
5. Sosnowiec
6. Czarni Bytom
7. Juvenia Kraków
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Młodzik
1. UKS Gorce Raba Niżna
2. Czarni Bytom
3. Karp Bytom
4. Gimnazjum nr1 w Rabce Zdrój (UKS Gorce)
5. Juvenia Kraków
6. Lider Nowy Sącz
7. Sosnowiec
Najlepszym zawodnikiem całego turnieju został Grzegorz
Góralik z Olszówki.
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Tabele juniorów i trampkarzy
Tabela II ligi juniorów
(po rundzie jesiennej sezonu 2008/09)
1. LKS Jodłownik
2. Laskovia Laskowa
3. Orkan Niedźwiedź
4. AKS Ujanowice
5. Jaworzanka Jaworzna
6. Witów Mszana Górna
7. Śnieżnica Kasina Wielka
8. Sokół Słopnice
9. Krokus Przyszowa
10. Uran Łukowica

9
8
9
9
9
9
9
8
8
8

25
16
15
13
11
10
10
8
8
5

41:4
27:18
30:17
26:33
22:24
21:20
19:35
22:26
19:30
18:38

4. Jaworzanka Jaworzna
9
5. Sokół Słopnice
8
6. Uran Łukowica
8
7. Laskovia Laskowa
8
8. LKS Jodłownik
9
9. Krokus Przyszowa
8
10. Śnieżnica Kasina Wielka 9

9
9
9

24
21
18

20:22
21:11
18:15
6:23
20:30
10:34
3:41

Tabela III ligi trampkarzy
(po rundzie jesiennej sezonu 2008/09)
1. Płomień Limanowa
2. Zenit Kasinka Mała
3. Gorce Kamienica
4. Dobrzanka Dobra
5. Zalesianka Zalesie
6. Orkan Szczyrzyc
7. Olimpia Pisarzowa
8. LKS Mordarka

Tabela II ligi trampkarzy
(po rundzie jesiennej sezonu 2008/09)
1. Orkan Niedźwiedź
2. Witów Mszana Górna
3. AKS Ujanowice

16
15
9
8
7
6
2

50:5
27:15
33:12

7
7
6
5
7
5
6
7

16
13
12
10
7
6
4
4

33:15
45:28
14:13
21:8
22:30
14:19
9:25
16:36

Mistrzostwa Gminy Mszana Dolna w koszykówce

Ekipa z Kasiny Wielkiej najlepsza
Pierwszymi zawodami rangi Mistrzostw Gminy Mszana
Dolna w 2009 roku były rozgrywki koszykówki, które po raz
pierwszy przeprowadzono w Olszówce. Do turnieju zgłosiło
się po dziewięć żeńskich i męskich teamów. Reprezentowały
były następujące szkoły: Kasinka Mała 1 (opiekun Krzysztof
Niziński), Kasinka Mała 2 (Janusz Klimas), Kasina Wielka
(Piotr Patalita), Lubomierz 2, Mszana Górna 2 (obu zespoły prowadził Mateusz Sławecki), Łętowe (Paweł Mamala),
Łostówka (Maciej Potaczek), Raba Niżna (Janusz Prośniak,

Robert Sławecki) i Olszówka (Piotr Kowalik). Po dwudniowych bojach najlepsza wśród dziewcząt i chłopców okazała
się ekipa z Kasiny Wielkiej, która wyprzedziła w kategorii
dziewcząt Olszówkę i Rabę Niżną, a w rywalizacji chłopców Lubomierz 2 i Olszówkę. Nagrody dla najlepszych zespołów,
ufundowane przez Urząd Gminy Mszana Dolna, wręczała
dyrektor szkoły Bogusława Pajdzik. Zwycięzcy będą reprezentować naszą gminę w zawodach powiatowych.
Piotr Kowalik

Pokonali wymagających rywali

Mistrzowie szachów z Olszówki
W Limanowej 7 stycznia br. odbyły się zawody o Mistrzostwo Powiatu
Limanowskiego w szachach, w kategorii szkół podstawowych. Na tle wymagających przeciwników bardzo dobrze
zaprezentowali się uczniowie Zespołu
Szkoły i Przedszkola w Olszówce.
Wśród dziewcząt mistrzynią powiatu
została Izabela Olszowska, nato-
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miast w gronie chłopców wicemistrzostwo powiatu zdobył Sławomir
Olszowski. Obydwoje medaliści królewskiej gry będą reprezentować powiat
w Mistrzostwach Małopolski. Odbędą
się one na przełomie stycznia i lutego
w Wieliczce.

						

Piotr Kowalik
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Kto czyta, więcej wie

Biblioteka w Kasinie Wielkiej
poleca
Dla dorosłych

„Trzepot skrzydeł” to opowieść o młodej kobiecie, która ma
męża, pracę, własny dom. Z pozoru wszystko wygląda kolorowo,
naszej bohaterce niczego nie brakuje, a jednak Hanka nie promienieje szczęściem. Za zamkniętymi drzwiami, gdy nikt nie widzi,
jej życie zamienia się w koszmar,
z którego nie potrafi się wyrwać.
Dla ułożonego, dobrze zarabiającego męża jest najważniejsza
na świecie. Niestety, oblicze tej
miłości jest tragiczne. Gdy Hanka traci przez niego coś, na
czym jej najbardziej w życiu zależało, postanawia uwolnić się
od strachu i niemocy. Przy okazji w dość zaskakujący sposób na
nowo nawiązuje więź z - być może - najbliższą jej osobą...
Najnowsza książka Katarzyny Grocholi to spotkanie z rzeczywistością, która nas otacza lecz od której bardzo często
uciekamy, udając że niczego takiego nie dostrzegamy!!! To
książka o przemocy w rodzinie. Lektura tej pozycji wzbudza różnorodne emocje: współczucie, irytację, nienawiść czy
poczucie bezradności. Zmusza do zastanowienia się jakie
dramaty mogą rozgrywać się w naszym otoczeniu i jak zagmatwana jest natura ludzka. Co dzieje się w psychice człowieka,
który na zewnątrz posiada opinię uroczego dżentelmena,
a w domu łamie żonie rękę datego, że „...mleko było 3,0%
a on przecież lubi 0,5 %...”. Czy można tak żyć? Naprawdę,
warto przeczytać. Ta książka autentycznie porusza..
Coś dla młodzieży
„Kaśka Podrywaczka” to mądra i napisana z humorem
powieść Marty Fox o zbuntowanej nastolatce, uwielbiającej
taniec i dyskoteki. Autorka młodzieżowych bestsellerów
i tym razem w sposób otwarty i bezpośredni porusza problem dojrzewania, rozwichrzonych emocji, zaufania, buntu
wobec niekoniecznie przykładnych dorosłych, przyjaźni, miło-

ści. Bardzo dobrze się ją czyta.
Pokazuje realia współczesnej
polskiej rodziny i szkoły oraz
trudne wybory, przed którymi
staje młody człowiek na progu
dojrzałości. Jak nie zwariować
w rozpędzonym świecie? Jak znaleźć tę „drugą połówkę pomarańczy”? Jak mieć swój styl i iść
własną drogą? (Oby ta droga nie
okazała się zdradliwą ścieżką...)
To powieść, którą zachwycą się
młodzi i zaniepokoją rodzice...

Dla miłośników historii
Norman Davies – Europa walczy 1939-1945.
Nie takie proste zwycięstwo
W książce Europa walczy 1939-1945. Nie takie proste zwycięstwo Norman Davies zrealizował na pozór niewykonalny
pomysł - przedstawił w jednym tomie wszystkie aspekty drugiej wojny światowej w Europie.
Efektem jest zapierająca dech
w piersiach, odkrywcza panorama historii kontynentu z lat
1939-1945. Wizja autora jest
zaskakująco szeroka. Brytyjski
historyk zajmuje się nie tylko
armiami, polityką czy cierpieniem ludności cywilnej, ale
nawet miłośnikami muzyki,
przestępcami czy związkowcami. Przedstawia całościową wizję
konfliktu i demaskuje stronniczość jego dotychczasowego
postrzegania. Książka Normana Daviesa z całą pewnością
zrewolucjonizuje nasze myślenie o drugiej wojnie światowej!
Polskie wydanie poszerzono o najważniejsze dla historii Polski
aspekty konfliktu.
Elżbieta Ciężadlik

Zapraszamy do Bibliotek Publicznych
na terenie gminy
NASZA GMINA
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Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej
to nowoczesny bank, który już od 100 lat
prowadzi swoją działalność bankową na
terenie Gminy Mszana Dolna.
Od 1 lutego 2009 r. Bank będzie miał
przyjemność prowadzić rachunek bankowy dla Urzędu Gminy Mszana Dolna.
W związku z tym zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Mszana Dolna
do naszych placówek, gdzie bez prowizji będą mogli dokonać wszelkich opłat na
rzecz Gminy Mszana Dolna.
Naszym Klientom oferujemy pełną gamę produktów bankowych. Swoje rozliczenia Klienci indywidualni jak i Przedsiębiorcy mogą realizować w sieci nowoczesnych placówek banku wykorzystując najnowsze rozwiązania teleinformatyczne.
Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej to:
• zaufany partner w biznesie,
• sprawna obsługa przez kompetentnych pracowników,
• tradycyjne i nowoczesne produkty bankowe,
• bank przyjazny i bliski Klientom dzięki rozbudowanej sieci placówek.

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej
34-730 Mszana Dolna
ul. Rynek 1
tel. 018-33-19-210
fax. – 018- 33-19-213

Oddział Niedźwiedź
34-735 Niedźwiedź 233
tel. 018-3317011 fax. 018-3317149

Placówki:

Oddział Lubień
32-433 Lubień 50A
tel. 018-2682025 fax. 018-2682425

Punkt Obsługi Klienta
34-730 Mszana Dolna ul. Starowiejska 2R
tel. 018- 3319845, fax. 018-3319856

Punkt Kasowy
32-434 Skomielna Biała 650
tel./fax. 018-2687922

Punkt Kasowy
34-730 Mszana Dolna ul. Kolbego 20
tel./fax 018-3312370

Punkt Kasowy
34-741 Kasina Wielka 546
018-3314560

www. bsmszana.pl
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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

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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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.

„Nasza Gmina”

Kwartalnik samorządowy
Wydawca: Urząd Gminy Mszana Dolna
Redaguje zespół: Stefania Wojciaczyk,
ks. Jan Zając (Śnieżnica), Elżbieta Jakubiak,
Magdalena Polańska, Agata Chorągwicka (sek
retarz redakcji), Piotr Lulek, Rafał Kubowicz.
Przygotowanie do druku i druk: ALT
Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 46, tel. (018) 444 48 48
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X Regionalny
Przegląd Kolędniczy
w Kasinie Wielkiej
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