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Nowy rok,
nowe szanse,
stare problemy...
Nowy rok wszyscy rozpoczynamy
pełni nadziei, noworocznych postanowień i planów. Nasza gmina także ma wiele planów na najbliższy
czas, ale i mocne postanowienie zaciskania pasa i szukania oszczędności, co wynika z obniżonych
dochodów do budżetu gminy z budżetu państwa, tzw. subwencji
ogólnej. Tym bardziej musimy dokładnie przemyśleć wydatki, aby
każda złotówka była wydana celowo. Dotyczy to także wydatków inwestycyjnych.
A plany są duże. Już na wiosnę zamierzamy rozpocząć budowę ostatniego
etapu kanalizacji sanitarnej w Mszanie
Górnej. Wartość tej inwestycji wedug
kosztorysu inwestorskiego to około 16
mln. zł. Zamierzamy wystąpić o pożyczkę preferencyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na to
zadanie. Pożyczkę, która po uzyskaniu
efektu ekologicznego i spłacie 55% podlega umorzeniu. Na szczęście sytuacja
finansowa gminy pozwala na zaciągnięcie takiej pożyczki, od 5 lat bowiem systematycznie oddłużamy gminę. Bez
środków zewnętrznych gmina nie
udźwignęłaby tak kosztownych zadań.

Wójt Bolesław Żaba

Mszana Dolna
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To nie jedyna inwestycja zaplanowana na rok 2016. Już rozpoczęliśmy budowę chodnika przy drodze powiatowej
w Kasince Małej, trwają przygotowania
do budowy mostu na os. Bolisęgi
w Mszanie Górnej, który zgodnie
z umową powinien powstać już na wiosnę. Planujemy niezbędne remonty
w szkołach gminnych. I dla wielu najważniejsza sprawa – drogi gminne! Zabezpieczyliśmy
ponad
milion
zł
na modernizację sieci dróg na terenie
gminy. O wyborze poszczególnych zadań do realizacji zadecydujemy po komisyjnym przeglądzie stanu dróg
i analizie wniosków, jakie wpłynęły
do wójta gminy na zebraniach wiejskich
i bezpośrednio od mieszkańców. Przeglądu dokonamy wczesną wiosną. Ubiegamy się nadal o środki z budżetu
państwa na odbudowę zniszczeń powodziowych. Pomimo, że wiele udało się
w ubiegłym roku odbudować, ciągle
w infrastrukturze komunalnej pozostają
nie usunięte szkody wymagające pilnej
interwencji. Chodzi zarówno o drogi
gminne, jak i mosty w ciągach dróg wewnętrznych, które komisja wojewody
zatwierdziła w protokołach szkód, dzięki czemu mamy szanse na pomoc w ich
usunięciu.
W najbliższym czasie czeka nas także
przetarg na obsługę systemu odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych. Obecny system jest wydolny i prosty jednak wszyscy zdajemy sobie
sprawę z tego, że jest niesprawiedliwy
dla gospodarstw jednoosobowych, które ponoszą koszty takie same jak duże
rodziny. Od wyniku przetargu uzależniamy kierunek dalszych działań w tej
sprawie. Możliwa jest zarówno zmiana metody ustalania opłaty, jak i zmiana ceny, a także pozostawienie
dotychczasowych zasad.
Dokończenie – str. 4
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Bolesława Żaby, nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wysokie wyniki sportowe zdobyte w ciągu roku 2015.

34
Z kolędą na Jasnej Górze
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koncelebrował ks. Marian Bański, proboszcz z Mszany Górnej.
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Nowy rok,
nowe
szanse,
stare
problemy...

Most do osiedli Pyrze – Brzegi w Kasince Małej

Dokończenie ze str. 2

O tym, jakie rozwiązanie zostanie
przyjęte, zadecyduje Rada Gminy, która zawsze szuka kompromisu, wiedząc,
że obowiązujące przepisy uniemożliwiają w pełni sprawiedliwe rozwiązanie.
Styczeń to piękny czas spotkań
i wspólnego kolędowania. To też czas
tradycyjnych już w naszej gminie przeglądów kolędniczych: gminnego w Olszówce i powiatowego, który w tym
roku odbył się w Szkole Podstawowej
nr 1 w Lubomierzu. Dziękuję za pamięć
i zapraszanie mnie na szkolne wigilie,
uroczystości z okazji Dnia Babci
i Dziadka, gdzie mam okazję spotkać się
z mieszkańcami w miłej atmosferze,
wspólnie kolędować i cieszyć się tym
pięknym czasem Bożego Narodzenia.
Nie wszędzie mogę być osobiście z uwagi na liczne obowiązki i liczę na Państwa
wyrozumiałość. Pragnę z tego miejsca
serdecznie podziękować organizatorom
tegorocznych przeglądów kolędniczych.
Poziom oprawy tych imprez jest bardzo
wysoki, a wymaga to ogromnej pracy
i zaangażowania wielu osób. Dziękuję
za to serdecznie. Dziękuję za wspaniałe
przyjęcie naszych gości, serdeczną atmosferę i wspólne radosne świętowanie.
Takie spotkania uświadamiają nam, jaki
ogromny potencjał jest w naszych mieszkańcach, nie tylko w naszej młodzieży
i dzieciach, ale przede wszystkich w dorosłych mieszkańcach naszej gminy. Jest
to nasz wielki powód do dumy i radości.
Z wyrazami szacunku
BOLESŁAW ŻABA
WÓJT GMINY MSZANA DOLNA
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Most do osiedli Trzeciaki – Kubowicze Dolne w Kasinie Wielkiej

Mosty oddane „z przytupem”
Mocnym akcentem gmina zakończyła 2015 r. 30 grudnia władze
uroczyście przekazały do użytkowania mieszkańcom dwóch przysiółków w Kasince Małej (Pyrze
– Brzegi oraz Majeranówka) i jednego w Kasinie Wielkiej (Trzeciaki
– Kubowicze Dolne) mosty
odbudowane po ubiegłorocznej powodzi. O wadze tego wydarzenia
dla mieszkańców osiedli, odciętych
od dojazdu przez powódź, świadczy
fakt udziału dużej liczby ich przedstawicieli w tej uroczystości.
Bardzo miłym zaskoczeniem dla
władz gminy i wykonawców inwestycji
była zorganizowana przez mieszkańców każdego z przysiółków, na terenie
którego powstały nowe mosty, oprawa
artystyczna wydarzenia, bardzo serdeczna atmosfera towarzysząca wspólnemu świętowaniu oraz gorące,
pomimo mrozu, przyjęcie.
Zgodnie z lokalną tradycją mosty zostały poświęcone przez miejscowych

proboszczów – ks. Krzysztofa Chromego z parafii w Kasince Małej i ks. Wiesława Maciaszka z Kasiny Wielkiej.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: wójt Bolesław Żaba, jego zastępca
– Katarzyna Szybiak, Aleksandra Kania,
przewodnicząca Rady Gminy, miejscowi sołtysi: Helena Kania z Kasinki Małej i Adam Wrzecionek z Kasiny
Wielkiej, księża proboszczowie, wykonawca inwestycji i inspektor nadzoru
oraz przedstawiciele mieszkańców osiedli, którym przekazano mosty do użytkowania. W uroczystości wzięli również
udział radni obydwu miejscowości, Ewa
Filipiak – radna powiatu limanowskiego
oraz pracownicy Referatu Inwestycji
Urzędu Gminy Mszana Dolna.
W Kasince Małej przy moście do osiedli „Pyrze – Brzegi” przy tej okazji poświecono odnowiony krzyż misyjny.
Spotkanie z mieszkańcami stało się
okazją do przekazania wszystkim zebranym szczegółów dotyczących tych
zadań inwestycyjnych.
MAGDA POLAŃSKA
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200 lat
dla naszych
jubilatek!
29 stycznia Pani Aniela Listos z Kasiny Wielkiej w otoczeniu
najbliższej rodziny świętowała swoje setne urodziny. Z powinszowaniami i gratulacjami do Dostojnej Jubilatki pospieszyły również władze gminy Mszany Dolnej.
Okolicznościowy adres, słodki upominek, tradycyjne
kwiaty oraz skromny prezent wraz z naręczem życzeń na ręce stulatki złożyli: Bolesław Żaba – Wójt, Aleksandra Kania
– Przewodnicząca Rady oraz Adam Wrzecionek – Sołtys Kasiny Wielkiej i Gabriel Rapta – Radny tej miejscowości. Gospodarz Gminy w imieniu Premier, Beaty Szydło oraz
Wojewody Małopolskiego, Józefa Pilcha, odczytał i przekazał Jubilatce listy gratulacyjne. Do grona „urzędowych” gości dołączyli: Stanisław Hyclak, Zastępca Kierownika
Placówki Terenowej KRUS w Nowym Sączu oraz Bartłomiej
Stawiarski, Zastępca Kierownika Wydziału Świadczeń tej
placówki, którzy do życzeń dołączyli decyzję o przysługującym Pani Anieli z mocy ustawy świadczeniu honorowym.
Wszystkich swoich gości Szacowna Jubilatka zaskoczyła
swoją kondycją, energią i humorem. Opowiadała o swoim

dzieciństwie w Kasinie Wielkiej, w której przeżyła cały wiek.
Tutaj założyła swoją rodzinę, wybudowała wraz z mężem dom
i prowadziła gospodarstwo rolne; wychowała też syna. Jest
szczęśliwą babcią dwóch wnuków.
Warto przy tej okazji podkreślić, że Pani Aniela Listos to
trzecia mieszkanka Gminy, z którą w ciągu ostatnich trzech lat
świętujemy taki jubileusz. W 2014r. swoje setne urodziny obchodził Jerzy Zaborowski z Kasinki Małej, a w poprzednim
roku – Anna Ślósarczyk z Raby Niżnej.
MAGDA POLAŃSKA

Pani Anna Ślósarczyk z Raby Niżnej 11 grudnia ub. r. obchodziła swoje setne urodziny. Kilka dni później, 15
grudnia, z bukietem życzeń, naręczem kwiatów i okolicznościowym upominkiem do jubilatki pospieszyli:
Aleksandra Kania, przewodnicząca Rady Gminy oraz
Bolesław Żaba, wójt Mszany Dolnej.
Gratulacje i powinszowania złożyli również: Stanisław
Hyclak, zastępca kierownika Placówki Terenowej KRUS
w Nowym Sączu, oraz Bartłomiej Stawiarski, zastępca kierownika Wydziału Świadczeń tej placówki, którzy do życzeń
dołączyli decyzję o przysługującym pani Annie z mocy ustawy świadczeniu honorowym.
Anna Ślósarczyk całe swoje życie związała z Rabą Niżną. Pochodzi z rodziny Piekarczyków, z osiedla Muzykówka. Swoją miłość i przyszłego męża wybrała z pobliskiego
osiedla, Piekarzówka. Właśnie tam wspólnie prowadzili gospodarstwo rolne, które przejęli od teściów, państwa Ślósarczyków. Wychowała dwoje dzieci: córkę i syna. Doczekała
się wnuczki i wnuka oraz czterech prawnuczek.

WWW.MSZANA.PL

Swoje setne urodziny świętowała w otoczeniu najbliższej
rodziny – u córki, w Zaskalu – gdzie otoczona troskliwą opieką spędza swoje godne lata.
MAGDA POLAŃSKA
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Karnawałowe
spotkania
W okresie karnawału w naszej gminie odbyło się szereg
uroczystości związanych z okresem Bożego Narodzenia. Niemal z każdego przedszkola i szkoły otrzymaliśmy zaproszenia na religijne widowiska jasełkowe,
śpiewanie kolęd połączone z koncertami szkolnych zespołów muzycznych i miejscowych orkiestr. W podobnie świątecznym nastroju odbywały się coroczne
obchody Dnia Babci i Dziadka.
Podczas spotkań, przy poczęstunku, zaproszeni goście podziwiali występy artystyczne dzieci, śpiewali wspólnie kolędy, a wnuczki składały dziadkom życzenia i wręczały
własnoręcznie wykonane laurki. Jest to wyjątkowo rodzinne
i serdeczne święto, mobilizujące całą społeczność szkolną
wraz z rodzicami do uhonorowania starszego pokolenia. Warto uczestniczyć w takich spotkaniach, o czym przekonali się
dziadkowie, i coraz liczniej odwiedzają nasze szkoły.
W styczniu obyły się też dwie tradycyjne imprez XIV Przegląd Kolędniczy Dzieci i Młodzieży z Gminy Mszana Dolna
i XVII Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych. Obsługa tych imprez stanowi nie lada wyzwanie dla organizatorów.
Gminny przegląd organizowała dyr. Urszula Rzepka, radni,
nauczyciele i sołtys Andrzej Gackowiec, a odbywał się u druhów OSP w Olszówce. Smakowitą gościnę dla ok. 200 osób
zapewniły panie z KGW.
Na przeglądzie powiatowym gościliśmy w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubomierzu u dyr. Jadwigi Baran. Dyrekcja,
nauczyciele, rodzice, radni, włożyli ogrom pracy w organizację tego przedsięwzięcia. Przy wydatnym wsparciu miejscowych sponsorów zasilających fundusze przeznaczone przez
samorządy gminy i powiatu, gościli sowicie przez dwa dni
około 500 uczestników przeglądu.
Przeglądy kolędnicze mają charakter konkursów. Występy
oceniają profesjonaliści kulturoznawstwa, którzy niestrudzenie
dbają o nieskażony nowoczesnością przekaz tradycji, gwary, śpie-

wu, ubioru i akcesoriów. Występujące grupy kolędnicze, bez
wyjątku nagradzane były gromkimi brawami publiczności,
a przyznanie miejsc pozostało
w gestii jury, która po długich
obradach je ogłosiła. Wśród radości i braw widowni, kierownicy grup odbierali zasłużone
nagrody pieniężne i nominacje
na dalsze przeglądy do Podegrodzia i Bukowiny Tatrzańskiej.
Podczas obrad jury w Olszówce publiczność miała okazję oglądać przepiękne występy
Zespołu Regionalnego Olszowianie, Chóru Świętojańskiego
KGW, oraz scholii Nadzieja,
Aleksandra Kania
a w Lubomierzu zespołu Śwarni Lubomierzanie, chóru parafialnego Jutrzenka i Echo Zagórzan z Kasiny Wielkiej.
Niezwykła uczta dla ducha. Owacje i prośby publiczności o bisy
nie miały końca. Szkoda, że na popisy naszych artystów pozostaje zbyt mało czasu podczas przeglądów kolędniczych.
Goście z partnerskich miast z Gródka na Ukrainie i Lubomierza na Dolnym Śląsku wyrazili podziw i uznanie dla organizacji przeglądu Zdumiewa świadomość i kultura ludzi
mieszkających w Waszych małych wsiach. Nauczyciele i rodzice wspomagają rozwój niezwykłych talentów muzycznych
dzieci i sami dają im dobry przykład. I dalej „U nas nie do pomyślenia jest sponsorowanie przez społeczność jakichkolwiek
imprez, dlatego ich nie możemy organizować”. Miło było słyszeć takie słowa.
Składam serdeczne podziękowania dyrektorom szkół, nauczycielom, radnym, rodzicom, sołtysom, sponsorom, druhom OSP i obsłudze medialnej za ogromny wkład pracy
przy organizacji i obsłudze tych pracochłonnych imprez.
Najczęściej składane życzenia wygłaszane przez kolędników sypiących obficie owsem, brzmiały, „Na scynście,
na zdrowie, na tyn Nowy Rok, żeby się Wom darzyło” – czego i ja serdecznie życzę.
ALEKSANDRA KANIA
Przewodnicząca Rady Gminy Mszana Dolna

ZAPRASZAMY CZYTELNIKÓW DO WSPÓŁPRACY!
Chcemy oddać Wam, Szanowni Czytelnicy jedną stronę naszego biuletynu. To przestrzeń do merytorycznej
dyskusji i wymiany poglądów. Chętnie opublikujemy
Państwa artykuły, listy, uwagi, komentarze, opinie czy
sugestie, mniej lub bardziej związane z naszą gminą.
Wasz głos będzie bardzo cenny – nie tylko dla nas, piszących tutaj, ale również dla wszystkich osób, które we-
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zmą naszą gazetę do ręki. Prosimy o teksty krótkie, dotyczące konkretnego problemu społeczności gminnej,
pozbawione obraźliwych sformułowań.
Czekamy na Wasze listy!
Najciekawsze opublikujemy!
ZESPÓŁ REDAKCYJNY BIULETYNU SAMORZĄDOWEGO
NASZA GMINA MSZANA DOLNA
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Most łączący
Olszówkę z Rabą
Niżną oddany
do użytku
Od 14 grudnia ub.r. można już przejeżdżać przez odnowiony most w Rabie Niżnej, który stanowi połączenie
komunikacyjne na drodze powiatowej do miejscowości
Olszówka. Most, poza walorami estetycznymi, przyciąga stabilnością i bezpieczeństwem, które przy tego typu obiektach są niezbędne.

Most poświęcili wspólnie proboszczowie z Raby Niżnej
i Olszówki, a zaproszeni do tego goście przecięli wstęgę oficjalnie otwierając nową przeprawę.

Podstawowe informacje o inwestycji:
Most przeprowadza ruch samochodowy i pieszy nad rzeką
Raba w miejscowości Raba Niżna i stanowi ważne połączenie komunikacyjne na drodze powiatowej do miejscowości
Olszówka. Obiekt stanowi konstrukcję pięcioprzęsłową o długości całkowitej 87,70m. Ustrój nośny stanowi konstrukcja
zespolona typu stal – beton. W wyniku przebudowy płyta pomostu została poszerzona o 3,0 m i wynosi 10,30 m, w tym
jezdnia o szerokości 6,8 m i obustronne chodniki o szerokości 1,25 m. Podniesiono klasę obciążenia mostu z 15 ton
do klasy B (40 ton).
Wykonawca: Firma SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Krakowie uporała się z zadaniem w 5
miesięcy.
Na podstawie: www.powiat.limanowa.pl

Łagodna zima sprzyja inwestycjom
Ubiegły rok upłynął pod znakiem wytężonej pracy i realizacji szeregu inwestycji niezbędnych do przywrócenia
m.in. infrastruktury drogowej i mostowej do stanu sprzed wystąpienia skutków klęsk żywiołowych, jakie dotykały
gminę w ostatnich lat.
Władze gminy nie spoczywają
na laurach i już przygotowują się
do składania kolejnych wniosków
do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na realizacje szeregu zadań związanych z usuwaniem
skutków klęsk żywiołowych w mieniu
komunalnym czy związanych z wystąpieniem osuwisk, które zostały zakwalifikowane przez komisje wojewody ds.
weryfikacji skutków klęsk żywiołowych w poprzednich latach.

WWW.MSZANA.PL

Gmina Mszana Dolna wspólnie z powiatem limanowskim realizuje inwestycję polegającą na „budowie chodnika dla
pieszych z oświetleniem drogowym
w ciągu drogi powiatowej nr 1626 K Kasinka Mała – Węglówka – Kasina Wielka w m. Kasinka Mała w km 0+094,40
– km 1+134,64”, której wykonawcą jest
firma WPUH „JANDA” Janina Duda,
Łostówka 271, 34-730 Mszana Dolna.
Wartość
robót
wyniesie
brutto: 750 000,00 zł. W ramach realizowanych prac zostanie wybudowany chodnik
wzdłuż drogi powiatowej nr 1626K, sieć
kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem jezdni, zostaną przebudowane
zjazdy do nieruchomości, zamontowane
bariery ochronne oraz powstaną nowe
perony przystankowe. Ponadto w ramach
zadania zostanie wykonane oświetlenie

uliczne na odcinku od skrzyżowania z dr.
woj. Nr 968 do Ośrodka Zdrowia w m.
Kasinka Mała.
Trwają prace związane z rozbudową
kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Łętowe, osiedle Kuczaje polegające
na wykonaniu odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej o długości 596 m, z przyłączami odprowadzającymi ścieki z 11 gospodarstw
domowych o długości 270 m. Zadanie
jest realizowane przez PHU „INKO” 2001 K. Łukasik, K. Kaczor, J.
Majewski s.j. Nowy Sącz ul. Lwowska 220 – wartość robót wyniesie brutto: 167.286,04 zł.
W tym roku planowane jest również
rozpoczęcie III etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Mszanie Górnej.
REFERAT INWESTYCJI
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XVII sesja, 18 grudnia 2015 r.
1) Nr XVII/166/2015 w sprawie zmian budżetu
Gminy Mszana Dolna na 2015 rok.
2) Nr XVII/167/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mszana Dolna.
3) Nr XVII/168/2015 w sprawie podtrzymania
stanowiska w sprawie skarg P. M. B.
4) Nr XVII/169/2015 w sprawie lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 1626 K Kasinka Mała – Węglówka
– Kasina Wielka.
XVIII sesja, 29 grudnia 2015 r.
1) Nr XVIII/170/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Mszana Dolna na rok 2016.
2) Nr XVIII/171/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2016.
3) Uchwała budżetowa Nr XVIII/172/2015
na 2016 rok Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2015r.
4) Nr XVIII/173/2015 w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Mszana Dolna.
5) Nr XVIII/174/2015 w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Mszana Dolna, jak również
jednostkom podległym, oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
6) Nr XVIII/175/2015 w sprawie zaopiniowania
projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planu ochrony Gorczańskiego
Parku Narodowego.
XIX sesja, 29 stycznia 2016r.
1) Nr XIX/176/2016 w sprawie zmian budżetu
Gminy Mszana Dolna na 2016 rok.
2) Nr XIX/177/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mszana Dolna.
3) Nr XIX/178/2016 w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół,
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół
podstawowych i innych form wychowania
przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Mszana Dolna oraz
trybu i zakresu przeprowadzania kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania
udzielonej dotacji.
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Nowe wsparcie
dla rodzin z dziećmi
– świadczenie
rodzicielskie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej informuje, że
nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadza od 1
stycznia 2016 roku nowy rodzaj
świadczenia tzw. – świadczenie rodzicielskie.
Świadczenie rodzicielskie będzie
przysługiwać osobom, które urodziły
dziecko, a które nie otrzymują zasiłku
macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania
tego świadczenia będą między innymi:
• osoby bezrobotne,
• studenci,
• rolnicy,
• wykonujący pracę na podstawie
umów cywilnoprawnych,
• osoby zatrudnione lub prowadzące
pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku
macierzyńskiego.
Wysokość świadczenia rodzicielskiego – 1000 zł miesięcznie
Świadczenia rodzicielskie nie będą
uzależnione od kryterium dochodowego.
Świadczenie rodzicielskie będzie
przysługiwało przez rok (52 tygodnie)
po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku
urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony do 71 tygodni.

UWAGA!
Świadczenie rodzicielskie będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci
urodzonych przed
1 stycznia 2016 roku, którzy nie
mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie

rodzicielskie będzie im przysługiwało
od 1 stycznia 2016 roku do ukończenia przez dziecko 1. roku życia. Rodzic, chcący otrzymać świadczenie
rodzicielskie na dziecko urodzone
w 2015 roku, będzie miał 3 miesiące
od wejścia w życie ustawy (1 stycznia 2016 roku) na zgłoszenie się
po nie. Złożenie wniosku po tym terminie spowoduje, iż przyznanie
świadczenia będzie możliwe od miesiąca złożenia wniosku.
Świadczenie rodzicielskie między
innymi nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców
dziecka będzie otrzymywał zasiłek
macierzyński lub uposażenie za okres
ustalony przepisami Kodeksu pracy
jako okres urlopu macierzyńskiego,
okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach
urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego.
Osobie uprawnionej do świadczenia
rodzicielskiego ma przysługiwać:
• w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu
na liczbę wychowywanych dzieci;
• jedno świadczenie rodzicielskie
w związku z wychowywaniem tego
samego dziecka.
Wnioski przyjmują pracownicy
Działu Świadczeń Rodzinnych pokój
nr 6, tel. 18 33-10-541 wew. 106,
18 33-10-350, gdzie można uzyskać
wszelkie dodatkowe informacje.
Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadza również
zmiany w zasiłkach rodzinnych.
DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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Dzięki wprowadzeniu od 1 stycznia 2016 roku zasady „złotówka
za złotówkę” rodziny, które przekroczyły lub przekroczą próg dochodowy
nie utracą prawa do świadczeń rodzinnych, ponieważ wraz ze wzrostem dochodów świadczenia będą stopniowo
obniżane.
W przypadku gdy rodzina przekroczyła próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin
z niepełnosprawnym dzieckiem),
do dnia 31 grudnia 2015 roku traciła
prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zmian świadczenia
będą stopniowo obniżane wraz ze
wzrostem dochodu. Za każde przekro-

czenie progu o 1 zł, łączna kwota
świadczeń przysługujących rodzinie
będzie pomniejszana o 1 zł.
Świadczenia zostaną wypłacone,
gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę” będzie nie niższa niż 20 zł.
Zmiany obejmą też rodziny, które
już utraciły świadczenia z powodu
przekroczenia progu dochodowego.
Wystarczy, że ponownie w 2016 roku
wystąpią do Działu Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mszanie Dolnej z wnioskiem o zasiłek rodzinny.
ANNA DUDA
KIEROWNIK GOPS

Nowe zasady
ubezpieczeń społecznych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej informuje, że od 1 października 2015 r.
rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który prowadził gospodarstwo rolne lub w nim pracował
i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników,
a następnie dostał pomoc finansową w związku z opieką nad niepełnosprawnym krewnym, będzie
mógł zdecydować, gdzie chce
podlegać i gdzie będą odprowadzane jego składki emerytalno-rentowe.
Pozostawienie tej decyzji do wyboru rolnika, jego małżonka lub domownika zakłada ustawa z 5 sierpnia 2015
r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu
społecznym rolników oraz ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. 2015 r. poz. 1506).
W przypadku wybrania ubezpieczenia emerytalno - rentowego
w KRUS rolnik, małżonek rolnika lub
domownik pobierający świadczenie
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna mo-
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że, w ciągu 30 dni od wydania decyzji przyznającej odpowiedni zasiłek
lub świadczenie, złożyć w dotychczasowej jednostce organizacyjnej KRUS
wniosek w tej sprawie.
Natomiast rolnicy, małżonkowie
rolników i domownicy którzy
na podstawie dotychczasowych przepisów mają odprowadzane składki
do ZUS, będą mogli wrócić
do KRUS. Dla tej grupy czas na podjęcie decyzji wynosi 6 miesięcy
od dnia wejścia w życie ustaw, tj.
do 1 kwietnia 2016 r. Wniosek o odstąpienie od ubezpieczenia w ZUS
i objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS należy złożyć
w Dziale Świadczeń Rodzinnych
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, który
opłaca składki.
Składki za wyżej wymienione osoby do KRUS będzie opłacał Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Mszanie Dolnej do czasu uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia
emerytalno-rentowego.
ANNA DUDA
KIEROWNIK GOPS

RADNI UCHWALILI
4
4) Nr XIX/179/2016 w sprawie załatwienia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy
Mszana Dolna.
5) Nr XIX/180/2016 w sprawie zaopiniowania
projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu
przyrody „Luboń Wielki”.
6) Nr XIX/181/2016 w sprawie wyrażenia zgody
na przyjęcie w formie darowizny na rzecz
Gminy Mszana Dolna udziałów w nieruchomościach niezabudowanych położonych
w Kasinie Wielkiej.
7) Nr XIX/182/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na rzecz
Gminy Mszana Dolna nieruchomości niezabudowanych położonych w Kasinie Wielkiej.
8) Nr XIX/183/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu garażu
w Mszanie Górnej.
9) Nr XIX/184/2016 w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi
Kasina Wielka.
10) Nr XIX/185/2016 w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi
Łętowe.
11) Nr XIX/186/2016 w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi
Łostówka.
12) Nr XIX/187/2016 w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi
Raba Niżna.
13) Nr XIX/188/2016 w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi
Lubomierz.
14) Nr XIX/189/2016 w sprawie uchwalenia
planu pracy Rady Gminy Mszana Dolna na rok 2016.
15) Nr XIX/190/2016 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Mszana Dolna na 2016 rok.
XX sesja, 10 lutego 2016 r.
1) Nr XX/191/2016 w sprawie zmian budżetu
Gminy Mszana Dolna na 2016 rok.
2) Nr XX/192/2016 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Gminy
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Brakuje
nocnych
dyżurów
aptek
W Mszanie Dolnej od wielu lat funkcjonuje Całodobowa Opieka Medyczna. Pacjenci również w porze
nocnej mogą uzyskać poradę lekarza. Niestety na wypisaniu recepty
leczenie pacjenta się zazwyczaj
kończy, gdyż w nocy chory nie ma
możliwości zakupić lekarstw.
Mając na uwadze troskę o dobro
mieszkańców podczas sesji Rady Powiatu Limanowskiego interweniowałam
o nocne dyżury aptek na terenie Mszany Dolnej. Apteki w Limanowej pełnią
takie dyżury, natomiast pacjenci z terenu gminy i miasta Mszana Dolna, oraz
gminy Niedźwiedź muszą w nocy pokonać wiele kilometrów do Rabki, Limanowej lub Myślenic, aby zrealizować
receptę. Jest to ogromny wysiłek,
zwłaszcza zważając na fakt, iż mówimy
o osobie chorej, wymagającej niezwłocznej pomocy.
Obecnie do aptek zostało skierowane
zapytanie dotyczące możliwości organizacji pracy w nocy. Wierzę, że właściciele ponad interes ekonomiczny
postawią zdrowie mieszkańców i już
niebawem będziemy mogli zmienić
uchwałę Rady Powiatu Limanowskiego,
wprowadzając nocne dyżury aptek
na terenie Mszany Dolnej.
EWA FILIPIAK
RADNA POWIATU LIMANOWSKIEGO
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Koniec z obowiązkiem
szkolnym sześciolatków
Prezydent podpisał nowelizację
ustawy o systemie oświaty. Znosi
ona obowiązek szkolny sześciolatków oraz zwiększa wpływ kuratorów oświaty na kształtowanie
sieci szkół. Najważniejsze zmiany
dotyczą:
1. obowiązku szkolnego od siódmego
roku życia,
2. prawa do rozpoczęcia edukacji
szkolnej od szóstego roku życia,
3. obowiązku przedszkolnego dla
dziecka 6-letniego,
4. prawa dziecka w wieku od 3 do 5 lat
do korzystania z wychowania przedszkolnego,
5. wzmocnienia roli kuratora oświaty.

Obowiązek szkolny
dla siedmiolatka
– Nikt w tej ustawie nikomu niczego nie zakazuje, ustawa stwarza wolność i możliwości – podkreśliła
minister edukacji narodowej Anna Zalewska, nawiązując do decyzji rodziców w sprawie wieku, w którym ich
dzieci rozpoczynają edukację. Podkreśliła, że proponowane w projekcie zapisy przewidują najprzeróżniejsze
sytuacje. Zgodnie z nowelizacją
w miejsce obowiązku przedszkolnego
dla pięciolatków wprowadzone zostaje prawo dzieci pięcioletnich do wychowania przedszkolnego. Utrzymane
zostaje też prawo do wychowania
przedszkolnego dla dzieci czteroletnich. Prawo do wychowania przedszkolnego, oznacza, że samorząd musi
je zapewnić dziecku, jeśli o to wystąpią rodzice. W ustawie pozostawiony
został zapis, zgodnie z którym, dzieci
trzyletnie prawo do wychowania
przedszkolnego otrzymają od 1 września 2017 r.
Po nowelizacji obowiązkowo naukę
w szkole rozpoczną dzieci siedmioletnie. W miejsce obowiązku przedszkolnego dla pięciolatków wprowadzone

zostaje prawo dzieci pięcioletnich
do wychowania przedszkolnego.
Sześciolatek również będzie mógł
rozpocząć naukę w szkole, jeżeli odbył
roczne przygotowanie przedszkolne. Te
dzieci, które nie chodziły do przedszkola, będą musiały uzyskać pozytywną
opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dodatkowo nowela daje rodzicom sześciolatków, które w 2016 r.
obowiązkowo rozpoczęły naukę
w szkole, prawo do powtórnego zapisania dziecka do pierwszej klasy.
W przypadku naszej gminy we
wrześniu 2015 wielu rodziców wykorzystało furtkę, jaką dało prawo i dyrektorzy szkół otrzymywali opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, wg
której dziecko nie było gotowe do rozpoczęcia nauki. Przy 297 uczniach klas
pierwszych 44 otrzymały odroczenia, to
prawie 15 % sześciolatków.

Kurator skontroluje plan
doskonalenia nauczycieli
Zmieniają się też kompetencje kuratora oświaty – będzie on miał prawo zawetowania uchwały o likwidacji szkoły.
Przywrócony zostaje też obowiązek
uzyskania pozytywnej opinii kuratora
w przypadku udzielenia przez samorząd zezwolenia na założenie przez
osobę fizyczną lub prawną publicznej
szkoły lub placówki oświatowej. Ma to
zapobiegać wyzbywaniu się zadań
oświatowych przez samorządy, ewentualnej próby zastąpienia szkoły prowadzonej przez samorząd publiczną
szkołą prowadzoną przez inny podmiot.
W nowelizacji ustawy o systemie
oświaty znalazł się przepis przywracający obowiązek opiniowania przez kuratora oświaty planów pracy
publicznych placówek doskonalenia
nauczycieli. Ustawa daje także ministrowi edukacji prawo powoływania
i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty.
AGATA CHORĄGWICKA
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Pozbywamy się
azbestu
Jeszcze tylko w 2016 roku można
usunąć azbest w ramach dofinansowania ze Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy. Projekt pn.
„Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest
z obszaru województwa małopolskiego” finansowany jest w 85 %.
Pozostałą część pokrywa gmina. Instytucją realizującą projekt jest
gmina Szczucin, a beneficjentami
pośrednimi w ramach umowy partnerskiej są gminy z terenu województwa małopolskiego.
Do chwili obecnej w ramach projektu zdemontowano 678 ton azbestu,
w tym: w roku 2014 – 340 ton, a w roku 2015 – 338 ton.
Pomoc rzeczową w 2015 roku uzyskało 61 gospodarstw.
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W 2016 roku, na terenie gminy
Mszana Dolna, planujemy zdemontować i unieszkodliwić 500 ton wyrobów
zawierających azbest oraz zebrać 250
ton gruzu – są to zdemontowane wyroby zawierające azbest.
Z uwagi na kończący się w 2016 roku okres realizacji projektu, właściciele
budynków pokrytych wyrobami zawierającymi azbest mogą jeszcze tylko
w tym roku złożyć wniosek o udzielenie
dofinansowania na pokrycie kosztów
związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz mogą
również wystąpić o udzielenie pomocy
rzeczowej dla najuboższych mieszkańców (beneficjantów ostatecznych), w ramach której refundowane są koszty
związane z zakupem blachy standardowej, pokryciowej na budynek mieszkal-

ny, w ilości do 200 m2 wraz z dostawą
blachy do beneficjenta.
W tym roku istnieje również możliwość
usunięcia całego gruzu (odpadów zawierających azbest), składowanego na posesjach
z terenu gminy. Są to przeważnie wyroby
zawierające azbest, zdemontowane w latach poprzednich i składowane.
Aby uczestniczyć w projekcie należy
złożyć stosowny wniosek do Urzędu Gminy w Mszanie Dolnej, ul. Spadochroniarzy 6. Druki wniosków są dostępne
na stronie internetowej Urzędu Gminy
Mszana Dolna www.mszana.pl/ w zakładce wolni od azbestu lub bezpośrednio
w Urzędzie Gminy – Biuro Obsługi Klienta lub pok. nr 39.
Bliższe informacje dotyczące realizacji projektu można uzyskać u Koordynatora Projektu, pod numerem tel.
18 33 10 009 wewnętrzny 339.
W roku bieżącym możemy usunąć cały
składowany gruz azbestu na terenie gminy.
Czy to zadanie wykonamy, zależy od nas!
W ramach projektu p.n. Demontaż
i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa
małopolskiego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
JÓZEF PAJDZIK
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WYDARZENIA
1,7 mln zł na pomoc
w znalezieniu pracy
Bezrobotni, młodzi mieszkańcy gminy, w wieku 18-29
lat, mają szansę na zatrudnienie dzięki projektowi
„Na gościńcu kariery”. Adresowany jest on także
do osób niepełnosprawnych i młodych rodziców, powracających na rynek pracy po urlopie wychowawczym.
Przewidywana liczba uczestników projektu wynosi 135 osób,
w tym 33 kobiety i 102 mężczyzn. Proces rekrutacji rozpoczął
się 11 stycznia, a jego zakończenie planowane jest na 31 maja.
Rekrutacja prowadzona jest w Biurze Projektu zlokalizowanym
w Szkole Górskiej w Łętowem pod nr 277, osobiście, telefonicznie (tel. 18 33 15 316 lub 601 230 460) albo przez stronę internetową: szkolagorska.eu/projekty-unijne. Osobą odpowiedzialną
jest Teresa Przybylska – koordynator projektu.
Uczestnicy otrzymają minimum trzy formy pomocy: przygotowanie Indywidualnego Planu Działania, pośrednictwo pracy
(min. trzy oferty dla każdego uczestnika) oraz do wyboru: szkolenia zawodowe (120 osób) lub 5-miesięczne staże (15 osób).

Zaplanowano następujące
szkolenia zawodowe:
instruktor sportu w dwóch specjalnościach: narciarstwo zjazdowe oraz
trener personalny; instruktor sportu w dwóch specjalnościach:
strzelectwo sportowe i bojowe oraz trener personalny; instruktor sportu
w dwóch specjalnościach: surwiwal oraz trener personalny; instruktor
sportu w dwóch specjalnościach: sztuki walki oraz trener personalny;
instruktor sportu w dwóch specjalnościach: wspinaczka skałkowa oraz
trener personalny; instruktor sportu w dwóch specjalnościach: pływanie
oraz trener personalny; kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej;
praca na wysokości + moduł malowanie /antykorozja/ konserwacja,
szkolenie wg standardów IRATA (certyfikat uznawany w Europie);
spawanie z modułem praca na wysokości – 2 moduły spawania; montażysta rusztowań budowlano - montażowych metalowych, wg programu Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego; brukarz;
cieśla/stolarz budowlany + moduł praca na wysokości; stajenny;
pracownik pomocniczy w ogrodnictwie.
Projekt realizowany jest z inicjatywy na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych, a jego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi: 1 707 146,57 zł. Realizatorami są Szkoła Górska – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego i Stowarzyszenie
na rzecz rozwoju SYNERGIA.
TERESA PRZYBYLSKA

Zwiększony zwrot podatku akcyzowego
1 grudnia ub. r. Rada Ministrów zdecydowała o zwiększeniu stawki zwrotu w 2016r. producentom rolnym podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego z 0,95
zł/l do 1,00 zł/l. W związku z tą decyzją producenci rolni
będą mogli uzyskać zwrot 86 zł za każdy hektar użytków
rolnych. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.
Dlatego przypominamy, że rolnicy, którzy chcą odzyskać
część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2016r., mogą składać wnioski do wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów
rolnych (będących ich własnością, współwłasnością lub dzierżawą), w terminie:
– od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. wniosek o zwrot
podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji
rolnej w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.
– od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. wniosek
o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich
kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.
Faktury powinny spełniać wymogi określone w ustawie o podatku od towarów i usług. Kwotę zwrotu ustala się mnożąc ilość
litrów oleju napędowego wynikającą z faktur VAT oraz stawki
zwrotu do litra (1 zł), z tym że kwota nie może być wyższa niż
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przysługujący limit. Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić
będzie: 86 zł x ilość ha użytków rolnych. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność
rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub
jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych
o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.
W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią
przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali
współposiadacze wyrazili pisemną zgodę we wniosku. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Dotacje będą wypłacane w 2016 r. w terminach:
• 1-30 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
• 1-31 październik w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można pobrać na stronie www.mszana.pl.
Oprac. MAŁGORZATA KOTARBA
Na podstawie informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

ROZMAITOŚCI
Skorzystaj z bezpłatnej Adoptuj psa
pomocy prawnika

Od stycznia rozpoczął funkcjonowanie system darmowej pomocy
prawnej. Jest to skutek wejścia
w życie ustawy przygotowanej
w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Na terenie Powiatu limanowskiego
wyznaczonych jest pięć punktów,
w których porad będą udzielali radcowie prawni oraz adwokaci. Do każdego z nich może przyjść osoba
uprawniona, niezależnie od miejsca
zamieszkania.
Jeden z punktów wyznaczony jest
w Mszanie Dolnej w budynku Urzędu
Miasta, ul. Piłsudskiego 2. Wejście
do punktu nieodpłatnych porad prawnych znajduje się od strony parkingu.
Darmową pomoc prawną (na etapie
przedsądowym) otrzymają następujące
osoby uprawnione:
• młodzież do 26. roku życia,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• seniorzy po ukończeniu 65 lat,
• osoby fizyczne, którym w okresie
roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy
o pomocy społecznej,
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• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową
lub awarią techniczną.
Pomoc prawna udzielana w punktach
będzie polegała na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej
o obowiązującym stanie prawnym,
przysługujących jej uprawnieniach
lub spoczywających na niej obowiązkach;
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej
problemu prawnego;
• pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma
w zakresie niezbędnym do udzielenia
pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism
w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Pomoc nie będzie obejmowała spraw
z zakresu prawa celnego, dewizowego,
handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania
do jej rozpoczęcia.
Dyżury wszystkich prawników oraz
szczegółowe informacje znajdziecie
Państwo na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz
pod nr telefonu: 18 33 37 804.
URZĄD MIASTA MSZANA DOLNA

Na stronie Urzędu Gminy w zakładce „Zwierzaki do adopcji” zamieszczamy informacje na temat psów
znalezionych na terenie naszej gminy. Psy trafiają do schroniska w Nowym Targu, objęte są staranną
opieką: są leczone, odrobaczane,
sterylizowane i szczepione.

Jeśli są Państwo zainteresowani adopcją pieska, którego zdjęcie jest zamieszczone poniżej lub adopcją innego
psa, zachęcamy do zapoznania się z naszą stroną www.mszana.pl lub stroną
schroniska www.pieski.nowytarg.pl/
i fejsbukowym profilem schroniska
www.facebook.com/schronisko.nowytarg. Od kilku miesięcy na Facebooku
działa również grupa: Zaginione/Znalezione zwierzęta – Mszana Dolna i okolice, gdzie można również zobaczyć psy
do adopcji.
Informacje o zasadach adopcji można
uzyskać bezpośrednio w schronisku
(tel. 18 4488433) lub za pośrednictwem
naszego urzędu w Referacie Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Mszana Dolna tel. 18 331 00
09 wew. 339.
MAŁGORZATA DRABIK

Punkt będzie czynny od poniedziałku
do piątku (oprócz dni świątecznych),
w godz.:
Poniedziałek:
11.15 – 15.15
Wtorek:
14.00 – 18.00
Środa:
10.15 – 14.15
Czwartek:
8.00 – 12.00
Piątek:
14.00 – 18.00
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Krajowa
Mapa Zagrożeń
W całym kraju ruszyły konsultacje
społeczne mające na celu przygotowanie „Krajowej Mapy Zagrożeń”.
W Gminie Mszana Dolna na sesji Rady Gminy w dniu 10 lutego 2016 roku również odbyło się spotkanie
poświęcone tej tematyce.
W spotkaniu wzięli udział Wójt Gminy Mszana Dolna – Bolesław Żaba, Zastępca Wójta – Katarzyna Szybiak,
Przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Kania, Radni Gminy, Radni Powiatowi – Ewa Filipiak i Michał Mysza,
Dyrektorzy Placówek Oświatowych,
Komendant Straży Gminnej – Elżbieta
Wydra, Komendanci OSP, Sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy Mszana Dolna oraz Komendant Komisariatu Policji
w Mszanie Dolnej – podkom. Anna Pękała, jej zastępca – podinsp. Marek
Franczyk i asp. Stanisław Stec.

Założenia „Krajowej
Mapy Zagrożeń”
Koncepcja tworzenia mapy zagrożeń
nie jest nowa. W Policji od dawna tworzy się tego rodzaju narzędzia. Jednakże
mając na względzie to, że poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych
potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej
społeczności, a także fakt, że trudnym
wydaje się jednoznaczne, precyzyjne rozdzielenie zadań i kompetencji poszczególnych organów odpowiedzialnych
za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce postanowiono
do konstruowania mapy zaprosić instytucje, organizacje, a wreszcie i samych
mieszkańców. Mapa zagrożeń tworzona będzie na poziomie centralnym, wojewódzkim i powiatowym. Ważne jest by
lokalna społeczność miała możliwość
przedstawienia swoich spostrzeżeń,
zwrócenia uwagi na te zagrożenia, które
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najczęściej dotykają mieszkańców danej
gminy. Mapa zagrożeń zawierać będzie
informacje dotyczące przestępczości
na danym terenie w tym przestępczości
gospodarczej, narkotykowej i zorganizowanej, zagrożenia szczególnie uciążliwymi wykroczeniami oraz wyniki
badań społecznych w zakresie poczucia
bezpieczeństwa. Mapa będzie przedstawiona w formie graficznej i opisowej.
Będzie można ją znaleźć na stronach internetowych Policji i samorządów.

Wnioski wynikające
z debaty społecznej
w Gminie Mszana Dolna
Na początku debaty asp. Stanisław
Stec przedstawił analizę zagrożeń i statystyki policyjne za 2015 rok. Potem
wystąpił podinsp. Marek Franczyk
i przedstawił ogólne założenia „Krajowej Mapy Zagrożeń”. Następnie wywiązała się dyskusja, w której chętnie brali
udział wszyscy zgromadzeni goście.
Sprawozdanie z debaty zostanie niezależnie sporządzone przez Policję i Straż
Gminną.

Już teraz można sformułować wnioski i propozycje wynikające z debaty
do umieszczenia w mapie zagrożeń:
– jednym z najpoważniejszych zagrożeń są zdarzenia w ruchu drogowym,
zarówno z udziałem kierujących pojazdami, jak i pieszych (duża liczba wypadków śmiertelnych);
– powiększająca się skala przestępczości narkotykowej (sprzedaż, hodowanie, posiadanie narkotyków);
– popełnianie wykroczeń w porze
wieczorowo-nocnej przez osoby gromadzące się w okolicach szkół, remiz strażackich (zakłócenia ładu i porządku
publicznego, spożywanie alkoholu
w miejscach niedozwolonych, niszczenie mienia) lub młodych ludzi powracających z imprez (niszczenie znaków
i urządzeń drogowych), a także wypalanie traw i zaśmiecanie dróg, lasów;
– wykroczenia wynikające z ustawy
o wychowaniu w trzeźwości (brak w pobliżu izby wytrzeźwień, duża liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych);
– przestępczość i demoralizacja nieletnich (rola prewencji kryminalnej, profilaktyki skierowanej do dzieci,
młodzieży i rodziców);
– nasilające się zjawisko przemocy
rodzinnej wobec osób starszych i dzieci
(konieczność sygnalizacji, nawet anonimowej tego typu zachowań).
Konsultacje będą odbywać się cyklicznie raz na kwartał.
ANNA PĘKAŁA, Komendant
Komisariatu Policji Mszana Dolna

DZIELNICOWI NA TERENIE GMINY MSZANA DOLNA
Sierż. Adrian Walczak
Rejon działania:
Rejon XXV obejmuje gminę Mszana Dolna, sołectwa: Kasinka Mała, Kasina Wielka.
kontakt: tel. kom.: 608 562 564 dostępny w godzinach pracy dzielnicowego.
Mł. asp. Józef Mrowca
Rejon działania:
Rejon XXVI obejmuje gminę Mszana Dolna, sołectwa: Lubomierz, Łętowe, Łostówka, Mszana Górna.
kontakt: tel. kom.: 608 562 590 dostępny w godzinach pracy dzielnicowego.
Mł. asp. Marcin Habieda
Rejon działania:
Rejon XXVII obejmuje gminę Mszana Dolna, sołectwa: Glisne, Olszówka, Raba Niżna
kontakt: tel. kom.: 660 012 181 dostępny w godzinach pracy dzielnicowego.
DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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Kasinianie-Zagórzanie nagrodzeni
w Karnawale Góralskim
Grupa kolędnicza „z turoniem” z Kasiny Wielkiej, którą
podczas 44. Karnawału Góralskiego w Bukowinie Tatrzańskiej zaprezentowali członkowie Zespołu Regionalnego „Kasinianie – Zagórzanie” zajęła II miejsce.
Z konkursu wróciła ze „srebrną rozetą góralską” oraz nagrodą pieniężną w wysokości 600 zł.
W ciągu trzech dni (4-6 lutego) na scenie Domu Ludowego w Bukowinie Tatrzańskiej zaprezentowało się 46 grup kolędniczych – z województw małopolskiego, podkarpackiego,
śląskiego i świętokrzyskiego.
Popularny „Karnawał Góralski” to Ogólnopolski Konkurs
Grup Kolędniczych, Popis Par Tanecznych, Konkurs Tańca
Zbójnickiego oraz wyścig Kumoterek. Tegoroczne popisy
grup kolędniczych oceniała komisja konkursowa w składzie:
Aleksandra Bogucka – etnomuzykolog, Artur Czesak – językoznawca, Benedykt Kafel – etnograf, Dorota Majerczyk – etnolog oraz Stanisław Węglarz – antropolog kulturowy.
W swoim protokole członkowie komisji podkreślili ogromne
zaangażowanie i profesjonalizm grup występujących na scenie. Czytamy w nim m. in.: „Wyrażamy radość z powodu
utrzymującego się od kilku lat wysokiego, a w tym roku wyjątkowo wysokiego poziomu grup kolędniczych, biorących
udział w bukowiańskim konkursie. W sposób szczególny dotyczy to reprezentacji województwa małopolskiego, które

w drodze do Bukowiny przechodzą podwójne eliminacje
(gminne i powiatowe), w trakcie których odbywają rozmowy
warsztatowe. Wyrażamy nadzieję na znacznie większy i różnorodny tematycznie udział w następnych latach grup spoza województwa małopolskiego”.
Kilka dni wcześniej (30-31.01.2016 r.) w Podegrodziu rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs dla dziecięcych i młodzieżowych grup kolędniczych „Pastuszkowe kolędowanie”. III miejsce
w kategorii grup dziecięcych otrzymała w nim grupa kolędnicza
„z gwiazdą” z Raby Niżnej.
Źródło: WWW.DOMLUDOWY.PL, WWW.MCKSOKOL.PL

„Echo Zagórzan”
kolędowało w Kalwarii
Zebrzydowskiej
W niedzielę, 31 stycznia, Orkiestra Dęta
„Echo Zagórzan” z Kasiny Wielkiej pojechała z kolędą do Kalwarii Zebrzydowskiej.
Najpierw zapewniła oprawę muzyczną
Mszy Świętej sprawowanej w Bazylice,
później koncertowała przy pięknej szopce
kalwaryjskiej. Tradycją orkiestry jest pielgrzymowanie do Kalwarii Zebrzydowskiej
co roku w sierpniu. Po pięknym kolędowaniu „Echo Zagórzan” otrzymało zaproszenie do corocznego odwiedzania tego
cudownego miejsca również przy okazji
Świąt Bożego Narodzenia.
Wyjazd Orkiestry do Kalwarii Zebrzydowskiej umożliwiło wsparcie finansowe Urzędu Gminy Mszana Dolna uzyskane poprzez
dotację w otwartym konkursie ofert.
MARIUSZ CEKLARZ
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Zakopiańska „Górka”
– szansą dla alkoholików
Alkoholizm to choroba duszy i ciała. Podejmując próbę leczenia tej
postępującej i wyniszczającej osobę alkoholika i jego otoczenie choroby nie można pomijać duchowego
wsparcia. Zasadniczą metodą leczenia uzależnienia w zakładach
lecznictwa odwykowego jest psychoterapia uzależnienia, wspomagana leczeniem alkoholowych
zespołów abstynencyjnych oraz
farmakologicznym wsparciem psychoterapii.
Niektóre osoby uzależnione od alkoholu wychodzą z nałogu i utrzymują
wieloletnią abstynencję, korzystając
z grupy samopomocowej Anonimowych
Alkoholików. Są również i tacy ludzie,
którzy próbują szukać pomocy na drodze uzdrowienia duchowego. Dobrym
tego przykładem jest Duszpasterstwo
Trzeźwości, prowadzone przez Ojców
Jezuitów w Zakopanem przy kościele
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Ojciec Stanisław Majcher SJ tak opowiada o tym ważnym miejscu:
„Duszpasterstwo Trzeźwości „Na
Górce” rozpoczęło swoją działalność bardzo niepozornie. W 1971 r. w naszym zakopiańskim domu przy kościele Matki
Bożej Nieustającej Pomocy przebywał
nieżyjący już dziś jezuita o. Wojciech
Krupa. Znany był ze swojej wielkiej
otwartości na człowieka. Pewnego razu
zgłosiła się do niego młoda para górali.
Mąż pił, zaś żona nie mogła już sobie dać
rady z tym problemem. Po rozmowie z o.
Wojciechem, mężczyzna przyrzekł żonie,
że przez miesiąc nie będzie w ogóle pił
wódki. Po miesiącu małżonkowie przyszli znowu i ów człowiek powiedział, że
skoro przyrzekał przed o. Wojciechem
i słowa dotrzymał, to jeśli będzie ślubował Panu Bogu, to tym bardziej da radę.
O. Krupa zgodził się na to. Góral powiedział o ślubowaniu swoim znajomym, ci
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Kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Zakopanem

zaś swoim i tak wieść o „Górce” rozniosła się po okolicy. Początkowo nieliczni,
z czasem coraz więcej osób przyjeżdżało, by ślubować przed Bogiem trzeźwość
i to przerodziło się w stałe duszpasterstwo. Dziś „Górka” znana jest już w całej Polsce. Świadczą o tym licznie
przybywające do nas osoby, nie tylko
z Podhala, ale z całego kraju – z Pomorza, Śląska, z Lubelskiego...
Na „Górkę” przyjeżdżają ludzie młodzi i starsi. Przyrzeczenia składają nie
tylko mężczyźni, choć to oni stanowią
większość ślubujących. Przyrzekają
głównie abstynencję od alkoholu, ale także od papierosów, hazardu, Internetu,
używek, zdarza się, że i od kawy. Często żony przywożą tu mężów, albo matki dzieci. Zdarza się, że i pracodawcy
stawiają pracownikom warunek złożenia ślubów trzeźwości, jeśli problem alkoholowy
stanowi
przeszkodę
w dobrym funkcjonowaniu firmy. Znamy też przypadki, że na „Górkę” trafiały osoby przyprowadzane przez policję
lub kuratora.

Jest w tym pewien fenomen, który nie
przestaje mnie fascynować. Mimo że
na „Górkę” przyjeżdżają przeróżne osoby, nieraz takie, które nie mają wcale pogłębionej relacji z Panem Bogiem,
jednak mimo to, doświadczają tu niezwykłego działania Bożej łaski. Sam
fakt, że Duszpasterstwo Trzeźwości istnieje tu już ponad 40 lat, że jest powszechnie znane, to właśnie znak, że
ślubowania przed wizerunkiem Matki
Bożej Nieustającej Pomocy, składane
na krzyż i Biblię, przynoszą konkretne
efekty. Mimo nieraz słabej wiary, osoby
zniewolone nałogami wracają do wolności wewnętrznej, doświadczają głębokich uzdrowień, wielu przestaje pić, czy
palić. Są przypadki, że ktoś ślubuje
na kilka lat. Częściej na kilka miesięcy,
na rok, dwa. Rzadko zdarza się, że ktoś
przyrzeka abstynencję do końca życia.
Często bywa jednak, że ktoś, komu kończy się termin ślubowania, wraca
na krótko przed jego końcem, by ponowić przysięgę. Nikły procent osób wraca, by ślubować jeszcze raz, bo nie
DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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dotrzymali obietnicy. Górale, na przykład, mają wielki szacunek do tego
przyrzeczenia. Jeśli ktoś ślubował, mówi, że jest na „Górce”. Co ciekawe, jeśli ktoś się tym pochwali, na ogół
współtowarzysze pracy czy spotkań szanują ten fakt i nie namawiają do picia.
Czasem zdarza się, że małżonkowie ślubują razem, choć tylko jedno z nich ma
problem. Najczęściej to żona chce towarzyszyć mężowi w abstynencji i wspierać go w ten sposób.
My ze swojej strony modlimy się
za ślubujących, zaś w każdą pierwszą
niedzielę miesiąca odprawiana jest
o godz. 10 msza św. w ich intencji. Cały czas także służymy w tym miejscu
w sakramencie pojednania.
Sytuacje alkoholików nieraz są dramatyczne. Najtrudniejsze w tej chorobie
jest przyznanie się do problemu, uznanie siebie za alkoholika, osobę zniewoloną, mającą trudności z samokontrolą

i umiejętnością powiedzenia „nie”.
Przyrzeczenie zawsze poprzedza rozmowa, bardzo często spowiedź, którą odbywa się w kaplicy ślubowań. Często
jest też tak, że oprócz ślubowania, kierujemy danego człowieka na konkretną
terapię. Niektórzy ślubowaniem zaczynają lub kończą antyalkoholową kurację.
Nieraz jednak to właśnie ślubowanie
złożone przed Bogiem stanowi jedyne
rozwiązanie. Leczenie nie zawsze pomaga, ale osoby, które dają słowo Panu
Bogu są przez Niego umacniane nadprzyrodzoną łaską i siłami do wytrwania w postanowieniu. Każda osoba
wpisywana jest przez nas do specjalnej
księgi, jednak jest to sprawa całkowicie
wewnętrzna. Nikt z zewnątrz nie ma dostępu do tych danych. Ślubować można
także anonimowo.
Widziałem tu wiele wzruszających
sytuacji, wewnętrznych przemian...
Szczególnie poruszająca była dla mnie

historia młodego małżeństwa z dwójką
dzieci. Problem alkoholowy męża doprowadził do separacji. Jednak postanowienie tego człowieka o niepiciu,
ciężka praca nad sobą i, przede wszystkim, miłość do żony i dzieci doprowadziły do ich ponownego spotkania,
właśnie tu, na „Górce”. Podziwiałem
jego przemianę – kiedy odprawiałem
dla nich mszę św. – oboje włączyli się
w liturgię, czytali Słowo Boże, pojednali się. Dla mnie są to namacalne znaki Bożego działania. Patrzę na te
wydarzenia z nieustającą wdzięcznością i zadziwieniem...”
Koniec karnawału, początek Wielkiego Postu…czyż jest lepszy moment
do decyzji o zmianie życia na lepsze?
ANNA PETRYCKA
Wykorzystano Fragmenty rozmowy przeprowadzonej przez Agnieszkę Konik-Korn
tygodnik katolicki NIEDZIELA
edycja małopolska 35/2010

Z archiwów parafialnych

Historia
jednego
wpisu
pismo Kurii Metrop – fragment

Biskupi nie mają łatwego życia.
Zwykle widzimy ich w uroczystych
wydarzeniach życia parafialnego
– otoczonych wielkim szacunkiem,
rozdających uśmiechy, pozdrowienia i obrazki z błogosławieństwem.
Mało wiemy o ich codziennej pracy,
a już najmniej o tej urzędowej – biurowej. Przyjmowanie różnych stron, robienie notatek z niektórych spotkań,
prowadzenie dziennika czynności, pisanie sprawozdania po wizytacji parafialnej – to już żmudna, a ważna praca.
Wyrasta z niej po czasie jakiś udokumentowany obraz życia kościoła w danym miejscu.

WWW.MSZANA.PL

NASZA GMINA 17

ROZMAITOŚCI
Gdy dziś, po latach, patrzymy na życie św. Jana Pawła II w jego czasach krakowskich – podziwiamy, ile przeróżnych zadań i w ilu miejscach, spełniał ten pracowity
i święty człowiek! Grube już tomy opisują jego posługę
arcypasterską w diecezji krakowskiej, a ile do tego wystąpień na forum Kościoła w Polsce, a potem wystąpienia zagraniczne, np. na II Soborze Watykańskim…
I ten pracowity pasterz, dziś św. Jan Paweł II, gdy
w maju 1966 r., roku Wielkiego Millenium Chrztu Polski, wizytował parafie dekanatu Mszana Dolna, znalazł
czas, aby podejść na Śnieżnicę i zapoznać się ze stanem
przedwojennej drewnianej kaplicy.
Stała ona od roku 1931 na środku placu pośród budynków sodalicyjnej kolonii letniej. Do czasu wybuchu wojny każdego lata były tu msze św. dla chłopców-kolonistów,
którzy przyjeżdżali tu z całej Polski. Na każdym z dwu turnusów był ksiądz odpowiedzialny, który odprawiał msze
św., prowadził nabożeństwa, wygłaszał pouczenia… Jeden z takich księży jest bł. Kazimierz Grelewski z Radomia (1907 – 1942), który przebywał na Śnieżnicy
w lipcu 1931 r. Za 11 lat potem zginął śmiercią męczeńską w obozie niemieckim w Dachau, a w czerwcu 1999 r.
został beatyfikowany przez Jana Pawła II razem z innym
męczennikami II wojny światowej.
Kaplica po wojnie, razem z całym terenem i innymi budynkami została zabrana przez władzę ludową i tylko niekiedy mogła być w niej msza św., jeśli była tu jakaś
dzielna i religijna grupa i jeśli postarali się o przyjazd księdza. Nieraz właśnie odprawiał tu mszę św. wikariusz
z Kasiny Wielkiej ks. Antoni Pawlita, późniejszy proboszcz i dziekan w Mszanie Dolnej. Wobec tego wykluczenia, na jakie została skazana ta świątynia
i nieuchronnej jej dewastacji została podjęta decyzja o jej
rozbiórce i przeniesieniu do Raby Niżnej. Tam właśnie
powstawała parafia oddzielająca się od parafii Olszówka,
a na pozwolenie na budowę kościoła trudno było się doczekać.
W parafii Kasina Wielka zachowało się pismo, będące owocem wizytacji abp Karola Wojtyły na Śnieżnicy
– i późniejszych starań i rozmów Kurii z władzami
świeckimi.
A o wizytacji arcybiskupiej w Mszanie Dolnej, która
to, jak wspomniano powyżej, sięgnęła aż Śnieżnicy, dowiadujemy się dzięki protokołowi powizytacyjnemu,
w którym abp Karol Wojtyła napisał:
„19 V 1966 r. …z kolei wyjazd do kaplicy pod Śnieżnicą (dawna kaplica sodalicyjna), która leży na terenie
parafii Kasina Wielka (problem własności?).”
Dzięki temu i Raba Niżna mogła potem wybudować
nowy kościół, i ostatnio na Śnieżnicy mogliśmy (od) budować całkiem nową świątynię!
A wiosną tego roku będziemy obchodzić 50 lat tej wizytacji św. Jana Pawła II na Śnieżnicy.
W rękach ludzi są nieraz wielkie dzieła Boże!...
KS. JAN ZAJĄC,
KAPELAN NA ŚNIEŻNICY
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KRZYŻÓWKA

ZIMOWA KRZYŻÓWKA Z HASŁEM
DLA DZIECI w wieku 6-10 lat
1. Zimowy czas wolny od nauki
2. Wiszą na dachu, gdy za oknem
wielki mróz
3. Ptak, który lubi słoninkę
4. Zimowe mieszkanie dla
Eskimosów
5. Jest biały i zimny, topi się w
słońcu
6. Każde dziecko powinno go mieć na
głowie jeżdżąc na nartach
7. Wisi przy ścianie, latem jest zimny,
a zimą gorący
8. Dzieci w zimie lubią na nich jeździć
9 Najzimniejsza pora roku
10. Powinien być przy kurtce lub
plecaku, byś był bardziej widoczny
11. Lepimy go ze śniegu
12. Powinno być odpowiednie do
każdej pory roku

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 6/2015 – Śpiewanie kolęd
nagroda trafia do: 9-cio letniej – Adrianny Jakubiak z Kasinki Małej
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Nagrodzeni za promocję
gminy poprzez kulturę i sport
Sześciu młodych mieszkańców
gminy Mszana Dolna odebrało z rąk
wójta, Bolesława Żaby, nagrody
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
oraz wysokie wyniki sportowe zdobyte w ciągu roku 2015.
Tradycyjnie już, przekazania wyróżnień dokonano podczas sesji Rady
Gminy Mszana Dolna. Gratulacje nagro-

dzonym złożyła w imieniu wszystkich
radnych Aleksandra Kania, przewodnicząca Rady. W zaszczytnym gronie osób,
które za swoje ubiegłoroczne osiągnięcia
odebrały nagrodę znaleźli się: Michał Jania – klarnecista z Mszany Górnej, Krystian Kubowicz – wokalista z Kasiny
Wielkiej, Justyna Rusnarczyk – solistka
z Kasiny Wielkiej oraz taekwondziści:
rodzeństwo Karolina i Mateusz Szczęsnowscy i Kamil Skolarus – wszyscy
z Kasinki Małej.

Uhonorowani przez wójta muzycy
i sportowcy mimo młodego wieku poszczycić się mogą wieloma prestiżowymi osiągnięciami, które wszystkim
świadkom tej wyjątkowej uroczystości
przybliżył Bolesław Żaba.
Na podkreślenie zasługuje również
fakt, że to właśnie przedstawiciele młodego pokolenia naszej społeczności poprzez
realizację
swoich
pasji
artystycznych i sportowych oraz udział
w licznych konkursach i zawodach
kreują pozytywny wizerunek naszej
Małej Ojczyzny oraz promują gminę
Mszana Dolna w kraju i na arenie międzynarodowej.
MAGDA POLAŃSKA

KĄCIK KULINARNY GMINNYCH GOSPODYŃ
Na przednówku – sałatka
z młodych pokrzyw
Składniki:
młoda pokrzywa, jajka, masło
Sposób przyrządzenia:
1. Nazbierać do pojemnika lub wiaderka 5-6 litrowego młodych pokrzyw
(marzec /kwiecień), ubić tak, aby było
ich w pojemniku ok. 1 kg – listki umyć.
2. Do lekko posolonej gotującej się wody
wrzucamy wcześniej umyte zebrane młode pędy pokrzyw i gotujemy 5 minut.
3. Wyciągamy z wody na patelnię (nie
cedzimy), dodajemy ¼ kostki masła.
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4. Smażymy, aż odparuje woda i pokrzywa zgęstnieje.
5. Przygotowane jajka – 5 szt., roztrzepać w pojemniku, można dodać pieprzu. Następnie tak wymieszane jajka
wlewamy do smażonej pokrzywy. Nie
mieszamy, poruszamy tylko widelcem
tak, aby jajko wsiąkło w smażona pokrzywę.
Sałatka może być podawana jako dodatek do ziemniaków i drugiego dania
lub jako deser po obiedzie na zimno lub
ciepło.
Dla odważnych polecają BABY Z RABY
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Już 1050 lat temu

Nowym Światłem oświ
Pamiętam z dzieciństwa, że starsi,
chcąc zagadnąć dziecko, pytali: cyjześ ty? Albo: cyjaś ty? I wtedy padała odpowiedź: Od Staska
z Kubanówki, albo od Hanki z Zapotoka. Imiona i położenie (osiedla we
wsi) wystarczały zazwyczaj, aby
określić pochodzenie i zamieszkanie. Gorzej już było, kiedy dziecko
znalazło się poza wsią, ale wtedy
było zwykle w towarzystwie rodziców, lub innych dorosłych – i wtedy
już oni na podobne pytania spieszyli
z dokładniejszą odpowiedzią…
Przychodzi mi to na myśl, gdy trzeba
coś powiedzieć o ważnej okoliczności:
mamy w tym roku Jubileusz Chrztu Polski „966 – 1016”.
Nie jest to jakaś cyfra bardzo „okrągła”, bo 1050 lat. Jednak trzeba wspomnieć i uczcić tamto wielkie Wydarzenie
z 966 r., bo od niego tyle zależało w naszej historii, a przecież i nadal ma to dla
nas doniosłe znaczenie.
Dzięki przyjęciu chrztu Polska zyskała swoje imię i lokalizację wśród chrześcijańskich państw Europy. Otrzymała
więc przez to swoje prawo obywatelstwa
w cywilizacji łacińskiej ogarniającej
od wieków basen Morza Śródziemnego
i zachód Europy. Nowe państwo od razu stanęło na solidnym fundamencie.
Chrzest Polski odbył się bowiem
w jej „niemowlęcym” jeszcze wieku,
gdyż – jak się dzisiaj uważa – początki
naszej organizacji państwowej są tylko 30-40 lat wcześniejsze, z czasów Siemomysła, ojca Mieszka I. Inne kraje, jak
choćby sąsiednia Ruś, przyjęły chrześcijaństwo po upływie ponad 100 lat
od swych początków.
U nas Mieszko I, zaraz na początku
tworzenia państwa, po przyjęciu chrztu,
mógł czerpać ze wzorów zachodniej
kultury i przemieniać nie tylko swoje
pogańskie obyczaje, ale i podnosić kulturę materialną swojego państwa. Mamy
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Arcybiskup Karol Wojtyła

dowody na to, że starł się o budowę
świątyń i sprowadzał misjonarzy. Zaledwie dwa lata po chrzcie zdołał się też
wystarać o biskupstwo, zależne wprost
od Stolicy Apostolskiej, a nie od sąsiedniej metropolii niemieckiej. Pierwszy
polski biskup – Jordan – był wyświęcony w Rzymie!
Polska pojawia się na mapie Europy
wśród krajów chrześcijańskich. Nowe

światło Bożej Prawdy, Ewangelii, rozbłyska nad naszym krajem, by ułatwić
nam wędrówkę dziejową. Polska czerpie
z bogatego skarbca dorobku ducha
chrześcijańskiego, ducha twórczego
i bardzo wspólnotowego, ale też i prawie
równocześnie wnosi swój własny dorobek do skarbca kultury europejskiej.
Wielkie zasługi dla obrony wiary
zjednują rychło Polsce zaszczytne miaDWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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eceni

(cz. I)

Prymas Stefan Wyszyński

no „Przedmurza Chrześcijaństwa” (antemurale christianitatis). Polska wiernie
stoi przy Chrystusie, broni całości wiary i tradycji chrześcijańskiej. Mówi się:
Polska zawsze wierna – Polonia semper
Fidelis! Gdy trzeba – dzielnie staje
do walki z wrogami Kościoła. W ciągu
dziejów były to różne, długie i krwawe
zmagania: ongiś z nawałą islamu (Tatarzy, Turcy) i z luteranizmem (reforma-
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cja, najazdy szwedzkie), a w nowszych
czasach powstrzymanie pochodu bezbożnych bolszewików (wojna 1920 r.)
a potem nieugięta postawa wobec sowieckiego komunizmu.
Właśnie w tym czasie, gdy już od ponad 20 lat próbowano nam wszczepiać
idee socjalizmu i komunizmu, gdy zmieniano i doskonalono sposoby walki
z Bogiem, tak przecież widocznym
i obecnym w naszej historii – przyszło
nam świętować Tysiąclecie Chrztu Polski! Był rok 1966 r. i sławne Sacrum Poloniae Millenium! Dzisiaj mało kto już
pamięta tamte czasy…
Ja pamiętam ten czas bardzo dobrze.
Byłem wówczas w połowie seminaryjnej drogi do kapłaństwa, na III roku studiów.
Kwietniowe
uroczystości
(dokładnie 1000 lat!) w Gnieźnie miały
równoczesne lokalne swoje odbicie
w każdej parafii: śpiew dziękczynnego
„Te Deum” (Ciebie Boga wysławiamy!)
przy biciu wszystkich dzwonów. Z kolei
przetoczył się potem przez kraj (aż
do późnej jesieni) ogromny pochód
wdzięczności: przed Obrazem MB Częstochowskiej w każdej diecezji odbyła
się uroczystość z udziałem wszystkich
biskupów Polski. Przewodniczył Prymas Polski ks. kard. Stefan Wyszyński.
On też wygłaszał kazanie. A dodajmy,
że to właśnie on obmyślał wcześniejsze
(długie, bo 9-letnie) przygotowanie duchowe Narodu do Tysiąclecia Chrztu.
Nasz Abp. Karol Wojtyła (nie był jeszcze kardynałem) był stale obok prymasa wraz z abp. Bolesławem Kominkiem
z Wrocławia i abp. Antonim Baraniakiem z Poznania).
W tych uroczystościach brały udział
niezliczone tłumy, mimo bardzo wielu
przeszkód. Nie było przecież prawie
żadnej komunikacji prywatnej, prócz rowerów i końskich zaprzęgów. Może
jeszcze kogoś było stać na motocykl…
Samochód prywatny był wielką rzadkością. A i tak te nieliczne pojazdy były
śledzone i kontrolowane. Rozkład jazdy
autobusów i pociągów w takie uroczystości był zawieszany. Nieraz skład pociągu był dużo mniejszy, a chętnych
do podróży było przecież o wiele więcej. W zakładach pracy były wstrzymane urlopy, nieraz celowo przedłużano
pracę. W wojsku nie było przepustek.

Różnymi sposobami usiłowano storpedować lub przynajmniej zakłócić uroczystości. Często w ostatniej chwili
zmieniano odcinek trasy peregrynacji
obrazu prowadzący do katedry przez
miasto. Zatrzymywano honorową banderię lub kawalkadę samochodów. Wyłączano zasilanie prądem. Nieraz
nad zebranym na uroczystości tłumem
przelatywał lub krążył samolot, powodując hałas i odwracając uwagę w czasie mszy św.
Z naszego seminaryjnego podwórka
pamiętam wieczorny incydent (6 lub 7
maja 1966 r.) z jakimś agentem w przeddzień uroczystości na Wawelu. Otóż nagle zauważyliśmy, że jedna z wielkich
flag na naszym budynku zwisa całkiem
bezładnie, i do tego jeszcze jakieś sznurki. Pobiegliśmy na strych, gdzie było
górne mocowanie całej okazałej dekoracji naszego seminarium. Tam został
przyłapany na gorącym uczynku jakiś
młodzieniec w skórzanej kurce, który
nie chciał nam wytłumaczyć, skąd się
wziął i co tu robi. Z wielkim hałasem
i pogróżkami sprowadziliśmy go
po schodach na korytarz, gdzie otoczyła nas gromada kolegów kleryków.
Na szczęście zaraz zjawił się nasz prefekt – ks. Tadeusz Pieronek – i wziął go
na furtę. Odstąpiliśmy niechętnie, ale
może dobrze, że nie doszło do jakiejś
prowokacji.
Te wszystkie trudności nie umniejszały potężnego udziału wiernych
w uroczystościach. A trzeba też podkreślić, że ten udział był bardzo pobożny,
spontaniczny, jak można się domyślić
– okupiony wieloma wyrzeczeniami
i ofiarami. Dobrze byłoby to dzisiaj
prześledzić, wspomnieć, zobaczyć w dokumentacjach. Należy się spodziewać,
że ostatnie dobre zmiany w Polsce, które także docierają i do publicznych mediów, umożliwią nam wszystkim
szerokie otwarcie „okienka historii”
na tamte wielkie wydarzenia.
Szukajmy i „odwiedzajmy” różne publikacje o tamtym Millenium, a pomoże nam to właściwie przeżyć obecny
jubileusz!
W następnym odcinku postaram się
przedstawić dalszy ciąg ówczesnego
wielkiego świętowania.
KS. JAN ZAJĄC ZE ŚNIEŻNICY
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Z NOTATNIKA PROFILAKTYKA
szą o kolejnych przypadkach dzieci, które są ofiarami przemocy w rodzinie. Kiedy dojdzie do tragedii – okaleczenia albo
śmierci dziecka – często okazuje się, że
wiele osób wiedziało o zagrażającej
dziecku sytuacji w rodzinie. Maltretowane, zaniedbywane, krzywdzone dzieci
nie są w stanie same się bronić. Dlatego
tak ważne jest, aby dorośli, którzy wiedzą o krzywdzie dziecka, chcieli i potrafili ochronić je przed przemocą.

Ponad połowa Polaków (58 %)
akceptuje klapsy, a jedynie jedna
trzecia (32 %) wie, że w Polsce
obowiązuje zakaz bicia dzieci wynika z najnowszych badań
zrealizowanych na zlecenie
rzecznika praw dziecka Marka
Michalaka.
Wszyscy rodzice miewają trudności
i niepokoją się o to, czy wywierają
na swoje dzieci dobry wpływ. Zwykle
chcą dla swoich dzieci samego dobra.
Wiemy, że dzieciom są potrzebne granice, aby mogły czuć się bezpiecznie, ale
wcale nie jest łatwo owe granice wyznaczyć. Pozytywne podejście do wychowania nie obejmuje bicia dziecka. Niektórzy
rodzice obawiają się, że jeśli nie będą dawali dzieciom klapsów, to stracą nad nimi panowanie, jednak w rzeczywistości
dzieje się zupełnie inaczej. Im częściej
okazujemy dzieciom miłość i szacunek
oraz im lepiej dzieci rozumieją, dlaczego
chcemy, żeby zachowywały się w określony sposób, tym bardziej chcą spełniać

że może zadawać ból, zawstydzać i upokarzać, więc trzeba się go bać. Że ono
samo jest małe, słabe, złe i bezwartościowe. Że problemy można rozwiązywać za pomocą siły, a nie argumentów
czy negocjacji. Że można uderzyć słabszego, bo zasada „nie wolno nikogo bić”
to nic nie znaczące słowa. Bywa, że bite dzieci są posłuszne, ale nie dlatego, że
nauczyliśmy je odróżnić dobro od zła
i że zrozumiały oraz zaakceptowały zasady, jakie próbujemy im wpoić, ale dlatego, że się boją i chcą uniknąć kary.
W sytuacjach, kiedy zostają bez kontroli
dorosłych, mogą łamać zasady przekonane, że nie zostaną przyłapane i ukarane. Kary fizyczne to nie metoda
wychowawcza tylko wyraz bezradności
rodziców. Refleksyjni rodzice maja poczucie porażki. Czasem biją, bo nie potrafią poradzić sobie z własnym
gniewem, frustracją czy lękiem. Nie
chcą źle. Są przekonani, że w ten sposób
uczą swoje pociechy dyscypliny. Lecz
co wtedy, kiedy zdenerwowany rodzic,
żeby osiągnąć efekt, uderza mocniej, po-

Przemoc fizyczna jest przestępstwem. W świetle polskiego prawa rodzice
mają obowiązek troszczyć się o dziecko. Umyślne godzenie w ciało dziecka i zadawanie mu fizycznego bólu jest bezprawne. Pamiętajmy, że bicie
dziecka, narażanie go na bycie świadkiem przemocy, zaniedbywanie przez
najbliższych jego potrzeb fizycznych i emocjonalnych nie musi oznaczać,
że dziecko nie jest kochane i odrzucone przez rodziców.
nasze oczekiwania. Przyjęcie tego podejścia pozwala traktować wszelkie kary jako środek ostateczny.
Czy dziecko, które dostaje klapsa lub
lanie, rzeczywiście czegoś się uczy?
Tak, ale nie tego, czego byśmy chcieli.
Uczy się, że dorosły może być straszny,
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tem jeszcze mocniej, a nawet zupełnie
traci nad sobą kontrolę…?
Przemoc fizyczna wobec dzieci jest
poważnym problemem społecznym – zarówno ze względu na skalę zjawiska, jak
i na konsekwencje, jakie niesie za sobą.
Niemal każdego tygodnia media dono-

Najczęściej spotykane
skutki doświadczania kar
fizycznych przez dzieci:
Skutki psychologiczne i społeczne:
• niska samoocena
• poczucie winy i wstydu
• podwyższony poziom agresji (także
autoagresja)
• trudności w odczuwaniu empatii
• poczucie wyobcowania
• poczucie odrzucenia
• podwyższony poziom lęku
• napięcie
• nadpobudliwość
• problemy z utrzymaniem koncentracji
• zaburzenia snu
• nocne moczenie
• skłonność do poniżania innych i przemocy
• skłonność do depresji, próby samobójcze
Skutki fizyczne: uszkodzenia ciała,
utrata przytomności, krwawienie, złamane kończyny, uszkodzone oko, rany
wymagające nałożenia szwów, omdlenia, ból, w skrajnych przypadkach – nawet śmierć;

Jeśli podejrzewasz,
że dziecko doświadcza
przemocy…
Czasem trudno zdecydować się, co
zrobić. Możesz nie mieć pewności, czy
dziecko jest ofiarą krzywdzenia. Niepokojący wygląd i zachowanie dziecka
mogą przecież nie mieć związku
z krzywdzeniem – dzieci są posiniaczone, bo często się przewracają, małe dzieci często płaczą. Czasami po prostu nie
chcesz wchodzić w konflikt z sąsiadami
lub uważasz, że swoją interwencją dodatkowo pogorszysz sytuację dziecka.
Martwisz się, że w skutek Twoich działań rodzina rozpadnie się, a dziecko trafi
do domu dziecka…
DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

uczęszcza dziecko – powiedz pedagogowi o swoich podejrzeniach dotyczących sytuacji dziecka.
• Możesz powiadomić ośrodek pomocy społecznej.
• Możesz także wysłać do sądu rodzinnego – nawet anonimowe – pismo
z opisem sytuacji. Ważne jest, aby
podać w nim dane krzywdzonego
dziecka i rodziny, tak aby sąd mógł
podjąć interwencję.
• Możesz powiadomić policję lub prokuraturę.
• Pamiętaj, że rodzice, którzy biją dzieci starają się to ukryć.
Przemoc fizyczna jest przestępstwem.
W świetle polskiego prawa rodzice mają obowiązek troszczyć się o dziecko.
Umyślne godzenie w ciało dziecka i zadawanie mu fizycznego bólu jest bezprawne.
Pamiętajmy, że bicie dziecka, narażanie go na bycie świadkiem przemocy,
zaniedbywanie przez najbliższych jego
potrzeb fizycznych i emocjonalnych nie
musi oznaczać, że dziecko nie jest kochane i odrzucone przez rodziców. Życie jest zbyt skomplikowane, żeby
można je ująć w sztywne ramy i schematy. Każda sytuacja wymaga indywidualnego podejścia i pomocy.

Mamo, Tato, Babciu,
Dziadku – uczę się życia
od Was!

W takiej sytuacji wiele osób dochodzi do wniosku, że najlepiej będzie nie
wtrącać się.
Pamiętaj, jednak że być może jesteś
jedyną osobą, która zauważyła, że
dziecko potrzebuje pomocy!
Jeśli nie jesteś pewna/y, czy Twoje
podejrzenia są słuszne, możesz zwrócić się do instytucji, które mają obowiązek sprawdzić, co dzieje się
w domu dziecka i jeśli jest taka potrzeba udzielić pomocy dziecku i rodzicom. Ale żeby instytucje te mogły
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zacząć działać, muszą otrzymać informację, że dane dziecko lub rodzina potrzebuje wsparcia.

Dlatego Twoja reakcja
jest bardzo ważna!
Co możesz zrobić, aby pomóc dziecku
doświadczającemu przemocy?
• Jeśli masz wątpliwości, porozmawiaj
z kimś na temat sytuacji, która budzi
Twoje podejrzenia.
• Powiadom o swoich podejrzeniach
przedszkole lub szkołę, do której

Szanuj mnie, żebym szanowała innych
Wybaczaj, abym umiała wybaczać
Słuchaj, żebym umiała słuchać
Nie bij, żebym nie biła
Nie poniżaj, żebym nie poniżała
Rozmawiaj za mną, żebym umiała
rozmawiać
Nie wyśmiewaj
Nie obrażaj
Nie lekceważ
Kochaj mnie, żebym umiała kochać
Uczę się życia od Ciebie.
Tekst pochodzi z materiałów kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” zorganizowanej przez PARPA, Ogólnopolskie
pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia oraz Fundację Dzieci Niczyje.
ANNA PETRYCKA
Inspektor ds. rozwiązywania problemów
uzależnień i pomocy rodzinie
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Grupa kolędnicza „Z turoniem” z Olszówki

Zagrojcie Ta Turoniowi
Zimowa sceneria sprzyjała tegorocznemu XVII Przeglądowi Kolędniczemu „Zagrojcie Ta Turoniowi”,
który odbył się 23 i 24 stycznia.
w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubomierzu. Celem imprezy jest propagowanie polskiej tradycji
kolędniczej i uwrażliwienie młodych ludzi na jej piękno, jak również
integracja gminy – o czym w swojej
przemowie wspomniał wójt gminy
Mszany Dolnej Bolesław Żaba.

gucka – etnomuzykolog, mgr Inka Bogucka, dr docent Stanisław Węglarz – etnolog, Piotr Lulek – regionalista.
wyłoniła zwycięzców:

A. w kategorii dziecięcej
(od 7 do lat 13)

I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł otrzymuje grupa kolędnicza „Z GWIAZDĄ” z Sadku Kostrzy;
– Cztery równorzędne II miejsca
i nagrody pieniężne w wysokości
po 200 zł, otrzymują grupy kolędnicze:
Organizatorami byli: Starostwo Po- „Z GWIAZDĄ” z Męciny, „Z GWIAZwiatowe w Limanowej, Gmina Msza- DĄ” z Raby Niżnej, „PASTUSZKI”
na Dolna, Szkoła Podstawowa nr 1 im. z Zasadnego, „DRABY NOWOROCZśw. Józefa w Lubomierzu wraz z rodzi- NE” z Ujanowic;
cami uczniów tej szkoły, Ochotnicza
– Cztery równorzędne III miejsca i naStraż Pożarna w Lubomierzu i Sołectwo grody pieniężne w wysokości po 150 zł
Lubomierz.
otrzymują grupy kolędnicze: „Z TUROProwadzący Natalia Kuziel i Marcin NIEM” z Olszówki, „Z KONIKIEM”
Pajka, na tle pięknej scenerii, zapewnili z Pasierbca, „Z GWIAZDĄ” z Siekierzgromadzonym wspaniałą atmosferę. czyny, „Z GWIAZDĄ” z Lubomierza.
Wystąpiło 26 grup kolędniczych. Walczyli o miejsca na podium i nagrody B. w kategorii młodzieżow trzech kategoriach: dziecięcej, mło- wej (od 14 do lat 17)
– I miejsce i nagrodę pieniężną w wydzieżowej i dorosłych. Poziom był bardzo wysoki. Zachwycały stroje, gra sokości 300 zł otrzymuje grupa kolędniaktorska, śpiew. Faworytów było wielu. cza „Z TURONIEM” z Sadku Kostrzy;
– Dwa równorzędne II miejsca i nagroMimo to wyboru należało dokonać. Komisja w składzie: mgr Aleksandra Bo- dy pieniężne w wysokości po 200 zł otrzy-
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mują grupy kolędnicze: „Z GWIAZDĄ”
z Jodłownika, „Z SZOPKĄ” z Ujanowic;
– Dwa równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 150 zł
otrzymują grupy kolędnicze: „Z GWIAZDĄ” z Kasiny Wielkiej, „Z GWIAZDĄ”
z Bałażówki;
Wyróżnienie w kwocie 150 zł otrzymuje grupa kolędnicza „ŻYWA SZOPKA” z Poręby Wielkiej.
Ponadto na Ogólnopolski Przegląd
Grup Kolędniczych „Pastuszkowe kolędowanie” w Podegrodziu komisja zakwalifikowała laureatów I i II miejsc
w kategorii dziecięcej i młodzieżowej,
tj. 5 grup dziecięcych: „Z GWIAZDĄ”
z Sadku Kostrzy, „PASTUSZKI” z Zasadnego, „Z KONIKIEM” z Pasierbca,
„Z GWIAZDĄ” z Siekierczyny,
„Z GWIAZDĄ” z Lubomierza oraz 3
grupy młodzieżowe: „Z TURONIEM”
z Sadku Kostrzy, „Z GWIAZDĄ” z Jodłownika, „Z SZOPKĄ” z Ujanowic.

C. w kategorii dorosłych:
– cztery równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 500 zł
otrzymują grupy kolędnicze: „PASTERZE” z Sadku Kostrzy „PASTERZE” ze
Szczyrzyca, „Z TURONIEM” z Jurkowa, „PASTERZE” z Krasnego Lasocic;
DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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– cztery równorzędne II miejsca
i nagrody pieniężne po 400 zł otrzymują grupy kolędnicze: „Z TURONIEM”
z Kasiny Wielkiej, „ŻYWA SZOPKA”
z Kamienicy, „Z KONIKIEM” ze
Żmiącej, „HERODY” ze Starej Wsi;
– trzy równorzędne III miejsca
i nagrody pieniężne w wysokości
po 300 zł, otrzymują grupy kolędnicze: „Z TURONIEM” z Raby Niżnej,
„HERODY” z Pasierbca, „Z TURONIEM” ze Słopnic.
Ponadto na Ogólnopolski Konkurs
Grup Kolędniczych w ramach „Karnawału Góralskiego” w Bukowinie Tatrzańskiej
komisja zakwalifikowała dorosłe grupy
kolędnicze, będące laureatami I i II miejsc,
tj.: „PASTERZE” z Sadku Kostrzy, „PASTERZE” ze Szczyrzyca, „Z TURONIEM” z Jurkowa, „PASTERZE”
z Krasnego Lasocic, „Z TURONIEM”
z Kasiny Wielkiej, „ŻYWA SZOPKA”
z Kamienicy, „Z KONIKIEM” ze Żmiącej, „HERODY” ze Starej Wsi.

Grupy kolędnicze, które zaprezentowały najwyższy poziom będą walczyć o kolejne nagrody. Zwycięzcy
kategorii dzieci i młodzieży w Podegrodziu, a grupy dorosłe w Bukowinie.
Gościom dostarczono wspaniałych
wrażeń artystycznych. W przerwie
na obrady wystąpił gościnnie chór „Jutrzenka” z Lubomierza wraz z „Małymi Muzykantami”, „Echo Zagórzan”
z Kasiny Wielkiej oraz zespół działający przy SP Nr1 w Lubomierzu
„Śwarni Lubomierzanie”. Nie zapomniano również o polskiej gościnności. Publiczność mogła skosztować
regionalnych potraw, którymi częstowały młode Zagórzanki.
Wyrażamy wdzięczność władzom
powiatowym i władzom gminy Mszana Dolna za przychylny stosunek
do imprezy. Wszystkim uczestnikom
dziękujemy za obecność, a w szczególności sponsorom za okazaną pomoc.
MAŁGORZATA KAWECKA

Szukam
książki
Gminna Biblioteka Publiczna posiada osiem placówek. Siedziba GBP
nadal mieści się w Kasince Małej
w budynku parafialnym. Wszystkie
filie oprócz wypożyczania książek,
prowadzą też kąciki czytelniczo–internetowe.
Ponadto w placówkach organizowane
są zajęcia z dziećmi z głośnego czytania,
konkursy literackie i plastyczne, gry i zabawy. Księgozbiór GBP liczy 69 tys. pozycji. W ubiegłym roku pozyskano 1957
nowości dzięki dotacjom samorządu
oraz programowym Biblioteki Narodowej. Zarejestrowano też przeszło 2 tys.
stałych użytkowników. Od 2014 r. GBP
wdraża komputerowy system biblioteczny „MAK+”. Do jego internetowej bazy danych wprowadzane są zbiory, które
już można przeszukiwać zdalnie za pomocą strony : www.szukamksiążki.pl .
ZOFIA SKOLARUS

Z kolędą na Jasnej Górze
Orkiestra Dęta i strażacy – ochotnicy z Mszany Górnej kolędowali w Częstochowie.
U stóp Czarnej Madonny wystąpili z koncertem kolęd i pastorałek zagórzańskich.
Mszę św. dziękczynną, w której wzięli udział, koncelebrował ks. Marian Bański, proboszcz z Mszany Górnej. Pielgrzymi z różnych stron Polski, zgromadzeni w Bazylice
Jasnogórskiej, z zaciekawieniem wysłuchali godzinnego koncertu orkiestry. Poprzez bogaty repertuar prezentowanych utworów muzycy przybliżyli obecnym bogatą kulturę Zagórzan – regionu który reprezentują. Do rodzinnych stron powrócili
z zaproszeniem na ponowny występ w przyszłym roku. Wyjazd orkiestry do Częstochowy możliwy był dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu z Gminy Mszana Dolna w drodze otwartego konkursu ofert.
MICHAŁ MYSZA
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Dolina Mszanki bez finału w Będzinie
Zagórzański Zespół Folklorystyczny występem w Krakowie zakończył realizację zadania „Promocja kultury zagórzańskiej w kraju
i za granicą”, finansowanego w ramach dotacji gminy Mszana Dolna. Występ miał charakter eliminacji do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika, z finałem w Będzinie. Niestety w tym roku „Dolinie Mszanki” nie udało się
do niego zakwalifikować. Krakowskiej imprezie towarzyszyło również wydarzenie pn. Kolęda w Podgórzu realizowane pod patronatem prezydenta Krakowa.
JAROSŁAW MAZUR

Moment przekazania płyty FOT. STAROSTWO NOWOSĄDECKIE

Orkiestra dęta z Kasiny Wielkiej nagrała płytę z kolędami
Bolesław Żaba, wójt gminy Mszany Dolnej oraz przedstawiciele Orkiestry Dętej „Echo Zagórzan” z Kasiny Wielkiej uroczyście odebrali z rąk Marka Pławiaka, Starosty Nowosądeckiego, nagraną w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Starym Sączu,
płytę „matkę” oraz 100 krążków z tradycyjnymi, polskimi kolędami. Wójt Bolesław Żaba, dziękując Staroście za możliwość nagrania płyty w tej instytucji, wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę Gminy Mszana Dolna ze starostwem Nowosądeckim. Podziękowania kierujemy również do Jana Puchały, starosty limanowskiego, który wspomagał nas w kontaktach ze starostą
nowosądeckim – podkreślają muzycy orkiestry. Projekt w całości zrealizowano dzięki środkom finansowym Urzędu Gminy Mszana Dolna, za co bardzo dziękujemy. Płyta dostępna u członków orkiestry pod nr tel. 502 412 500.
.
STOWARZYSZENIE „ECHO ZAGÓRZAN”
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Kolędujmy wszyscy wraz
Tuż po Nowym Roku, 9 stycznia, Olszówka gościła uczestników XIV Przeglądu Kolędniczego
Dzieci i Młodzieży z Gminy Mszana Dolna, którego organizatorami
byli Urząd Gminy, Zespół Szkoły
i Przedszkola w Olszówce, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż
Pożarna i Rada Sołecka w Olszówce. Honorowy patronat nad przeglądem objął wójt Bolesław Żaba.
W podwojach miejscowej OSP zjawiły się grupy kolędnicze z niemal każdego zakątka gminy. W zmaganiach
konkursowych udział wzięli: kolędnicy
z turoniem ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Kasince Małej, kolędnicy z gwiazdą
z Zespołu Placówek Oświatowych
w Kasinie Wielkiej, kolędnicy z gwiazdą ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubomierzu, kolędnicy z gwiazdą ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Lubomierzu, kolędnicy z gwiazdą z Zespołu Szkoły i Przedszkola w Mszanie Górnej, kolędnicy
z gwiazdą z Zespołu Placówek Oświatowych z Raby Niżnej oraz kolędnicy
z gwiazdą i turoniem z Olszówki. Przygotowane przez nich programy oceniało
jury: Zofia Piekarczyk, Piotr Lulek
i Wojciech Kusiak.
Imprezę poprowadzili Urszula Góralik i Andrzej Gackowiec. W przerwie
obrad jury gościnnie wystąpiły muzyczne grupy z Olszówki: Zespół Regional-

Grupa kolędnicza „Z gwiazdą” z Zespołu Szkoły i Przedszkola w Mszanie Górnej

ny „Olszowianie”, Chór Świętojański
wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich,
Schola dziecięca „Nadzieja” oraz Dziecięca grupa grająca.
Zwycięzcami XIV Przeglądu Grup
Kolędniczych zostali ex aequo: kolędnicy z gwiazdą z Zespołu Placówek
Oświatowych z Raby Niżnej oraz kolędnicy z gwiazdą i turoniem z Olszówki.
II miejsce przyznano grupie kolędniczej z gwiazdą z Zespołu Placówek

Grupa „Z turoniem” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kasince Małej

WWW.MSZANA.PL

Oświatowych w Kasinie Wielkiej oraz
kolędnikom z gwiazdą ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubomierzu.
III miejsce otrzymały grupy: kolędnicy z turoniem ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Kasince Małej, kolędnicy
z gwiazdą ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Lubomierzu, kolędnicy z gwiazdą
z Zespołu Szkoły i Przedszkola w Mszanie Górnej.
TERESA NAWARA-ZIĘBA

Chór Świętojański z Olszówki
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Kto czyta, więcej wie
DLA WSZYSTKICH

JERZY ZIĘBA

Ukryte terapie.
Czego ci lekarz nie powie
Doświadczenie autora w naturoterapii sięga już przeszło dwudziestu lat. Zagadnieniem, nad którym najwięcej
w tym czasie pracował, były naturalne
metody leczenia i zapobiegania przewlekłym nowotworom. Lata badań i analiz
przyczyniły się do powstania „Ukrytych
terapii” i innych publikacji, nieznanych
jak dotąd medycznym środowiskom.
Jerzy Zięba pozostaje na tym polu aktywny. Oprócz licznych publikacji
w prasie, prowadzi też wykłady z naturoterapii, jest dyplomowanym hipnoterapeutą w Australii i USA oraz
tłumaczem książki „Cholesterol naukowe kłamstwo”.
„Ukryte terapie” to przede wszystkim
bogate i solidne udokumentowanie
śmiałych, popartych badaniami teorii.
Nie ma tu miejsca na domysły, domniemania czy myślenie życzeniowe, a całość podana jest czytelnikowi w sposób
zrozumiały i intrygujący już od pierwszej strony. Pomaga wszystkim bez wyjątku, a najbardziej tym, wobec których
farmakologiczne leczenie wyczerpało
już swoje możliwości.
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IRENA MATUSZKIEWICZ

Zjazd rodzinny

Rok 2014. Ewa Parelska, archiwistka
i entuzjastka historii, postanawia urządzić zjazd swoich krewnych, tych z bliska i tych z daleka. A zbierze się ich
trochę, bo protoplaści rodu Korzeńskich,
Leontyna i Jan, mieli siedmioro dzieci.
W 1920 roku legionista Jan Korzeński ożenił się z panną Tokarzówną,
córką
zamożnego
kupca
z Włocławka. Założył luksusowy
sklep kolonialny, by utrzymać szybko
powiększającą się rodzinę. Była ona
duża, patriarchalna, złożona z rodziców, dzieci, babci Elwiry i ukochanego wuja Józefa. Jan zawsze powtarzał:
„Pochodzimy z jednego pnia, musimy
się kochać, szanować i wspierać”.
Niestety, w nowej, peerelowskiej
rzeczywistości jego potomkowie poszli różnymi drogami, nie zawsze respektując zasady wyniesione z domu.
Zabrakło czasu, a może nawet chęci,
żeby poznać przeszłość, kiedy zaś ta
ochota się pojawiła, było za późno.
Ewa próbuje zgłębić rodzinne archiwum, kryjące niejedną tajemnicę. I wtedy okazuje się, że białe chyba
nie zawsze bywa białe, a czarne może

mieć różne odcienie. A jaka jest prawda? Czy tylko jedna i oczywista?
Powoli wszystko się zmienia, zaczynają ożywać dawne animozje i strachy.
Zjazd rodzinny miał przypomnieć starą prawdę głoszoną przez przodków. I tu
zrodziło się zasadnicze pytanie: czy coraz bardziej oddalająca się od siebie rodzina będzie miała ochotę jeśli nie
na szacunek i miłość, to przynajmniej
na zwykłe popatrzenie sobie w oczy.
Irena Matuszkiewicz – z wykształcenia filolog, przez wiele lat dziennikarka,
obecnie popularna autorka powieści obyczajowych. Debiutowała „Agencją Złamanych Serc”, następnie wydała: „Gry
nie tylko miłosne”, „Dziewczyny do wynajęcia”, „Salonowe życie”, „Przeklęte,
zaklęte”, „Przebudzenie”, „Szepty”,
„Modliszkę” i „Przerwaną podróż”.
W swoich książkach trafnie ukazuje
polską współczesność, kreując wyraziste postacie i niebanalne sytuacje.

DLA DOROSŁYCH

MICHEL HOUELLEBECQ

Uległość

Wydana w dzień zamachu na redakcję „Charlie Hebdo” książka przedstawia
wizję przyszłości inną niż wszystkie.
DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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Przed wyborami w 2022 roku życie Francoisa wyglądało zupełnie
zwyczajnie – jako uznany w gronie
specjalistów badacz twórczości Jorisa-Karla Huysmansa wykłada literaturę na Sorbonie. Życie upływa mu
monotonnie na pisaniu kolejnych artykułów, prowadzeniu zajęć i przelotnych romansach.
Kiedy wybory prezydenckie wygrywa kandydat Bractwa Muzułmańskiego, Mohammed Ben Abbes,
Fran ois musi nieoczekiwanie przystosować się do nowej, obcej rzeczywistości….
Michel Houellebecq – jeden z najbardziej znanych i najbardziej kontrowersyjnych pisarzy na świecie. Dla
jednych skandalista i prowokator, dla
innych wrażliwy twórca i pisarz kultowy, który jak nikt umie ująć w słowa to, co trapi dzisiejszy świat.

DLA MŁODZIEŻY

MAŁGORZATA MUSIEROWICZ

Feblik

Feblik najnowsza książka Małgorzaty Musierowicz to ciąg dalszy bestsellerowej Wnuczki do orzechów. Akcja
przebiega w czasie tych samych kilku
upalnych dni sierpniowych, a dotyczy
przełomu w życiu Ignacego Grzegorza.
Humor, dobra energia, radość życia
i ciepło znajome postacie i zaskakujące
wydarzenia! Jednym słowem: Jeżycjada!? Tom 21!
ELŻBIETA CIĘŻADLIK
wybór za www.hurt.bonito.pl

WWW.MSZANA.PL

Podwójne
złoto
Koniec starego i początek nowego
roku to okres bardzo intensywnej
pracy dla Krystiana Kubowicza.
Młody wokalista z Kasiny Wielkiej
zbiera laury niemal we wszystkich
konkursach, w których startuje.
Jeszcze w ubiegłym roku zakwalifikował się do finału XI Przeglądu Pieśni Patriotycznej „A dziewczęta
z wojskiem szły”, który odbył się
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych im. Bohaterów Monte
Casino w Lubniu. Zdobył tam 3. miejsce w swojej kategorii wiekowej.
W finale XII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Europejskiej „Nutka Poliglotka”, zorganizowanym w Warszawie,
wyśpiewał wyróżnienie. W konkursie
spróbował również swoich sił w tercecie
– z Marleną Mazgaj i Karoliną Szczurowską. Za wspólne wykonanie utworu
otrzymali nagrodę organizatora.
Początek stycznia przyniósł Krystianowi kolejne wyzwanie. Tym razem
zmierzył się z uczestnikami reprezentującymi sześć państw w Międzynarodowym Festiwalu Form Wokalnych
i Tanecznych „Intershow” w Nowym
Targu. Krystian Kubowicz wystąpił
tam solo i w duecie, z Martyną Kaletą
z Nowego Sącza.
– W festiwalu wyśpiewałem pierwsze
miejsce w kategorii „wokal estradowy
od 17 do 25 lat” oraz certyfikat za wspaniały warsztat wokalny. Otrzymałem
również podziękowanie dla moich opiekunów z Krakowskiego Instytutu Sztuki
Wokalnej, Katarzyny Godzisz i Sonii Lachowolskiej – z zadowoleniem podkreśla Krystian. – W duecie zdobyliśmy
pierwsze miejsce, w tej samej kategorii
konkursowej, czyli – podsumowując
– zdobyłem podwójne złoto.
W międzynarodowym jury konkursu zasiedli: Krystyna Piotrowska (Polska), Svetlana Gmyrina (Ukraina),
Sandra Całkowici (Białoruś), Elena Turbovetes (Ukraina).

Krystian Kubowicz

Dyrektorem Festiwalu była Natalja
Nikitenko (Ukraina).

Sądecki Młody Talent
22 stycznia b. r. odbył sie finał Festiwalu „Sądeckie Młode Talenty”. Dostało się do niego tylko 20, spośród 170,
uczestników eliminacji. Wśród wokalistów finałowych zaprezentował się
Krystian Kubowicz z Kasiny Wielkiej.
– Udało mi sie wywalczyć 1 miejsce
i Stypendium Artystyczne Braci Potoczków – 1500 zł, o które wszyscy rywalizowali – z zadowoleniem podkreśla solista.
Muszę jednak przyznać, że poziom koncertów finałowych był bardzo wyrównany i wysoki. Jestem bardzo zadowolony
z faktu, że udało mi się wygrać, reprezentując Krakowski Instytut Sztuki Wokalnej,
Gminę Mszana Dolna, Powiat Limanowski i Technikum Techniczno Informatyczne w Mszanie Dolnej, do którego
uczęszczam – dodaje.
Konkurs rozegrano w czterech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa,
szkoła gimnazjalna, szkoła ponadgimnazjalna i studenci. Każdą z grup reprezentowało 5 podmiotów artystycznych:
instrumentaliści, wokaliści i zespoły.
Młodych wykonawców oceniał znany zespół „Lachersi” oraz Monika Rębilas, organizatorka Festiwalu.
MAGDA POLAŃSKA
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Kolęda i karnawał

Wspólne śpiewanie kolęd to ważny
element budowania wspólnoty
szkolnej. Tradycja kolędowania,
choć stara, bardzo chętnie kultywowana jest do dziś.
Najpiękniejsze kolędy i regionalne
pastorałki wyśpiewali 10 stycznia licznie zgromadzeni w Szkole Podstawowej
nr 2 im. Juliana Tuwima w Kasince Małej uczniowie, nauczyciele, rodzice,
mieszkańcy Kasinki Małej oraz zaproszeni goście: wójt Bolesław Żaba,
członkowie Rady Sołeckiej, przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Kania
oraz Ewa Filipiak – radna powiatu limanowskiego. Uroczystość rozpoczęła się
od zaprezentowania jasełek przez
uczniów klasy III, które wprowadziły
wszystkich w świąteczny nastój. Niezwykły klimat stworzony przez zespół
muzyczny, chór oraz występy solowe
szkolnych instrumentalistów sprawił, że
czas się na chwilę zatrzymał. Z wielkim
zaciekawieniem widownia obejrzała
przedstawienie w wykonaniu Grupy
z turoniem liczącej 19 kolędników, która zaprezentowała bożonarodzeniowe
zwyczaje kolędnicze Kasinki Małej.
– Radosnym zaś finałem tegorocznego
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brzmiały zagórzańskie pastorałki oraz
popularne kolędy. Uczniowie przygotowali rozważania na temat tajemnicy betlejemskiej nocy. Zebrani wspólnie
modlili się w intencji wszystkich osób
związanych ze szkołą. W modlitewnym
spotkaniu uczestniczył również poczet
sztandarowy szkoły.
Okres Bożego Narodzenia to szczególny czas dzielenia się z bliźnimi radością i miłością, którą przynosi Boża
Dziecina. Pamiętając o tym, uczniowie
Zespołu Szkoły i Przedszkola w Łostówce udali się z kolędową wizytą
do niepełnosprawnego kolegi z Mszany
Dolnej. Uczestnicząc w projekcie „Mali
wolontariusze z Łostówki”, wychowankowie szkoły uczą się dostrzegać potrzeby innych oraz poszukują pomysłów
na niesienie pomocy. Dzieci uczyły się
działać w grupie i wspólnie z kolegami
z klasy przygotowały świąteczne upominki dla swojego kolegi Michałka, dla
którego od lat w ich szkole prowadzi się
zbiórkę plastikowych zakrętek. Wśród
prezentów znalazły się szopka, ozdoby
choinkowe, książka z bajkami, kartki
z życzeniami i słodycze, którymi dzieci
Styczeń to tradycyjnie czas karna- postanowiły podzielić się z Michałkiem.
wałowych szaleństw i zabaw.
Tuż przed świętami delegacja uczniów
Właśnie dlatego w szkołach organi- z każdej klasy odwiedziła kolegę w jego domu. Dzieci śpiewały kolędy oraz
zowane są bale przebierańców,
zabawy choinkowe, konkursy, gry. opowiadały o sobie i swojej szkole. Zapewniły także, że z radością odwiedzą
Udekorowane sale, przystrojone
Michałka kolejny raz oraz zaprosiły go
korytarze, mnóstwo balonów, ser- na szkolny bal karnawałowy.
pentyn, przebierańców...
***
Styczeń to tradycyjnie czas karnawakolędowania był koncert orkiestry dętej łowych szaleństw i zabaw. Właśnie dla„Echo Gór”, której szeregi sukcesywnie tego w szkołach organizowane są bale
zasilają młodzi muzycy zaczynający przebierańców, zabawy choinkowe, konswoją karierę w naszym, szkolnym ze- kursy, gry. Udekorowane sale, przystrospole instrumentalnym – podkreślają or- jone korytarze, mnóstwo balonów,
ganizatorzy spotkania. Gościnna szkoła serpentyn, przebierańców – to znak, że
przygotowała dla zebranych ciepły po- rozpoczął się karnawał. Z tej okazji w Zeczęstunek, a Koło Gospodyń z Kasinki spole Placówek Oświatowych w KasinMałej – pyszne ciasteczka.
ce Małej odbyła się zabawa choinkowa.
***
Zarówno młodsi, jak i starsi uczniowie
Uczniowie, rodzicie, dziadkowie, na- ruszyli do tańca w rytm dyskotekowej
uczyciele i przyjaciele Zespołu Szkoły muzyki. Najwcześniej swoje taneczne
i Przedszkola w Łostówce zgromadzili umiejętności prezentowali uczniowie
się w poniedziałek, 11 stycznia, w ko- klas I-III szkoły podstawowej oraz 5- i 6ściele św. Michała Archanioła w Msza- latki. Dla nich, już od samego rana, roznie Dolnej. Kolędowanie poprowadził brzmiały dźwięki, przy których
zespół regionalny „Mali Łostowianie”. na parkiecie pląsały piękne królewny, koW murach kościoła parafialnego za- lorowe wróżki, dzielni rycerze i wiele inDWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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nych bajkowych postaci. Dla nich zorganizowano także konkurs kolęd i pastorałek. Zwycięzcy otrzymali dyplomy
i drobne upominki, które wręczyła wicedyrektor szkoły, Krystyna Rutkowska-Topinek. Przepiękne stroje oraz głosy
roześmianych maluchów dobiegające

z przedszkola potwierdzały, że i tam
trwała wyśmienita zabawa przeplatana licznymi konkursami. W godzinach
popołudniowych swoje popisy taneczne
rozpoczęli starsi uczniowie – najpierw
klasy IV-VI, następnie I-III gimnazjum.
Po wyczerpujących tańcach, wszyscy

Ja, przedszkolak dzielny…

Najmłodsze dzieci Zespołu Szkół
i Przedszkola w Mszanie Górnej zostały pasowane na przedszkolaki.
Wydarzenie to w dużym stopniu
stanowi zakończenie procesu adaptacyjnego dzieci do warunków i zasad panujących w placówce.
WWW.MSZANA.PL

Podczas pasowania maluchy zaprezentowały rodzicom piosenki, wiersze i tańce,
których nauczyły się do tej pory. Do grona przedszkolaków dzieci zostały przyjęte
po uroczystym odczytaniu aktu ślubowania przez panią Teresę Trybus. Na pamiątkę tej ważnej chwili każde dziecko

na chwilę wytchnienia i odpoczynku udali się do swoich sal lekcyjnych, gdzie czekał pyszny, słodki poczęstunek
przygotowany przez rodziców.
D. BOROWIEC
(na podstawie materiałów
nadesłanych przez szkoły)

otrzymało pamiątkowy dyplom. Po części
oficjalnej rodzice wraz z dziećmi zostali
zaproszeni na słodki poczęstunek.
14 stycznia przedszkolaków czekała
niespodzianka. Uczniowie świetlicy
szkolnej zaprezentowali im program artystyczny pt. „Dwunastu braci”. Celem spotkania była m.in. praca uczniów szkoły
na rzecz najmłodszych oraz integracja
z nimi, rozbudzanie poczucia odpowiedzialności i pomysłowości. Przedstawiony obrazek sceniczny przybliżył dzieciom
cechy charakterystyczne poszczególnych
miesięcy i pór roku. Rodzice wykazali się
ogromnym zaangażowaniem i pomysłowością w przygotowaniu pięknych strojów, które uatrakcyjniły występ. Nie
zabrakło noworocznych życzeń i wspólnego kolędowania. Na zakończenie nauczycielki przedszkola podziękowały
aktorom za trud włożony w przygotowanie swoich ról, a maluchy nagrodziły występujących gromkimi brawami.
D. BOROWIEC
(na podstawie materiałów
nadesłanych przez szkoły)
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Dzień Babci i Dziadka
Słów brakuje, kwiatów za mało,
za to emocje rozlewają się szerokim strumieniem na samą myśl
o najukochańszych babciach
i dziadkach. W ten dzień seniorzy
obdarzani są szczególnymi dowodami miłości.
Tradycyjne spotkanie w Szkole Podstawowej nr 2 w Kasince Małej zorganizowano 12 stycznia br. Uroczystość
rozpoczęła dyrektor Czesława Łabuz,
która serdecznie powitała zebranych,
wśród nich ks. proboszcza Krzysztofa
Chromego, który zechciał pobłogosławić szkołę i całą jej społeczność, życząc
bezpiecznego i owocnego roku.
Pod czułym spojrzeniem babć i dziadków mali aktorzy dali z siebie wszystko,
by zobaczyć w uśmiechniętych oczach
dumę i zachwyt z osiągnięć zdolnych
wnucząt. W bukiecie artystycznych prezentacji znalazły się tańce i wiersze oraz
jasełka przygotowane przez dzieci
przedszkolne i uczniów klas I – III. Kolędowy nastrój podtrzymywał chór i zespół instrumentalny. Szczególnie występ
kolędników z turoniem przypadł seniorom do gustu – widać odżyły wspomnienia własnego dzieciństwa. Na wysokości

Spotkanie w Kasince Małej

zadania stanęli również rodzice, którzy
ugościli zebranych apetycznymi gołąbkami i różnorakimi słodkościami własnego wypieku, a wszystko smacznie
i pięknie podane. Po występach dzieci
wręczyły bliskim samodzielnie wykonane upominki. W imieniu gości podzię-

kowania za zorganizowanie imprezy
przekazała Aleksandra Kania, która
w tym dniu przedłożyła nad funkcję
Przewodniczącej Rady Gminy zaszczytny tytuł babci.
Uroczystość z okazji Dnia Babci
i Dziadka w Zespole Placówek Oświato-

Dzień Babci i Dziadka w Mszanie Górnej
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Święto Babci i Dziadka w Łostówce

wych w Mszanie Górnej odbyła się z kolei 16 stycznia. Zaproszeni dziadkowie
licznie przybyli, aby podziwiać występy
swoich wnucząt. Dla gości rodzice przygotowali poczęstunek, a dzieci wspaniały program artystyczny. Uroczystość
rozpoczęła klasa 0, która piosenką
i wierszami wprowadziła wszystkich
w odświętny nastrój. Następnie wystąpiła kl. I i III, a uczniowie klasy II wraz
z Zespołem Regionalnym „Mali Zagórzanie” przedstawili obrzęd „Kolędowania”. Nie zabrakło pięknie zaśpiewanych
kolęd i pastorałek oraz tańców wykona-

nych przez małych górali. Były też życzenia, tym razem wyśpiewane i skierowane do najbliższych. Każda babcia
i dziadek otrzymali piękny upominek
wykonany własnoręcznie przez Zespół
„Mali Zagórzanie”. Wzruszeniom nie
było końca. W niejednych oczach widać
było radość i szczęście. Uroczystość
swoją obecnością uświetniła Katarzyna Szybiak, zastępca wójta Mszany Dolnej. Do życzeń dołączyła się dyrektor
Marta Skowronek, która pamiętała również o nauczycielach, dziękując im
za przygotowanie uroczystości.

Tradycyjne jasełka, wesołe piosenki,
tańce, wiersze samodzielnie napisane
i wyrecytowane, scenki kabaretowe,
grupa kolędnicza z turoniem, a w końcu
koncert zespołu regionalnego „Mali Łostowianie” i wspólne śpiewanie – tak
w Zespole Szkoły i Przedszkola w Łostówce świętowano Dni Babci i Dziadka. W tym roku jasełka wystawiła
kl. II a. Grupa trzy- i czterolatków zaskoczyła gości, udowadniając, że nawet
kawałek folii może wzbogacić taniec.
Poza tym były piosenki i wierszyki
w wykonaniu pięciolatków oraz pierwszo- i trzecioklasistów. Czwartoklasiści
zaprezentowali próbkę swoich umiejętności poetyckich, a dwie najstarsze klasy rozbawiały widzów skeczami. Nie
mogło zabraknąć grupy kolędniczej, dla
której był to debiutancki występ. Kolędowanie kontynuowali „Mali Łostowianie”, którzy zagrali najbardziej znane
kolędy i pastorałki. Po programie artystycznym życzenia wszystkim babciom
i dziadkom złożyli dyrektor Janina Flig
oraz wójt Bolesław Żaba. W uroczystości wzięli również udział radni Dorota
Mucha i Jan Chorągwicki.
D. BOROWIEC
(na podstawie materiałów
nadesłanych przez szkoły)

Owocowe
szkoły
Uczniowie i nauczyciele prześcigają
się w pomysłach, co można zrobić
z jabłek. Wykonując soki, galaretki
czy konfitury uczą się zasad zdrowego odżywiania.
Zespół Placówek Oświatowych
w Kasince Małej, Szkoła Podstawowa
w Łętowem oraz Szkoła Podstawowa
nr 1 w Lubomierzu zostały wpisane
przez Agencję Rynku Rolnego w Warszawie do rejestru jednostek organizacyjnych uprawnionych do bezpłatnego
otrzymywania od organizacji producentów oraz ich zrzeszeń owoców i warzyw
nieprzeznaczonych do sprzedaży. W ra-
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mach tego programu Gospodarstwo Sadownicze dostarczyło nieodpłatnie
do szkół tony jabłek do rozdysponowania. Uczniowie mogą do woli raczyć się
wybornymi polskimi jabłkami. Wiele
klas organizuje ciekawe lekcje z owocami w roli głównej, przygotowując smakowite galaretki, soki, pieczone jabłka
z konfiturą, a nawet szarlotki. Praktycz-

ne zajęcia kulinarne cieszą się dużym
zainteresowaniem uczniów.
Program jest okazją, by utrwalać wśród
uczniów prawidłowe nawyki żywieniowe
i propagować zdrowe odżywianie. Dzięki niemu uczniowie mogą także rozwijać
swoje kulinarne zdolności i kształtować
kulturę spożywania posiłku.
D. BOROWIEC
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Dlaczego dla mowy tak ważne
jest prawidłowe oddychanie
i jak je ćwiczyć?

Oddech będący naturalnym odruchem człowieka wpływa na całościowy rozwój i funkcjonowanie człowieka.
Oddziałuje także na prawidłowe ukształtowanie oraz
motorykę aparatu artykulacyjnego. Niewątpliwie dobre oddychanie wpływa na właściwe mówienie.
Dzieci mające kłopoty z prawidłowym gospodarowaniem
powietrzem mówią niewyraźnie, nawet jeśli nie mają zaburzeń artykulacyjnych. Zacinają się przy mówieniu, przerywają kwestie w najmniej spodziewanym momencie, „połykają”
końcówki wyrazów. Mówią za głośno lub zbyt cicho.
Celem ćwiczeń oddechowych jest:
• poszerzenie pojemności płuc,
• wzmocnienie mięśni biorących udział w oddychaniu,
• wyrobienie toru oddechu przeponowego,
• odróżnienie fazy wdechu i wydechu,
• wyrobienie umiejętności szybkiego, pełnego wdechu i wydłużonej fazy wydechowej,
• dostosowanie długości wydechu do czasu trwania wypowiedzi,
• zsynchronizowanie pauz oddechowych z treścią wypowiedzi
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Dla najmłodszych proponuję proste ćwiczenie w formie
puszczania baniek mydlanych oraz przenoszenia za pomocą
słomki (rurki do picia) różnorodnych przedmiotów. Z pewnością zapewni im wiele frajdy, jak również przyczyni się
do zwiększenia fazy wdechu i wydechu.
Dla młodszych dzieci proponuję zabawne ćwiczenie w formie wyliczania na jednym wydechu jak największej ilości
wron:
„Jedna wrona bez ogona
druga wrona bez ogona
trzecia wrona bez ogona
(...)
a ta jedenasta, wrona ogoniasta.
albo:
Siedzi kura w kurniku, liczy jajka w koszyku: Jedno jajo,
drugie jajo, trzecie jajo, czwarte jajo,…. itd.
Dla starszych dzieci i dla tych całkiem starszych proponuję świetne ćwiczenie z wykorzystaniem tekstu Mariana Mikuty pt.”Bajka o koguciku i kurce”
Tekst należy wymawiać szybko, monotonnie i wyraźnie.
Zanim zacznie się ćwiczenie, należy przeczytać go po cichu
kilka razy. Nie należy wypowiadać od razu całego tekstu ale
zacznąć od fragmentów. Należy pamiętać, że oddech można
wziąć tylko w miejscu znaku „/”. Niniejsza bajeczka świetnie
sprawdza się podczas ćwiczeń z osobami jąkającymi się, które już przeszły wstępny trening oddechowy.
Był sobie raz kogucik i kurka i poszli ze sobą na spacer. /
Kogucikowi strasznie zachciało się pić, / tak że wyciągnął nóżki i zemdlał. / Kurka bardzo się tym zmartwiła, biegnie
do morza i mówi: /
– Morze, morze daj wody, komu wody, kogucikowi wody,
bo kogucik leży koło drogi i ani tchnie. /
– Nie dam ci / aż mi przyniesiesz od panien wieniec. /
Panny, panny dajcie wieniec, komu wieniec, morzu wieniec, żeby morze dało wody, komu wody, kogucikowi wody, bo
kogucik leży koło drogi i ani tchnie. /
– Nie dam ci / aż mi przyniesiesz od wieprza kieł. /
– Wieprzu, wieprzu, daj kieł, komu kieł, pannom kieł, żeby
panny dały wieniec, komu wieniec, morzu wieniec, żeby morze dało wody, komu wody, kogucikowi wody, bo kogucik leży koło drogi i ani tchnie. /
– Nie dam ci / aż mi przyniesiesz od dębu żołądź. /
– Dębie, dębie daj żołądź, komu żołądź, wieprzowi żołądź,
żeby wieprz dał kieł, komu kieł, pannom kieł, żeby panny daDWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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ły wieniec, komu wieniec, morzu wieniec, żeby morze dało wody, komu wody, kogucikowi wody, bo kogucik leży koło drogi
i ani tchnie. /
– Nie dam ci / aż mi przyniesiesz od lipy łyka. /
– Lipo, lipo daj łyka, komu łyka, dębowi łyka, żeby dąb dał
żołądź, komu żołądź, wieprzowi żołądź, żeby wieprz dał kieł,
komu kieł, pannom kieł, żeby panny dały wieniec, komu wieniec, morzu wieniec, żeby morze dało wody, komu wody, kogucikowi wody, bo kogucik leży koło drogi i ani tchnie. /
– Nie dam ci / aż mi przyniesiesz od krowy mleka. /
– Krowo, krowo daj mleka, komu mleka, lipie mleka, żeby
lipa dała łyka, komu łyka, dębowi łyka, żeby dąb dał żołądź,
komu żołądź, wieprzowi żołądź, żeby wieprz dał kieł, komu
kieł, pannom kieł, żeby panny dały wieniec, komu wieniec, morzu wieniec, żeby morze dało wody, komu wody, kogucikowi
wody, bo kogucik leży koło drogi i ani tchnie. /
– Nie dam ci / aż mi przyniesiesz od pana siana./
– Panie, panie daj siana, komu siana, krowie siana, żeby
krowa dała mleka, komu mleka, lipie mleka, żeby lipa dała łyka, komu łyka, dębowi łyka, żeby dąb dał żołądź, komu żołądź,
wieprzowi żołądź, żeby wieprz dał kieł, komu kieł, pannom
kieł, żeby panny dały wieniec, komu wieniec, morzu wieniec,
żeby morze dało wody, komu wody, kogucikowi wody, bo kogucik leży koło drogi i ani tchnie. /
– Nie dam ci / aż mi przyniesiesz od pani chleba. /

Pani, pani daj chleba, komu chleba, panu chleba, żeby pan
dał siana, komu siana, krowie siana, żeby krowa dała mleka,
komu mleka, lipie mleka, żeby lipa dała łyka, komu łyka, dębowi łyka, żeby dąb dał żołądź, komu żołądź, wieprzowi żołądź, żeby wieprz dał kieł, komu kieł, pannom kieł, żeby panny
dały wieniec, komu wieniec, morzu wieniec, żeby morze dało
wody, komu wody, kogucikowi wody, bo kogucik leży koło drogi i ani tchnie. /
– Nie dam ci, / bo mi się kluczyki gdzieś zapodziały. /
Kurka zmartwiła się jeszcze bardziej, / biegnie do ogródka, patrzy jednym okiem: / „ko ko ko ko ko ko ko... nie ma”. /
Patrzy drugim okiem: / „ko ko ko ko ko ko ko... są”. / Złapała kluczyki w dziobek i dyń dyń dyń dyń dyń... pobiegła prędko do pani. Pani dała panu chleba, pan dał siana krowie,
krowa dała mleka lipie, lipa dała łyka dębowi, dąb dał żołądź
wieprzowi, wieprz dał kieł pannom, panny dały wieniec morzu, morze dało wody kogucikowi, kogucik napił się, zapiał:
„kukurukuuuu – ooo” / i poleciał.
A jak należy to ćwiczenie wykonać w sposób perfekcyjny?
Zainteresowanych odsyłam do mistrzowskiego wykonania,
zaprezentowanego przez znaną polską aktorkę Irenę Kwiatkowską. Nagranie to można obejrzeć na youtubie.
Miłej zabawy
Oprac. LOGOPEDA IRENA MARSZALIK
Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa w Kasince Małej

Bezpieczne ferie
Funkcjonariusze Straży Gminnej, jak co roku, tuż przed rozpoczęciem ferii zimowych przeprowadzili w przedszkolach oraz szkołach
podstawowych działania prewencyjne pod hasłem „Bezpieczne Ferie Zimowe”. W trakcie spotkań z uczniami omawiali, jak bezpiecznie korzystać z zimowych atrakcji. Mówili m.in. o zagrożeniach, jakie niesie zabawa na zamarzniętych rzekach. Poruszyli także
kwestie bezpiecznego zachowania się na drodze oraz przestrzegali przed kontaktami z nieznajomymi.
ELŻBIETA WYDRA
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Aktorzy uczą dzieci polskiego
Uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Kasince
Małej powtarzali części mowy z aktorami Wojciechem
Habelą i Jackiem Lecznarem, a ZPO w Kasinie Wielkiej
recytowali wiersze z Ciotką Klotką.
W Kasince Małej gościli aktorzy Agencji Artystycznej
PRO-ART-KRAK, którzy przygotowali program artystyczny
„Gramatyka polska”, jako uzupełnienie wiedzy z języka polskiego dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i gimnazjum. Z dużą dozą humoru i w zajmujący sposób krakowscy
artyści recytowali utwory znanych polskich twórców, m.in.
Aleksandra Fredry, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,
Ignacego Krasickiego, Jana Kochanowskiego czy też bardziej
współczesne, humorystyczne wierszyki, jak np. „Dziesięcioro cyberniątek”. Warstwa językowa utworów posłużyła za materię do zaprezentowania uczniom różnych części mowy.
Na przygotowanych planszach aktorzy przypinali kolejne części mowy, dokonując ich klasyfikacji na odmienne i nieodmienne, a następnie zaangażowali do działania wybranych
uczniów, którzy przyporządkowali wyrazy do określonych
grup. W ciekawej formie i atmosferze zabawy uczniowie powtórzyli wiadomości na temat części mowy i zdania.
Z kolei w Zespole Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej odbyło się spotkanie z panią Ewą Chotomską – aktorką,
pisarką, reżyserką, scenarzystką oraz autorką licznych tekstów
piosenek dla dzieci (m. in. „Mydło lubi zabawę”, „Fantazja”,
„Szczotka, pasta”). Córka znanej poetki Wandy Chotomskiej
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jest autorką takich programów telewizyjnych jak: „Tik-Tak”,
„Jedyneczka”, „Budzik”. Podczas spotkania pani Ewa mówiła o swojej pracy w telewizji, pisaniu tekstów piosenek, a przekazywane przez nią treści dydaktyczne urozmaicone były
recytacją wierszy oraz wspólnym śpiewaniem piosenek.
Uczniowie doskonale orientowali się w twórczości poetki.
Po spotkaniu, które przebiegło bardzo żywiołowo i w sympatycznej atmosferze, dzieci mogły nabyć książki i otrzymać autograf autorki. Uwieńczeniem spotkania z „Ciotką Klotką”
był konkurs poezji i piosenki Ewy i Wandy Chotomskiej.
D. BOROWIEC
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Mistrzostwa w koszykówce
W Olszówce rozegrano Mistrzostwa
Gminy Mszana Dolna w koszykówce
chłopców szkół podstawowych.
Do współzawodnictwa przystąpiło
pięć drużyn: Olszówka, Łętowe, Łostówka, Lubomierz 1, Kasinka Mała 2,
które rywalizowały ze sobą systemem każdy z każdym. Rozgrywki były niezwykle zacięte i emocjonujące.

Klasyfikacja końcowa
przedstawia się
następująco:

talita), trzecie były dziewczęta z Lubomierza (Józefa Nachman). Nagrody dla najlepszych ufundowane przez Urząd Gminy
Mszana Dolna wręczała dyrektor szkoły
– Czesława Łabuz i opiekunowie drużyn.
Zawodniczki z Olszówki reprezentowały gminę w rozgrywkach powiatowych, które odbyły się 7 stycznia
w Limanowej. W gronie pięciu mistrzów
miast i gmin spisały się na medal, zdobywając tytuł wicemistrzyń powiatu.

Skład drużyny: Anna Kusiak (kapitan
drużyny) – 2 pkt, Karolina Niżnik, Iga
Słońska, Angelika Rutkowska, Amelia
Gil – 4 pkt, Oliwia Banadyk – 11 pkt,
Izabela Gackowiec – 2 pkt., Patrycja
Wojtyczko, Magdalena Biernat – 3 pkt,
Natalia Kubińska – 2 pkt, Weronika Nawara, Aleksandra Potaczek.
D. BOROWIEC
(na podstawie materiałów
nadesłanych przez p. M. Potaczka)

1. Łostówka (opiekun Maciej Potaczek)
2. Łętowe (Maciej Potaczek)
3. Olszówka (Kowalik Piotr)
4. Lubomierz 1 (Józefa Nachman)
5. Kasinka Mała 2 (Mateusz Dąbrowa).
Nagrody ufundowane przez Urząd
Gminy Mszana Dolna wręczyła dyrektor szkoły – Urszula Rzepka.
Niemniej zacięcie rywalizowały ze sobą dziewczęta w hali sportowej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Kasince Małej podczas Mistrzostw Gminy Mszana Dolna w minikoszykówce. Do zawodów
zgłosiły się cztery szkoły podstawowe:
z Kasinki Małej 2, Lubomierza 1, Kasiny
Wielkiej i Olszówki. Po bardzo wyrównanych meczach zwyciężyła drużyna z Olszówki (opiekun Piotr Kowalik), drugie
miejsce zdobyła Kasina Wielka (Piotr Pa-
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Animator roku 2015
Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, jak co roku, wyłoniła wyróżniających się animatorów orlików z całej Polski,
którzy swoimi działaniami przyczyniają się do promocji
sportu. W gronie uhonorowanych tytułem Animator Roku 2015 znalazł się Artur Żaba z Kasiny Wielkiej.
Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się 10 grudnia ub. r.,
podczas Ogólnopolskiej Konferencji Programu Nasz Orlik, w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Konferencja była też okazją
do podsumowania najważniejszych wydarzeń realizowanych w ramach projektu „Animator – Moje Boisko Orlik 2012”. W 2015 roku orliki odwiedziło ponad 28 mln osób, o 4 542 194 więcej niż
w 2014 roku. W całej Polsce 2235 orlików uczestniczy w projekcie NASZ ORLIK, a na tych obiektach zatrudnionych jest 3405 animatorów. Znaleźć się w gronie najlepszych 10 to nie lada sukces.

Kolejny rok projektu
„Jeżdżę z głową”

Kolejny rok projektu „Jeżdżę z głową”, którego Partnerami są: Województwo Małopolskie, Gmina przy finansowym współudziale Rodziców dzieci objętych Projektem.
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Dzięki współpracy z Urzędem Gminy Mszana Dolna oraz
Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku udało mu się zrealizować wiele imprez rekreacyjno-sportowych na tym obiekcie.
***
Program „Moje boisko – Orlik 2012”, który zainicjowano w 2008 roku, zakładał budowę – w każdej gminie na terenie całego kraju – ogólnodostępnych, bezpłatnych
kompleksów wielofunkcyjnych boisk sportowych wraz
z szatniami i zapleczem socjalnym. Inicjatywa była związana z Euro 2012, ale stanowiła również odpowiedź na wciąż
niską liczbę Polaków aktywnych sportowo. Dzięki współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki z samorządami wojewódzkimi i lokalnymi, wybudowano 2604 orliki.
Na wybudowaniu boisk jednak się nie skończyło. To był
dopiero początek batalii o zdrowie i lepszą kondycję Polaków.
Program „Nasz Orlik” – zainicjowany przez FRKF – jest kolejnym działaniem wspierającym samorządy i animatorów
w budowaniu atrakcyjnej oferty sportowej oraz jej promowaniem wśród użytkowników orlików. Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowuje pracę animatorów, działania
szkoleniowe i promocyjne w ramach programów „Animator
– moje boisko Orlik 2012”, uruchomionego w 2009 roku oraz
„Akademia Animatora”, wdrożonego w 2013 roku.
– Jak wskazują badania, aktywność fizyczna to nadal domena ludzi młodych, dobrze wykształconych, zadowolonych
ze statusu majątkowego, mieszkańców miast. Tymczasem orliki stwarzają szanse na to, by zainteresować aktywnością
sportową również ludzi starszych, czy pochodzących z mniejszych miejscowości, niezależnie od stopnia ich zamożności
– mówi Monika Chabior, prezes FRKF.
– I to się dzieje, a co istotne, liczba gości orlików zwiększyła się we wszystkich grupach wiekowych – zaznacza.
REDAKCJA

Mimo, że pogoda płata figle w tym roku realizujemy zajęcia od 6 lutego na stoku: SKI Lubomierz. W ramach realizowanego projektu dzieci mają zabezpieczone 20 godz.
lekcyjnych nauki jazdy oraz:
– wynajem stoku
– wypożyczenie sprzętu (narty, kije, kaski)
– instruktora
– transport
– opiekuna w trakcie transportu
– ubezpieczenie
Projekt skierowany jest do uczniów, nie umiejących jeździć
na nartach. Nauka jazdy na nartach będzie połączona z edukacją
nt. bezpieczeństwa na stokach i trasach narciarskich, oraz pierwszej pomocy podczas wypadku na stoku – prowadzona przez ratowników GOPR. Miejmy nadzieję, że pogoda nas nie zawiedzie.
Na zakończenie tradycją już się stało przeprowadzanie zawodów dla wszystkich uczestników. Będą medale oraz dyplomy. Liczymy również na mocny doping ze strony Rodziców
i Dziadków, których już dziś zapraszamy.
AGATA CHORĄGWICKA
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Wychowanka
„Witowa” wystartuje
w Lillehammer
Klaudia Kołodziej z Łętowego, wychowanka LKS „Witów” Mszana Górna, uzyskała kwalifikacje
do Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich (YOG) Lillehammer 2016
w biegach narciarskich. Będzie
w nich, wraz ze swoim kolegą ze
Szkoły Mistrzostwa Sportowego
w Szczyrku, Mateuszem Haratykiem, reprezentować barwy biało–
czerwone.

Klaudia Kołodziej

– Nasi podopieczni okazali się najlepsi w rankingu obejmującym dwa biegi
w Memoriale 24. Padlych Hrdinov
w Szczyrbskim Plesie. Klaudia Kołodziej
wyprzedziła Elizę Rucką i Emilię Nawa-

rę, a Mateusz Haratyk w pokonanym polu pozostawił Mikołaja Michałka i Macieja Popielucha – informuje Szkoła
Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku.
– Sukcesy uczennicy i ucznia Szkoły Mistrzostwa
Sportowego
Szczyrk
w Buczkowicach to w znacznej mierze
zasługa trenerów – odpowiednio Krzysztofa Wańczyka oraz Włodzimierza Walusia, którym również należą się gratulacje
i słowa uznania.
Należy jednak pamiętać, że pierwsze swoje kroki na biegówkach Klaudia stawiała w „Witowie” pod czujnym
okiem trenera Krzysztofa Jarosza.
MAGDA POLAŃSKA
Źródło: www.smsszczyrk.pl

Grad medali
dla mszańskich
taekwondzistów
12 grudnia odbył się ostatni w tym roku turniej
z serii Puchar Polski – Olsztyn Cup 2015.
Wzięło w nim udział 250 zawodników z całej Polski, w tym siedmiu reprezentantów UKS KORYO
Mszana Dolna (juniorzy i kadeci): Mateusz Szczęsnowski, Karolina Szczęsnowska, Sabina Kornaś, Patrycja Kornaś, Kacper Piaskowy, Kamil Skolarus,
Maksymilian Śmieszek. Złote medale zdobyli: Mateusz Szczęsnowski, Maksymilian Śmieszek i Kacper
Piaskowy; srebrny medal wywalczyła Sabina Kornaś,
a brąz przywiozła z zawodów Patrycja Kornaś. Tuż
za podium, na miejscu piątym, uplasowali się: Karolina Szczęsnowska i Kamil Skolarus. Najlepszym zawodnikiem turnieju Olsztyn Open został Maksymilian
Śmieszek, zawodnik UKS KORYO.
ZBIGNIEW KARPIERZ
Trener UKS KORYO

WWW.MSZANA.PL
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LKS „Witów ski” wystartował
Pierwsze miały miejsce w słowackim Szczyrbskim Jeziorze z uwagi na brak śniegu na polskich trasach. Słowackie trasy położone są na wysokości ponad 1300 m n.p.m., otoczone
szczytami Wysokich Tatr. Śnieg został w większości wyprodukowany przez armatki, które nie przeszkadzają tamtejszej
ochronie przyrody. Przez cały grudzień i początek stycznia
wszystkie polskie kluby musiały jeździć na drugą stronę Tatr,
bo po naszej stronie nie umiemy sobie poradzić z trudnościami, zakazami itd.
5-6 stycznia odbyły się zawody międzynarodowe, które były jednocześnie eliminacjami do Światowej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych Lillehammer 2016.
O wyjazd ubiegało się ponad 10 polskich zawodniczek, ale
rywalizację wygrała Klaudia Kołodziej z Łętowego, reprezentantka LKS „Witów ski” Mszana Górna. W rywalizacji z seniorkami z sześciu krajów dwukrotnie zajmowała 5. miejsce.
Ponownie wystartowała 10 stycznia w zawodach organizowanych przez Tatrzański Związek Narciarski – również
w Szczyrbskim Jeziorze, zajmując 6. miejsce. W tych zawodach startowali również nasi seniorzy – Robert Faron i Bogusław Gracz, zajmując miejsca w drugiej dziesiątce.
Pierwszą miejscowością w Polsce, która uruchomiła biegową trasę narciarską był Tomaszów Lubelski. Odbyły się tam
zawody z cyklu „Bieg na Igrzyska” w dniach 16-17 stycznia.
Klaudia Kołodziej po słabszym starcie na 5 km techniką klasyczną (4. miejsce) wygrała bieg na 7,5 km techniką łyżwową, pomimo upadku na zjeździe.
Z grupy gimnazjalistek najlepiej spisała się jej siostra Ewelina Kołodziej, zajmując miejsca 16. i 12. Punktowane miejsca zajęły również Magdalena Murzyn i Gabriela Dawiec.
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W pierwszych dniach stycznia Polski Związek Narciarski przyznał Ludowemu Klubowi Sportowemu „Witów
ski” Mszana Górna licencję, która umożliwiła starty zawodnikom tego klubu w zawodach.

Kolejny „Bieg na Igrzyska” miał miejsce na Kubalonce,
na pograniczu Wisły i Istebnej. Wśród juniorek „B” Klaudia
Kołodziej zajęła 2. miejsce w biegu techniką klasyczną i znów
wygrała bieg techniką łyżwową. Wśród juniorek „A” miejsca 8.
i 9. zajmowała Justyna Kołodziej. W najliczniej obsadzonej grupie gimnazjalistek kolejny postęp zanotowała ich młodsza siostra Ewelina – miejsca 9 i 7. Na punktowanych miejscach
zameldowały się również Zuzanna Kulig i Magdalena Murzyn,
startowały ponadto Gabriela Dawiec, Anna Wojciarczyk, Klaudia Kubik i Gabriela Kulig.
Obecnie klub przygotowuje się do Mistrzostw Polski Młodzików, który planowany jest pod koniec stycznia w Tomaszowie
Lubelskim. Klaudia Kołodziej ciężko trenuje przed wyjazdem
do norweskiego Lillehammer, młodsi ćwiczą przed zawodami
powiatowymi, starsi przed swoimi Mistrzostwami Polski, które
mają się odbyć w marcu – o ile zima pozwoli.
KRZYSZTOF JAROSZ
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