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WYDARZENIA

Ślubowanie wójta
14 grudnia ub. r., podczas II sesji Rady Gminy Mszana Dolna VI kadencji
nowo wybrany wójt gminy Mszana Dolna – Bolesław Żaba – złożył
ślubowanie:
„Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców Gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.
Od tego momentu oficjalnie rozpoczął
sprawowanie swojej funkcji. Gratulacje
nowemu włodarzowi złożył w pierwszej
kolejności Jan Chorągwicki – przewodniczący Rady Gminy Mszana Dolna:
„Szanowny Panie Wójcie,
W imieniu własnym oraz całej Rady Gminy składam Panu serdeczne gratulacje.
Przed nami cztery lata pracy dla dobra naszej Gminy, naszej Małej Ojczyzny. Pomimo
tego, że startowaliśmy z różnych komitetów
wyborczych, mimo różnic w poglądach i naszych niedoskonałości, życzę Panu wielu sukcesów, dobrych kompromisów i dobrej
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współpracy w całej Gminie. Wyborcy obdarzyli nas kredytem zaufania i stoi przed nami wszystkimi wyzwanie, aby temu zadaniu
sprostać, aby za cztery lata z podniesionym
czołem stanąć przed wyborcami i patrząc im
prosto w oczy powiedzieć, że spełniliśmy te
oczekiwania, w zgodzie z własnym sumieniem i ślubowaniem.
Wszystkiego dobrego!”
Życzenia powodzenia oraz gratulacje
swojemu następcy złożył Tadeusz Patalita, potem uścisk dłoni z życzeniami pomyślności wójt przyjął od: władz
powiatu limanowskiego, miasta Mszana Dolna, dyrektorów szkół z terenu
gminy i innych obecnych na sesji gości.
Przewodniczący Rady podziękował
wójtowi I i II kadencji za lata pracy w samorządzie gminnym:
„Szanowny Panie Wójcie, Panie Pośle
elekcie.
Znamy się od roku 1990, przez te dwadzieścia lat pracy w samorządzie były chwile
lepsze i gorsze. Pracowałeś na różnych stanowiskach. Jako Wójt zrobiłeś dla tej Gminy

wiele i temu nikt nie zaprzeczy. Za czas poświęcony naszej Gminie, za serce i zdrowie,
które tu zostawiłeś, serdecznie Ci dziękujemy.
Popularne powiedzenie mówi »niezbadane są wyroki Boskie«, życie pisze najróżniejsze scenariusze, czego jesteś dobrym
przykładem. Chciałeś przecież zasiadać
w parlamencie i się nie udało, a teraz nie
chciałeś być posłem, a nim zostałeś.
W historii naszej Gminy zapisałeś się
wielkimi literami, teraz będziesz pisał historię naszej Ojczyzny – Rzeczpospolitej Polskiej. Aby Ci w tym pomóc, na pamiątkę
otrzymujesz to pióro z dedykacją: „Z wyrazami uznania, szacunku i wdzięczności za lata pracy w samorządzie – Rada Gminy”
– niech Ci służy dobrze.
Wszystkiego dobrego Panie Wójcie,
Szczęść Boże!”
Głos zabrał również wójt Bolesław
Żaba, który podziękował wszystkim
za życzenia i gratulacje oraz wygłosił
swoje exposé.
Po uroczystej nastąpiła robocza część
sesji, na której wybrano składy stałych
Komisji Rady Gminy: Rewizyjnej; Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego; Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Opieki Społecznej; Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Porządku Publicznego.
Następnie komisje odbyły swoje
pierwsze posiedzenia, na których wybrano ich przewodniczących.
(JCH)

Zgodnie z wolą wyborców 5 grudnia 2010 r.
wójtem gminy Mszana Dolna został Bolesław
Żaba. W dniu 14 grudnia podziękowaliśmy
dotychczasowemu włodarzowi gminy – Tadeuszowi Patalicie – za wieloletnią pracę
na rzecz naszego samorządu. Już następnego
dnia były wójt złożył ślubowanie poselskie.
Od tego dnia Ziemia Mszańska ma swojego
posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
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Noworoczna gala zawodniczek UKS „OSET”
12 stycznia gościliśmy w Urzędzie Gminy piłkarki nożne Uczniowskiego Klubu Sportowego
„OSET” przy Szkole Podstawowej w Łostówce oraz jego działaczy i sympatyków. Spotkanie
noworoczne było okazją do podsumowania dotychczasowych sukcesów.
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Kwartalnik samorządowy

kładam serdeczne podziękowania za udzielone poparcie
w ostatnich wyborach samorządowych, w wyniku których
zostałem wybrany wójtem tej pięknie
położonej gminy.
Wysoka frekwencja wyborcza
świadczy bardzo pozytywnie o mieszkańcach tej Ziemi Zagórzańskiej,
a także o ich przekonaniu, o sile aktu
wyborczego i wpływu na otaczającą
rzeczywistość.
Zwycięstwo w wyborach traktuję jako mandat zaufania za powierzony mi
Urząd. Uczciwość i bezinteresowność
chcę uczynić fundamentem współpracy
z mieszkańcami gminy, Radą Gminy
i pracownikami Urzędu.

Szanowni wyborcy, stoję przed trudnym zadaniem, ponieważ znane mi są
liczne Wasze oczekiwania, głównie w zakresie poprawy i modernizacji infrastruktury drogowej, usuwania szkód
powodziowych, ochrony środowiska, edukacji, likwidacji bezrobocia szczególnie
wśród ludzi młodych i wykwalifikowanych. Nie będzie łatwo, ale zapewniam
wszystkich, że dołożę wszelkich starań,
aby pozyskiwać fundusze zewnętrzne
i z rozmysłem wydawać środki publiczne.
Jestem otwarty na wszystkie uwagi,
pomysły i oczekiwania z Waszej strony.
Urząd wójta to służba dla mieszkańców
gminy.
BOLESŁAW ŻABA
WÓJT GMINY
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Od dnia 5 stycznia b.r. Wójt Gminy ma swojego Doradcę.
Jest nim doświadczony samorządowiec Antoni Róg.
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Redakcja zastrzega sobie prawo skracania
i redagowania nadsyłanych tekstów oraz
opatrywania ich własnymi tytułami.
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Wynik powyżej 50 procent
Rozmowa z Janem Chorągwickim – przewodniczącym Rady Gminy Mszana Dolna
Posiada Pan duże doświadczenie
w pracy samorządowej – która to
już kadencja?
– Po raz szósty udało mi się wygrać
wybory do Rady Gminy. Szczególną
satysfakcję przynosi fakt, że jako jedyny w Radzie uzyskałem wynik powyżej 50 procent. Za pozytywną ocenę
mojej dotychczasowej działalności i zaufanie, jakim mnie obdarzyli, moim
współmieszkańcom i wyborcom jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Proszę zwrócić uwagę, że na przestrzeni ostatnich lat zmieniały się przepisy ustawy o samorządzie terytorialnym,
a co za tym idzie także funkcjonowanie
władzy uchwałodawczej, czyli Rady
Gminy, i wykonawczej, czyli wójta gminy. Ważne, aby nie popadać w rutynę,
i mimo sporów oraz różnic w poglądach,
dochodzić do kompromisu i zgody.
Największe wyzwanie – co chce
Pan osiągnąć w tej kadencji?
– Takich wyzwań jest wiele. Jednym
z nich jest funkcjonowanie gminy i jej organów w sytuacji zaistniałej po wyborach.
Większość w Radzie nie powinna blokować działań wójta, z dwóch powodów:
po pierwsze – takie działanie prowadzi
donikąd i nic dobrego dla mieszkańców
gminy z tego nie wyniknie, po drugie
– wójt posiada odpowiednią pozycję
do swoich działań poprzez mandat uzyskany w wyborach bezpośrednich. Z drugiej strony Rada Gminy powinna mieć
swoje zdanie na temat spraw i projektów
uchwał przedstawianych przez wójta oraz
autonomię w podejmowaniu decyzji. Tak
więc w trosce o wspólne dobro, chcąc abyśmy zostawili po sobie, za cztery lata, gminę lepszą, Rada i wójt powinni ze sobą
współpracować. Chciałbym budować odpowiednią pozycję i prestiż Rady, które
w ocenie mieszkańców nie są najlepsze,
ale zależy to od całej Rady Gminy,
a przede wszystkim od każdego radnego.
Jakie Pana zdaniem są priorytety
rozwoju gminy?

ka i wypoczynek, kultura i oświata, rolnictwo, przemysł lekki i usługi itd. Gmina w miarę swoich możliwości
i kompetencji te działania powinna wspierać. I tak w trosce o poprawę warunków życia mieszkańców budować
drogi, mosty, chodniki. Dbając o ochronę
środowiska: budować kanalizację sanitarną, organizować zbiórki i segregację
śmieci, utylizować azbest. W oświacie
i kulturze winniśmy dbać o stan szkół
i obiektów przyszkolnych, kontynuować
rozpoczęte zadania, wspierać w różnych
formach inicjatywy kulturalne. W gospodarce i rolnictwie sądzę, że Rada i wójt
podobnie jak do tej pory będą się starali
wspierać i pomagać szczególnie poprzez
łagodną politykę podatkową.
Jakie są najważniejsze problemy
do rozwiązania przez samorząd
obecnej kadencji?
– Problemy takie same jak zawsze,
dbanie o dalszy rozwój gminy i poprawę
warunków życia mieszkańców. Ważnymi sprawami są: poprawa kontaktów
i współpracy z mieszkańcami gminy, inwentaryzacja i uporządkowanie infrastruktury drogowo-mostowej, budowa
kanalizacji sanitarnej. W tej chwili tylko
część gminy jest skanalizowana, a konkretnie cała Kasinka Mała, znaczna część
Mszany Górnej i część Łostówki, tu prace kanalizacyjne trwają i zakończenie jest
przewidziane na lipiec tego roku. Trwa-

Jan Chorągwicki
– Nie na wszystkie sprawy związane
z rozwojem gminy mamy wpływ, nie
wszystkie leżą w naszych kompetencjach
– tu rolę odgrywa także powiat, województwo i centralne władze państwowe.
Moim zdaniem, gmina powinna się rozwijać wielokierunkowo. Na szczególną
uwagę zasługuje moim zdaniem turysty-

Na wykonanie zadań, które
mieszkańcy stawiają
przed radnymi, przed władzami gminy potrzebne są środki
finansowe i czas.
ją prace projektowe nad kanalizacją wsi
Łętowe i końcową częścią Mszany Górnej. Projekt powinien być ukończony
LUTY 2011
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do 31 marca. Rozstrzygnięty jest przetarg
na projektowanie kanalizacji w Rabie Niżnej – wykonanie prac projektowych
do końca 2011roku. Na wykonanie projektów i kanalizacji oczekują pozostałe
miejscowości: Łętowe, Raba Niżna, Olszówka, Glisne, Lubomierz i Kasina Wielka.
Mieszkańcy narzekają, że kandydaci na radnych pamiętają
o mieszkańcach w dniu wyborów
lub tuż przed nimi. Jak można to
zmienić?
– Można to zmienić jedynie poprzez
głosowanie, tym bardziej, że w wyborach
samorządowych wybieramy przedstawiciela spośród ludzi, kandydatów, którzy
są mieszkańcami danej miejscowości.
Wiemy o nich prawie wszystko. Wiemy,
jakimi są ludźmi i co sobą prezentują.
Dlatego w przypadku wyborów samorządowych, a szczególnie do Rad Gmin
pretensje możemy mieć tylko do siebie.
Pamiętajmy o tym, że każda kampania
wyborcza rządzi się swoimi prawami, jest

Rada Gminy powinna mieć
swoje zdanie na temat spraw
i projektów uchwał przedstawianych przez wójta oraz
autonomię w podejmowaniu
decyzji. Tak więc w trosce
o wspólne dobro, chcąc abyśmy zostawili po sobie,
za cztery lata, gminę lepszą,
Rada i wójt powinni ze sobą
współpracować.
to rodzaj reklamy, zaprezentowania,
przedstawienia własnej osoby. Niektórzy
w tym swoistym wyścigu stosują różnego rodzaju chwyty i są w stanie posunąć
się do daleko idących niegodziwości.
Po drugie, nie wszystkie obietnice, zamierzenia da się zrobić od razu. Na wykonanie zadań, które mieszkańcy stawiają
przed radnymi, przed władzami gminy
potrzebne są środki finansowe i czas.
Mam nadzieję i chcę wierzyć, że ta
rozpoczęta kadencja nie będzie gorsza
od poprzednich.
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Standardy odśnieżania
W obecnym sezonie zimowym zostały wprowadzone nowe zasady
odśnieżania dróg gminnych i dojazdowych do osiedli.
Obszar gminy został podzielony
na 21 regionów liczących po ok. 10 km.
Drogi objęte zimowym utrzymaniem
zostały podzielone na dwie gru-

py: I standard i II standard. W pierwszej
grupie znalazły się główne drogi dojazdowe, tj. do instytucji publicznych (np.
szkół, remiz), oraz drogi gminne,
a do drugiej grupy wszystkie pozostałe.
Myślimy, że ten system, chodź wydaje się bardziej kosztowny, jest efektywny i spełnia oczekiwania zdecydowanej
większości mieszkańców.

Azbest stop!
W związku z realizacją projektu
„Zbiórka i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest z obszaru miasta
i gminy Mszana Dolna oraz 3 gmin
partnerskich” w ramach Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego,
zwracamy się do mieszkańców gminy
Mszana Dolna, którzy posiadają odpady niebezpieczne, zawierające azbest,
o niezwłoczne złożenie stosownej informacji w Urzędzie Gminy w Mszanie
Dolnej, pok. 51 (Ochrona Środowiska)
w celu ich odbioru. Realizacja programu trwa do sierpnia 2011 r.
Przypominamy również, że odpady
zawierające azbest, ze względu na wysoką szkodliwość, składowane są
na wyznaczonych do tego celu składowiskach odpadów niebezpiecznych.

Deponowanie tych odpadów na dzikich wysypiskach lub zakopywanie
w ziemi jest zabronione!
MAŁGORZATA BIERÓWKA
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Komendant główny PSP
u druhów w Kasince Małej

W remizie OSP w Kasince Małej, 3 grudnia ub.r., spotkali się druhowie strażacy z wszystkich jednostek straży pożarnych działających na terenie gminy Mszana Dolna z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej
gen. brygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem, któremu towarzyszyli: doradca komendanta głównego st. brygadier Ireneusz Królik, małopolski komendant wojewódzki st. brygadier Andrzej Mróz oraz mł. brygadier
Grzegorz Janczy, komendant powiatowy PSP.
Na spotkaniu obecni byli również
ówczesny wójt gminy, a jednocześnie
szef Miejsko-Gminnego Zarządu OSP
RP w Mszanie Dolnej, Tadeusz Patalita,
pełnomocnik wójta Barbara Dziwisz
oraz radni Kasinki Małej. To właśnie zaproszeniu wójta zawdzięczamy obecność w Kasince tak dostojnego gościa,
który w drodze z Gorlic do Warszawy
znalazł czas na spotkanie ze strażakami
ochotnikami.
Pierwsze kroki komendant główny
skierował w stronę garaży, po których
oprowadzili go gospodarze i gdzie
z zainteresowaniem dokonał przeglądu samochodów bojowych. Bogate wyposażenie i wzorowe utrzymanie
sprzętu zyskały w jego oczach duże
uznanie, co z zadowoleniem podkreślił

w czasie swojego wystąpienia. Komendant dodał, że niewątpliwie jest to także zasługa zaangażowania i starań
wójta Patality, którego dbałość o straże
jest zarazem spełnianiem jednego
z podstawowych zadań samorządu
gminnego – troski o bezpieczeństwo
mieszkańców.
W trakcie spotkania druhowie poruszyli wiele tematów, związanych z funkcjonowaniem OSP na terenie gminy
Mszana Dolna, problemami, a także
planami na przyszłość. Znaczna część
dyskusji koncentrowała się na funkcjonowaniu jednostek włączonych do Krajowego
Systemu
Ratownictwa
Gaśniczego, w którym to działają jednostki z Kasinki Małej, Kasiny Wielkiej,
Mszany Górnej i Olszówki.

Wiele słów uznania padło z ust komendanta pod adresem naszych ochotników za ich ofiarność, bezinteresowność
oraz zaangażowanie w szereg akcji, nie
tylko gaśniczych. Generał z dumą podkreślił, iż postawa strażaków ochotników,
których korzenie opierają się na szlachetnych wartościach chrześcijańskich, to
przykład realizowanej czynem miłości
bliźniego. To właśnie ta miłość nakazuje
druhom, każdorazowo, gdy zachodzi potrzeba, założyć mundur i spieszyć z pomocą potrzebującym.
Na pamiątkę pobytu w naszej gminie
Tadeusz Patalita przekazał na ręce komendanta głównego oraz komendanta
wojewódzkiego obrazy upamiętniające
pobyty Jana Pawła II na szlakach Beskidu Wyspowego.
Przebiegające w miłej, strażackiej atmosferze spotkanie, które uświetnił występ orkiestry Echo Gór, będące jednocześnie
dużym wydarzeniem w historii działalności kasinczańskiej OSP, zakończyło się wpisem gości do księgi pamiątkowej oraz
wspólnym, pamiątkowym zdjęciem.
ELŻBIETA JAKUBIAK
LUTY 2011
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WYDARZENIA
Uchwały podjęte przez Radę Gminy
Mszana Dolna – VI kadencja:

I sesja, 1 grudnia 2010r.
1. Nr I/1/10 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Mszana Dolna.
2. Nr I/2/10 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mszana Dolna.

II sesja, 14 grudnia 2010r.
1. Nr II/3/10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana Dolna.
2. Nr II/4/10 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Mszana Dolna.
3. Nr II/5/10 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku
Publicznego Rady Gminy Mszana Dolna.
4. Nr II/6/10 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Opieki Społecznej Rady Gminy Mszana Dolna.

III sesja, 28 grudnia 2010r.
1. Nr III/7/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta Gminy Mszana Dolna.
2. Nr III/8/10 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży służbowych
przysługujących radnym Rady Gminy Mszana Dolna oraz sołtysom sołectw Gminy Mszana Dolna.
3. Nr III/9/10 w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.
4. Nr III/10/10 w sprawie zmian budżetu Gminy
Mszana Dolna na 2010 rok.
5. Nr III/11/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr
LIV/683/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 10
listopada 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
6. Nr III/12/10 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mszana Dolna wsi KasinaWielka.
7. Nr III/13/10 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.
8. Nr III/14/10 w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz.
9. Nr III/15/10 w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łętowe.

c
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Inauguracyjna sesja Rady
Gminy Mszana Dolna
Na pierwszej sesji VI kadencji, 1
grudnia ub.r., nowo wybranym radnym: Janowi Chorągwickiemu, Piotrowi Dollowi, Elżbiecie Jakubiak,
Bolesławowi Jani, Agacie Kordeczce,
Tadeuszowi Kowalczykowi, Ireneuszowi Nalepie, Czesławowi Nawarze,
Kazimierzowi
Pajdo,
Kazimierzowi Perzowi, Andrzejowi
Płoskonce, Gabrielowi Rapcie, Janowi
Wojciarczykowi, Adamowi Wrzecionkowi i Andrzejowi Żurkowi wręczone
zostały
zaświadczenia

potwierdzające objecie przez nich
mandatu. Wszyscy wymienieni złożyli uroczyście ślubowanie: „Wierny
Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie
i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Dokonano
również, jednogłośnie, wyboru przewodniczącego Rady Gminy – został
nim Jan Chorągwicki – oraz wiceprzewodniczącego – Elżbieta Jakubiak.
MAGDA POLAŃSKA
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V kadencja
zakończona
Kończąc kadencję 10 listopada
ub.r. rajcy gminni podsumowali
cztery lata swojej działalności w samorządzie. Za rzetelne i sumienne
wykonywanie powierzonego mandatu, podziękowała im przewodnicząca Rady Stefania Wojciaczyk
oraz wójt Tadeusz Patalita.
Słowa wdzięczności za efektywną
współpracę w realizacji zadań społeczno–gospodarczych skierowano pod adresem gminnych dyrektorów szkół,
księży proboszczów z tego terenu oraz
komendanta Komisariatu Policji
w Mszanie Dolnej. Wyrazy uznania
i gratulacje za imponujące osiągnięcia
w zakresie wszechstronnego rozwoju
regionu w latach 2006–2010 oraz podziękowanie za czteroletnią współpracę z naszym samorządem złożono
na ręce władz powiatu limanowskiego.
Swoją obecnością na sesji zaszczycił nas małopolski kurator oświaty
– Aleksander Palczewski, który
wręczył wójtowi Tadeuszowi Patalicie
Medal Komisji Edukacji Narodowej,
przyznany za szczególne osiągnięcia
w zakresie oświaty, wychowania
i opieki nad dziećmi, w szczególności
za wielokierunkowe inwestycje
oświatowe.
(SM), (MP)

Stałe Komisje Rady Gminy Mszana Dolna (kadencja 2010-2014)
KOMISJA REWIZYJNA
1) Radny Czesław Nawara – przewodniczący Komisji
2) Radny Piotr Doll – wiceprzewodniczący Komisji
3) Radny Tadeusz Kowalczyk
4) Radny Andrzej Płoskonka
5) Radny Adam Wrzecionek
KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
1) Radny Piotr Doll – przewodniczący Komisji
2) Radny Adam Wrzecionek – wiceprzewodniczący Komisji
3) Radny Andrzej Żurek
4) Radny Kazimierz Pajdo
5) Radny Kazimierz Perz
6) Radny Ireneusz Nalepa
7) Radny Gabriel Rapta

Czesław
Nawara

Piotr Doll

Piotr Doll

Adam
Wrzecionek

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
1) Radny Kazimierz Perz – przewodniczący Komisji
2) Radna Agata Kordeczka – wiceprzewodnicząca Komisji
3) Radny Jan Wojciarczyk
4) Radny Ireneusz Nalepa
Kazimierz
Perz
5) Radny Czesław Nawara
6) Radny Bolesław Jania
7) Radny Gabriel Rapta

Agata
Kordeczka

KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA
I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
1) Radny Kazimierz Pajdo – przewodniczący Komisji
2) Radny Bolesław Jania – wiceprzewodniczący Komisji
3) Radny Andrzej Żurek
4) Radny Andrzej Płoskonka
5) Radny Jan Wojciarczyk
Kazimierz
Bolesław
Pajdo
Jania
6) Radna Agata Kordeczka
7) Radny Tadeusz Kowalczyk

LUTY 2011
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WYDARZENIA
Uchwały podjęte przez Radę Gminy
Mszana Dolna – VI kadencja:
10. Nr III/16/10 w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łostówka.
11. Nr III/17/10 w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka.
12. Nr III/18/10 w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna.

Wyniki wyborów na Wójta Gminy
Mszana Dolna w pierwszym głosowaniu
w dniu 21 listopada 2010 roku

IV sesja, 27 styczeń 2011r.
1. Nr IV/19/11 w sprawie ustalenia zasad, na jakich sołtysom sołectw z terenu Gminy Mszana Dolna przysługują diety.
2. Nr IV/20/11 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.
3. Nr IV/21/11 w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.
4. Uchwała budżetowa Nr IV/22/11 Rady Gminy
Mszana Dolna na rok 2011.
5. Nr IV/23/11 w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2010 – 2020.
6. Nr IV/24/11 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego dot. finansowania budowy
boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym
i infrastrukturą we wsi Olszówka I etap.
7. Nr IV/25/11 w sprawie ustalenia limitu i zasad zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych dla Wójta
Gminy Mszana Dolna.
8. Nr IV/26/11 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Mszana Dolna na rok 2011.
9. Nr IV/27/11 w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana Dolna na 2011 rok.
10. Nr IV/28/11 w sprawie zatwierdzenia planu
gminnego kalendarza imprez na rok 2011.
11. Nr IV/29/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXVIII/292/08 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 26
września 2008r. w sprawie zatwierdzenia planów
odnowy miejscowości z terenu Gminy Mszana Dolna na lata 2008-2015 (POM dla sołectwa Olszówka).
12. Nr IV/30/11 w sprawie zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Gminie Mszana Dolna.
1. Nr IV/31/11 w sprawie upoważnienia
do udziału w Zgromadzeniu Wspólników Gorczańskie Wody Termalne sp. z o.o.
2. Nr IV/32/11 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz.

Wyniki wyborów na Wójta Gminy
Mszana Dolna w ponownym
głosowaniu w dniu 5 grudnia 2010 roku

c
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Wyniki wyborów do Rady Gminy Mszana Dolna

*% głosów ważnych oddanych na kandydata (w skali okręgu wyborczego)

Frekwencja w pierwszej turze wyborów
Obwódnr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Adres
Glisne
KasinaWielka
KasinaWielkaPrzymiarki
SzkoaPodstawowaNr1,KasinkaMaa
SzkoaPodstawowaNr2,KasinkaMaa
Lubomierz
towe
ostówka
MszanaGórna
Olszówka
RabaNina

Liczbauprawnoinych
232
1355
891
1258
1270
1490
878
1068
1956
1213
861

Liczbagosówoddanych
128
748
488
714
580
710
489
434
978
624
507

Frekwencja
55,17%
55,20%
54,77%
56,76%
45,67%
47,65%
55,69%
40,64%
50,00%
51,44%
58,89%

OGÓEM

12472

6400

51,31%

Frekwencja w drugiej turze wyborów
Obwódnr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Adres
Glisne
KasinaWielka
KasinaWielkaPrzymiarki
SzkoaPodstawowaNr1,KasinkaMaa
SzkoaPodstawowaNr2,KasinkaMaa
Lubomierz
towe
ostówka
MszanaGórna
Olszówka
RabaNina

Liczbauprawnoinych
232
1355
891
1257
1270
1490
880
1067
1961
1214
866

Liczbagosówoddanych
144
743
498
715
624
812
419
410
897
611
537

Frekwencja
62,07%
54,83%
55,89%
56,88%
49,13%
54,50%
47,61%
38,43%
45,74%
50,33%
62,01%

OGÓEM

12483

6410

51,35%
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WYDARZENIA
PLAN GMINNEGO KALENDARZA IMPREZ NA 2011 R.
Luty
VIII Turniej Minipiłki Nożnej im. Wojciecha Stożka, Dziewczęta i Chłopcy
Szkół Podstawowych
Mistrzostwa Gminy Mszana Dolna w Piłce Koszykowej Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych
Szkolna Liga Minipiłki Siatkowej Chłopców Szkół Podstawowych
Szkolna Liga Minipiłki Koszykowej Dziewcząt Szkół Podstawowych
Gminne Mistrzostwa w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych
Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

Marzec
Gminne eliminacje konkursu BRD
Gminne Mistrzostwa w Piłce Ręcznej Chłopców Szkół Gimnazjalnych
Mistrzostwa Gminy Mszana Dolna w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców
Szkół Podstawowych
Mistrzostwa Gminy Mszana Dolna w Minipiłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych

Mistrzostwa Gminy Mszana Dolna w Lekkoatletyce Dziewcząt i Chłopców
Szkół Podstawowych
Eliminacje Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży w Rugby
Mistrzostwa Gminy Mszana Dolna w Grach i Zabawach Dzieci klas 1-3
Mistrzostwa Gminy Mszana Dolna w Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców
– Szkół Gimnazjalnych
Lekkoatletyka Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych

Czerwiec
Kraina Radości (Festyn przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kasince Małej)
Rugby w Krainie Radości
VIIGorczańskie Spotkanie zJanem PawłemIIwLubomierzu-Rzekach (12 czerwiec)
Powitajmy wakacje (Festyn przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kasince Małej)

Lipiec
VIII Turniej Wsi Gminy Mszana Dolna (2-3 lipiec)

Sierpień
Msza św. przy obelisku upamiętniającym wędrówki Karola Wojtyły
na Szczeblu w Kasince Małej (7 sierpień)
Uroczystość religijno–patriotyczna upamiętniająca poległych i zmarłych
żołnierzy AK Oddziału Partyzanckiego „Adama” (15 sierpień)

Wrzesień
Rocznica wybuchu II wojny światowej oraz pacyfikacji wsi Olszówka
Udział w Przeglądzie Dorobku Kulturalnego i Kulinarnego Kół Gospodyń
Wiejskich Powiatu Limanowskiego
Eliminacje do Olimpiady Młodzieży w Rugby (Kadeci)

Październik
IV Ogólnoszkolny Dzień Papieski (ZPO Raba Niżna)
Mistrzostwa Gminy Mszana Dolna w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół
Podstawowych
Eliminacje Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży w Rugby
Mistrzostwa Gminy w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych
Mistrzostwa Gminy Mszana Dolna w Minipiłce Siatkowej Dziewcząt
i Chłopców Szkół Podstawowych
Gminny Turniej w Piłce Halowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych

Kwiecień
Międzyszkolny konkurs pt. „Patronowie naszych szkół” (IX edycja) (ZPO
Mszana Górna)
Powiatowy etap konkursu BRD
Wielkie święto sportów zimowych w Gminie Mszana Dolna – Uroczystość
z udziałem Justyny Kowalczyk – wielkiej sportsmenki i naszej rodaczki
Mistrzostwa Gminy Mszana Dolna w Minipiłce Nożnej Chłopców Szkół
Podstawowych

Maj
Udział w uroczystości Święta 3 Maja oraz Św. Floriana – Patrona Strażaków
Złote gody par małżeńskich z terenu Gminy Mszana Dolna
Przegląd Pieśni Maryjnej i Majówka Zagórzańska (8 maj)
Gminne Mistrzostwa w Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych
Międzygminny Konkurs Ortograficzny o Pióro Wójta Gminy Mszana Dolna dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (ZPO Raba Niżna)
Mistrzostwa Gminy Mszana Dolna w Rugby Szkół Podstawowych
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Listopad
Udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości
Literacki gminny konkurs tematyczny
Udział w powiatowym konkursie fotograficznym
Mistrzostwa Gminy Mszana Dolna w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych
Liga Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych
Gminne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców Szkół
Gimnazjalnych (singiel i debel)

Grudzień
Mistrzostwa Gminy Mszana Dolna w Minikoszykówce Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych
Mistrzostwa Gminy Mszana Dolna w Piłce Siatkowej Dziewcząt – Szkół
Gimnazjalnych
KWARTALNIK SAMORZĄDOWY
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EDUKACJA

Nie ma jak integracja

Przekażmy
dzieciom czysty świat
– segregujmy odpady!
Mając na uwadze troskę o środowisko, gmina Mszana Dolna uczestniczy
w projekcie „Liderzy selektywnej zbiórki 2010/2011”. Celem projektu jest wytworzenie trwałego nawyku segregacji
odpadów, zwiększenie ilości odpadów
zbieranych selektywnie i osiągnięcie ekologicznych efektów. Konkurs realizowany jest w województwie mazowieckim,
małopolskim i podkarpackim.
MAŁGORZATA BIERÓWKA

Grupa uczniów z lubomierskiej „Jedynki” wraz ze swymi nauczycielami: dyrektor Jadwigą Baran–Stożek,
Józefą Nachman, Renatą Wojtyczką
i sołtysem Piotrem Dollem przebywała, w dniach od 25-27 października ub.r., na integracyjnym
spotkaniu w zaprzyjaźnionej Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubomierzu (woj. dolnośląskie).
W programie trzydniowej wycieczki
znalazły się między innymi rozgrywki
sportowe o puchar burmistrza pomiędzy partnerskimi szkołami, zwiedzanie
Lubomierza: zabytkowego kościoła, zespołu przyklasztornego, w którym jest
urządzona „Wystawa Habitu”, muzeum Kargula i Pawlaka, a także okolicznych zabytków jak: Zamek Czocha,

Zamek Legend Śląskich czy zapora
wodna wraz z działającą elektrownią.
Nasi uczniowie po raz kolejny pokazali, że potrafią powalczyć o miejsce
na podium. W klasyfikacji ogólnej zawodów sportowych zajęli II miejsce,
przywożąc do szkoły piękny puchar
i kilka dyplomów.
Ten wyjazd w odległy zakątek naszego kraju dostarczył nam niezapomnianych wrażeń, wzbogacił nas
o nowe doświadczenia i wiadomości.
Na pewno nie doszłoby do tego spotkania, gdyby nie wcześniejsze porozumienie zawarte między włodarzami
obu miejscowości.
Za stworzenie warunków, umożliwiających organizację tego rodzaju wyjazdów,
pragniemy bardzo serdecznie podziękować b. wójtowi Tadeuszowi Patalicie.

Uchwały podjęte przez Radę Gminy
Mszana Dolna – VI kadencja:
3. Nr IV/33/11 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz.
4. Nr IV/34/11 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz.
5. Nr IV/35/11 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łętowe.
6. Nr IV/36/11 w sprawie przystąpienia
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi
Mszana Górna.
7. Nr IV/37/11 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka.
8. Nr IV/38/11 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka.
9. Nr IV/39/11 w sprawie załatwienia skargi.
LUTY 2011
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EDUKACJA
Zespół Placówek Oświatowych w Kasince Małej

Święto Szkoły

Uroczystości rozpoczęły się mszą
świętą celebrowaną przez ks. Józefa Maciążkę oraz ks. Jana Zająca. Oprawę liturgiczną przygotowała młodzież naszej
szkoły. Następnie uczniowie gimnazjum
w pochodzie prowadzonym przez dyrekcję ZPO oraz przybyłych gości przeszli na cmentarz, by tam, przy grobie
Patrona szkoły, wspólnie z ks. Mariuszem Kopaczem odmówić modlitwę
Do szkoły przybyli goście honorowi: za duszę ks. Urygi.
starszy wizytator Kuratorium Oświaty
Dalsza część obchodów miała miejw Krakowie – Marek Twaróg, ówczesny sce w sali gimnastycznej ZPO, pięknie
wójt Mszany Dolnej – Tadeusz Patalita, udekorowanej na tę okoliczność. Jedną
radni gminy: Kazimierz Perz, Andrzej Pło- ze ścian zdobiły projekty sztandaru,
skonka, Marek Szczypka, była dyrektor wykonane przez uczniów klas gimnaZPO – Zofia Żak, prezes Oddziału ZNP zjalnych. Młodzież ma nadzieję, że
Miasta i Gminy Mszana Dolna – Maria Sto- za rok, na 10-lecie istnienia Gimnazjum
żek, proboszcz Parafii Kasinka Mała – ks. nr 2 w Kasince Małej, będą mogli poJózef Maciążka oraz kapelan Młodzieżo- szczycić się własnym, zaprojektowanym
wego Ośrodka Rekolekcyjno-Rekreacyjne- przez siebie, sztandarem. Wszyscy
go na Śnieżnicy – ks. Jan Zając. Nie zgromadzeni na sali oddali swój głos
zabrakło również rodziców, którzy chcieli na projekt, który najbardziej odpowiazobaczyć występy swoich dzieci.
da ich oczekiwaniom.

18 listopada ub. r. w Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej
obchodzono Święto Szkoły. Uroczystości były okazją do przypomnienia
historii placówki, prezentacji artystycznych umiejętności uczniów,
a przede wszystkim do uczczenia
pamięci patrona gimnazjum – Ks.
Kanonika Stanisława Urygi.
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Wiele wspomnień, zwłaszcza wśród
nauczycieli i zaproszonych gości, przywołały wyeksponowane na dwóch tablicach zdjęcia ks. Urygi, pochodzące
z różnych etapów jego życia. Szczególnie bliskie nam są te prezentujące postać
Patrona podczas spotkań z młodzieżą
w naszej szkole, uczestniczącego w obchodach patriotycznych i religijnych
świąt.
Tę część programu, przy gromkich
brawach publiczności, rozpoczęła dyrektor ZPO – Anna Piwowarska, witając przybyłych gości oraz całą
społeczność gimnazjum. Następnie oddała głos uczniom, którzy w części artystycznej przypomnieli biografię
zasłużonego dla miejscowości Patrona szkoły oraz jej historię. Recytacji
utworów poetyckich dotyczących ks.
Urygi, napisanych przez naszych
uczniów oraz mieszkańców Kasinki, towarzyszył śpiew grupy dziewcząt, które zaprezentowały wiązankę pieśni
religijnych. Występy uczniów wprowadziły wszystkich w atmosferę zadumy,
wspomnień.
Spotkanie z okazji Święta Szkoły było
również okazją do złożenia podziękowań. Dyrektor skierowała wyrazy
wdzięczności do wszystkich osób wspierających działalność naszej placówki.
W przemówieniu podkreśliła, jak ważne
jest to, że szkoła ma sojuszników, angażujących swój czas i środki finansowe
w jej działalność.
Na zakończenie głos zabrali goście,
po czym zostali zaproszeni na obiad oraz
słodki poczęstunek przygotowany przez
Radę Rodziców ZPO. Ostatnim punktem programu, stanowiącym część nieoficjalną uroczystości, były „otrzęsiny”
klas pierwszych, które tradycyjnie podczas Święta Szkoły zmagają się w konkurencjach przeprowadzanych przez klasy
trzecie.
Ten dzień pozostanie w pamięci
wszystkich na długo. Dzięki takim uroczystościom możemy zacieśniać więzy
uczniów ze szkołą, sprawiać że staje się
ona miejscem, do którego przychodzą
chętnie, mogą zaprezentować swoje
uzdolnienia i gdzie stają się świadomym
odbiorcą kultury. Umożliwiają też promocję działalności szkoły w środowisku
lokalnym.
Oprac. D. BOROWIEC

KWARTALNIK SAMORZĄDOWY

Ważną częścią projektu ekumenicznego, realizowanego już drugi rok
w Szkole Podstawowej w Łostówce,
jest prezentacja ciekawych świąt innych wyznań. Po żydowskiej Chanuce, którą przeżywaliśmy w grudniu,
przyszła pora na znane także u nas,
lecz dużo skromniej przeżywane
Święto Chrztu Pańskiego.
U naszych braci wschodniego obrządku – prawosławnych i grekokatolików,
ma ono wspaniałą oprawę liturgiczną
i oryginalne, a momentami zaskakujące
tradycje. Przede wszystkim należy ono
do tzw. Dwunastu Wielkich Świąt, czyli
najważniejszych w roku uroczystości.
Obchodzone jest, podobnie jak inne
wschodnie święta, łącznie z Bożym Narodzeniem, Wielkanocą i Nowym Rokiem, według kalendarza juliańskiego,
czyli 2 tygodnie później niż w chrześcijaństwie zachodnim. Tradycyjna nazwa
tego święta to po prostu Jordan, choć teologicznie nazywa się je Uroczystością
Teofanii, czyli Objawienia Pańskiego,
i obchodzi 19. stycznia. Szkoła w Łostów-

ce już w Wigilię Jordanu zaprosiła swoich uczniów w wirtualną podróż
nad skute lodem rzeki naszych wschodnich rubieży, Ukrainy, Białorusi, Rosji, ale
i znacznie cieplejsze wody prawdziwego
Jordanu w Ziemi Świętej. Święto poprzedza post i przygotowanie najbliższego

wschodniego zamieszkuje tereny o surowym, zimowym klimacie, na skutych lodem rzekach wyrąbuje się przeręble
w kształcie krzyża, a ołtarz wykuwa się
często z lodu. Podobnie piękny, rzeźbiony krzyż. Czasem nawet miniaturę cerkwi z lodu. Gdy wszystko jest gotowe,
po uroczystym nabożeństwie, z cerkwi
wyrusza procesja z chorągwiami i ikona-

zbiornika wodnego na obrzęd poświęcenia. Prawosławni święcą bowiem wodę
w naturalnych jej zbiornikach – rzekach,
stawach czy jeziorach. Należy przygotować specjalny podest na rzece, na którym
ustawia się ołtarzyk z ikonami. Ponieważ
wielu wyznawców chrześcijaństwa
LUTY 2011
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dami Jordanu” twarzy i rąk, a nawet…
zanurzenie się w wodzie. Wcale niemało śmiałków decyduje się na ten krok
– w ubiegłym roku w samej Moskwie
było ich 60 tysięcy. Nad ich bezpieczeństwem czuwała wyposażona w pontony
i nowoczesny sprzęt Straż Wodna.
W dawnych czasach ponoć był i taki
obyczaj, że celebrujący uroczystość nie
tylko zanurzał, ale wrzucał krzyż do wody, zaś zadaniem wiernych było wyłowienie
go.
Nurkowano
więc
do przerębli. W „wodach Jordanu” zanurza się też na moment małe dzieci,
wierząc, że to uchroni je przed chorobami i niebezpieczeństwami. Zdjęcia z tych
mrożących krew w żyłach praktyk wywarły ogromne wrażenie na uczniach
oglądających prezentację multimedialną. Na koniec dzieci zobaczyły prawdziwy Jordan, a zdjęcie „z lotu ptaka”
wyjaśniło jego nazwę. „Jordan” – po hebrajsku Ha-Jarden, oznacza „wijąca się”.
Izraelski Jordan wije się urokliwie wśród
wzgórz Judei i Galilei.

Święto Drzewa
5 sadzonek buka oraz drzewko pokoju – świerk – zasadzili uczniowie
Zespołu Placówek Oświatowych w Mszanie Górnej podczas obchodów
Święta Drzewa. Rośliny dostarczyła Anna Kurzeja, pracownik Gorczańskiego Parku Narodowego, która, zanim przystąpiono do pracy, wygłosiła krótką prelekcję nt. Święta Drzewa. W sadzeniu buków pomagali
uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej (21 uczniów) pod opieką wychowawcy, jednocześnie nauczyciela biologii Heleny Domagały. Przyłączyła się również dyrektor szkoły Marta Skowronek, która wraz z dziećmi
zasadziła drzewko pokoju. Uczniowie nadali roślinkom imiona i teraz
HELENA DOMAGAŁA
będą się nimi opiekować.

W dawnych czasach ponoć był
i taki obyczaj, że celebrujący
uroczystość nie tylko zanurzał,
ale wrzucał krzyż do wody, zaś
zadaniem wiernych było
wyłowienie go.
Oprócz prezentacji dzieci obejrzały
specjalnie przygotowaną gazetkę, wysłuchały cerkiewnych śpiewów, a cała uroczystość rozpoczęła się od procesyjnego
wniesienia ikon i prawosławnego krzyża
z zapaleniem przed nimi świec, zamówionych specjalnie w prawosławnym
monastyrze. Na koniec wszyscy mieli
okazję skosztować tradycyjnej prawosławnej potrawy – kutii. Wykonana na bazie łostowskiej pszenicy,
z dodatkiem orzechów, migdałów i miodu, cieszyła się dużym zainteresowaniem i wielu ustawiało się po dokładkę.
Może zatem – mimo że nie zanurzyliśmy
się w przerębli – przybędzie i nam zdrowia po tym spotkaniu z prawosławiem,
„drugim płucem chrześcijaństwa”, jak
nazwał je Jan Paweł II.
URSZULA ANTOSZ-REKUCKA
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Uczniowie klas 2 a i 3 a ze Szkoły Podstawowej w Kasinie Wielkiej odwiedzili mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, składając im życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dla pensjonariuszy
przygotowali specjalny program słowno-muzyczny. Popis tańca dała
uczennica klasy 2a Marta Popławska. A później wszyscy razem kolędowali. Za wspaniały występ oprócz gromkich braw, „aktorów” nagrodzono
słodyczami. Uczniowie otrzymali też obrazki wykonane przez podTERESA SKOWRONEK
opiecznych DPS w ramach terapii zajęciowej.
KWARTALNIK SAMORZĄDOWY
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Być dziadkiem...
Jędrusiowi z Ratułowa wartko
przeleciała młodość. Nawet nie zauważył jak „dzieciska” stały się dorosłe, aż dopiero zaczęły się żenić
i wydawać. Przychodzi kiedyś
do sąsiada i mocno zafrasowany
skarży się: „Popotrz się ino Stasek,
jako mnie spotkała przygoda, anik
się nie nazdoł!”. „– Cóz takiego ci
sie mogło przydarzyć?”„– Jedyć
przecie własne dziecko mnie
dziadkiym zrobiyło!”.
Prawda – nieprawda, może żart, ale
coś w tym jest: chyba łatwiej zostać
dziadkiem, niż potem nim być! I być
w nim w dobrym stylu!
Może już łatwiej kobiecie być babcią,
może bardziej raduje ją wschodzące
trzecie pokolenie. Chyba wrodzone
i potem rozwinięte macierzyństwo, bardziej niż „dziadkowe” ojcostwo, pomaga jej spokojnie patrzeć na mijający czas
i znajdować nawet pociechę w swym
nowym położeniu.
Czy jednak rzeczywiście jest się
czym cieszyć, będąc babcią lub dziadkiem, czyli – mówiąc dokładniej – będąc w podeszłym wieku? Bardzo dużo
na ten temat powiedział (napisał) kiedyś Jan Paweł II w swym „Liście
do osób w podeszłym wieku” (Watykan 1999). Sam miał już wtedy prawie 80 lat, był schorowany – mógł więc
i z własnego doświadczenia powiedzieć wiele.
Oto parę Jego myśli. Szkoda, że dziś
coraz bardziej panoszy się niezdrowa
mentalność, stawiająca na pierwszym
miejscu doraźną przydatność i wydajność człowieka, tworząc nienormalny
kult młodości, siły i zdrowia. Przy takim podejściu nie dostrzega się, że ludzie starzy „pomagają nam mądrze
patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom
zyskali wiedzę i dojrzałość”. Mogą się
nimi chętnie podzielić z młodymi dla
ich korzyści.
Ale – zapytam – komu dziś zależy
na mądrych radach i pouczeniach,

zwłaszcza, gdy wypowiada je ktoś
starszy, przecież „niedzisiejszy”? Pół
biedy, kiedy przez takie lekceważenie dziecko nabawi się przeziębienia
lub dozna kontuzji („ubierz się cieplej – bo zmarzniesz, nie wspinaj się
tam – bo spadniesz!”), dużo gorzej,
gdy pokiereszuje sobie dojrzewające
życie lub może nawet je przedwcześnie straci. Nie daj Boże – to ogromna strata!
Na Dzień Babci i na Dzień Dziadka
trzeba by tym Drogim Solenizantom
życzyć, aby zawsze otoczeni szacunkiem i miłością mogli, mimo słabnących
sił, czuć się zawsze żywą częścią społeczeństwa!
Młodym zaś trzeba życzyć, aby
umieli korzystać z ich obecności, bo są
oni jak żywe biblioteki życiowej mądrości i mogą stanowić oparcie w sta-

Warto zawsze pamiętać, że
dni nasze mijają jak blask
poranka i czas ucieka
bezpowrotnie. Wnet
przychodzi „popołudnie
i wieczór”, czy też, jak się
mawia, „jesień życia” – i nie
wolno dać się temu
zaskoczyć.
wianiu pewnych kroków ku
przyszłości. Zwróćmy też uwagę, że
sam Pan Bóg w swoich Przykazaniach,
zaraz po czci należnej Bogu, nakazuje
czcić rodziców!
A ponadto – warto zawsze pamiętać,
że dni nasze mijają jak blask poranka
i czas ucieka bezpowrotnie. Wnet przychodzi „popołudnie i wieczór”, czy też,
jak się mawia, „jesień życia” – i nie wolno dać się temu zaskoczyć. Jak ten nieszczęsny Jędruś z Ratułowa!...
KS. JAN ZAJĄC ZE ŚNIEŻNICY

„Radosne”
place zabaw
3 grudnia 2010 r. odbył się odbiór
końcowy wykonanych robót na placach zabaw przy Zespole Szkoły
i Przedszkola w Mszanie Górnej
oraz Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej. Place te powstały dzięki rządowemu
programowi „Radosna szkoła”.
Placówki te zostały zakwalifikowane
do udziału w tym projekcie i otrzymały
dofinansowanie na wyposażenie placu
zabaw dla najmłodszych uczniów. Place
wyposażone są w różnego rodzaju drabinki, ścianki wspinaczkowe, równoważnie. Posiada bezpieczną powierzchnię
amortyzującą ewentualny upadek dziecka. Kwota dofinansowania z budżetu
państwa to 127.700,00 zł przy udziale własnym Gminy 161.619,00 zł. Całkowity
koszt obu inwestycji zamknął się kwotą 289.319,00 zł. Mamy nadzieję, że obiekty będą służyły naszym najmłodszym jak
(ACH)
najdłużej i cieszyły ich oczy.
LUTY 2011
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Spotkanie
z Janem Pawłem II
Dzisiaj, gdy szczęśliwi, znamy już
termin beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II, z dumą i wzruszeniem
wspominamy realizowany od lipca
do listopada projekt edukacji
do wartości pn. „Spotkania z Janem
Pawłem II”, w którym wzięły udział
obie kasinczańskie podstawówki,
kierowane przez Czesławę Łabuz.
Spotkania z wielkim Rodakiem odbywały się w głównej mierze na wycieczkach, prowadzących nas przez miejsca
związane z osobą Jana Pawła II: Ludźmierz, Krzeptówki, Morskie Oko i Gubałówkę w Zakopanem, Nowy Targ oraz
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tak bliski sercu papieża Kraków z najsłynniejszym oknem przy Franciszkańskiej, dumnym historią Wawelem czy
wspomnieniem pierwszej posługi – Niegowicią.
Ambitnym zadaniem, a właściwie
wyzwaniem był udział w obchodach
Dnia Papieskiego pod hasłem „Jan Paweł II – odwaga świętości”, szczególnie
uroczyście celebrowanych w szkołach
noszących imię Jana Pawła II: w SP nr 3
na Zagródcu oraz w Rabie Niżnej. Kolejne spotkanie z Janem Pawłem II, tym
razem bardzo poetyckie, dokonało się
za sprawą Adama R. Fajfera, animatora życia literackiego i kulturalnego,
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twórcy, który osobiście znał patronów
obu szkół: i Jana Pawła II, i Juliana Tuwima (!). Przesłanie Fajfera skierowane
do słuchaczy, to wykorzystanie życia
jak najlepiej, poszukiwanie i obieranie
odpowiednich celów i wartości.
Wspaniałym, lirycznym zwieńczeniem tych spotkań, była zorganizowana w SP nr 2 wieczornica poetycka,
w której uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i rodzice SP nr 3 oraz wójt Tadeusz Patalita i proboszcz ks. Józef
Maciążka.
Podczas uroczystości godnie zaprezentowali się uczniowie obu szkół, recytując wiersze, napisane specjalnie
na tę okoliczność. Utwory poetyckie
przeplatały piosenki o Janie Pawle II.
Twórczość młodych poetów spotkała
się z wielkim uznaniem, czego owocem jest pięknie wydany tomik poezji.
Ciekawie zabrzmiały wspomnienia
spotkań z Janem Pawłem II podczas
pobytu ks. proboszcza w seminarium
oraz obecnego posła Tadeusza Patality
z licznych wyjazdów i audiencji w Watykanie.
Projekt możliwy był do zrealizowania
dzięki wsparciu ze strony Urzędu Gminy Mszana Dolna, współfinansowaniu
przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Stowarzyszeniu
Piękna Ziemia Gorczańska oraz ogromnemu zaangażowaniu dyrektor Czesławy Łabuz, która bacznie czuwa
nad efektywną współpracą i współdziałaniem obydwu szkół w realizacji poszczególnych zadań projektu.
Dzięki jego realizacji młodzież
szkolna poznała nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II jako wielkiego autorytetu. Cel ten uzyskany został
poprzez: zachęcenie do naśladowania
postępowania Papieża – człowieka słowa i czynu, ukazanie na podstawie nauczania Jana Pawła II konieczności
budowania życia społecznego na fundamentach wartości moralnych oraz
pobudzanie do poszukiwania i dążenia
do osiągnięcia celów życiowych i wartości wyższych, poszukiwanie godnych
naśladowania autorytetów i wzorów.
Nie tylko od 1 maja, ale już dziś,
w modlitwie o spełnienie tych nadziei,
mamy przemożnego orędownika – Sługę Bożego Jana Pawła II.
ELŻBIETA JAKUBIAK

Naród bez historii
błądzi jak człowiek
bez pamięci
Przez kilka listopadowych dni
ub.r., w Zespole Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej można było oglądać wystawę zdjęć
i pamiątek z okresu II wojny światowej pt. „Udział polskich sił zbrojnych w II wojnie światowej
z uwzględnieniem walczących oddziałów Armii Krajowej”. Pomysłodawcą i inicjatorem ekspozycji był
Stanisław Pankowski – kapitan AK,
pseud. „Żbik”.

Zdjęcia i eksponaty na wystawę pochodziły ze zbiorów Muzeum Armii
Krajowej w Krakowie, Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
oddział w Bielsku–Białej, oraz ze zbiorów prywatnych pana Stanisława Pankowskiego. Na otwarciu wstawili się
licznie: przedstawiciele władz samorządowych z jeszcze wówczas wójtem
gminy Tadeuszem Patalitą na czele, dyrektorzy szkół, ks. proboszcz Marian
Krzystka, żołnierze AK – Stanisław
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Pankowski, Jan Dąmbrowski. Przyjechali także goście z Bielska-Białej: przedstawiciele Rady Miasta Piotr Kenig
i Roman Matyja, członkowie Koła Seniora przy Osiedlowym Centrum Kultury
„Aleksander” w Bielsku–Białej z panem
Marianem Gumułą, oraz zespół artystyczny „Beskidzianki Plus” działający
przy OCK z opiekunem Henrykiem Nalepą, prezesem Beskidzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
Tadeusz Patalita podziękował Stanisławowi Pankowskiemu za inicjatywę
i zaangażowanie w organizację wystawy,
która – gromadząc fotosy oraz mnóstwo
pamiątek pochodzących z okresu II wojny światowej – przybliża, zwłaszcza
dzieciom i młodzieży, czasy niezwykle
trudne dla naszego narodu, bohaterstwo
i męstwo naszych przodków, którzy walczyli i umierali za to, abyśmy my teraz
mogli żyć w wolnej Polsce. Pamięć o tamtych czasach jest naszym obowiązkiem,
bo – jak powiedział Norman Davis, historyk – „Aby człowiek wiedział, dokąd

Zgromadzeni na wernisażu
mieli okazję wysłuchać
wspomnień żołnierza AK, który
w okresie II wojny światowej
należał do Oddziału „Adama”
działającego pod Luboniem.
idzie, musi wiedzieć, skąd przychodzi.
Naród bez historii błądzi jak człowiek
bez pamięci”.
Zgromadzeni na wernisażu mieli okazję wysłuchać wspomnień żołnierza AK,
który w okresie II wojny światowej należał do Oddziału „Adama” działającego
pod Luboniem, brał udział w akcjach organizowanych przez partyzantów na terenie Mszany Dolnej i okolic.
Zespół artystyczny „Beskidzianki
Plus” zaprezentował program artystyczny pt. „Bigos historyczny”, na który składały się piosenki partyzanckie oraz
pieśni i wiersze patriotyczne z okresu
od I wojny światowej po czasy współczesne. Swoista śpiewająca lekcja historii była dopełnieniem ekspozycji.
R. JAKUBIAK
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Zespół Placówek Oświatowych
w Rabie Niżnej również wziął
udział w projekcie „Spotkania z Janem Pawłem II”, współfinansowanym przez Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego oraz
przy wsparciu gminy Mszana Dolna i Stowarzyszenia „Piękna Ziemia Gorczańska”.
W ramach projektu we wrześniu odbył się cykl apeli i lekcji wychowawczych, których tematem były miejsca
w Małopolsce szczególnie związane
z postacią Jana Pawła II oraz Jego nauczanie. Apele były przygotowaniem
uczniów do wycieczek edukacyjno–krajoznawczo–turystycznych: „Wędrowanie śladami Jana Pawła II po Gorcach
i Beskidzie Wyspowym” oraz „Małopolska Jana Pawła II”.
W dniach 16–21 września ub.r. uczniowie klas pierwszych gimnazjum zdobyli
Luboń, drugoklasiści – Turbacz, zaś klasy trzecie wspinały się na Lubogoszcz.
Ponieważ dopisała pogoda, piesze wycieczki należą do niezwykle udanych,
a uczniowie bardzo mile je wspominają
i wciąż dopytują się o kolejne. Chyba połknęli turystycznego bakcyla! Oto jak drugoklasiści piszą o dwudniowej pieszej
wycieczce na Turbacz:
„W dniach 20–21 września odbyła
się wycieczka klas drugich. Prowadziła
ona do schroniska PTTK na Turbaczu.
Wszyscy martwiliśmy się o pogodę,
gdyż ostatnie dni były deszczowe.
Na szczęście, już z samego rana wiadomo było, że nic nam tej wędrówki nie
zepsuje. Autobusem pojechaliśmy
do Lubomierza, skąd rozpoczęła się nasza piesza wyprawa Szlakiem Papieskim w Gorcach.
Pierwszym przystankiem na trasie
była apierówka, gdzie zrobiliśmy sobie
pamiątkowe zdjęcie. Idąc z zapałem
i w szybkim tempie (no i niemałym błocie) przez las, podziwialiśmy przyrodę
i słuchaliśmy śpiewu ptaków. Po kilku
wyczerpujących godzinach marszu dotarliśmy do kolejnego przystanku – kapliczki Bulandowej na Jaworzynie
Kamienickiej, skąd rozlegał się wspaniały widok na Dolinę Kamienicy, Beskid
Wyspowy oraz Sądecki. Od kapliczki
pozostała nam jeszcze około godzina marszu na Turbacz. Podziwialiśmy

Śladam

przepiękne polany i łąki porośnięte wysokimi trawami – miętlicą pospolitą oraz
wiechliną. Droga prowadziła przez polanę Grobowską, skąd rozlegał się widok
na Kotlinę Nowotarską oraz łańcuch
Tatr – widoki były niesamowite, bo niebo było szafirowe, a Tatry wyraziste
i blisko nas. Minęliśmy Dolinę Łopusznej oraz zrobiliśmy sobie odpoczynek
na Hali Długiej. Widać było z tego miejsca Tatry i Jezioro Czorsztyńskie. Sami
nie wiedzieliśmy, kiedy i znaleźliśmy się
u celu.
W schronisku przydzielono nam pokoje i zaraz potem już wiedzieliśmy, że
ta noc nie będzie spokojna! O 20.00 odbyło się ognisko. Piekliśmy kiełbasę
i wspólnie śpiewaliśmy wesołe piosenki
przy akompaniamencie gitary p. M.
Keniga. Do pokojów wróciliśmy weseli
i pojedzeni. Gdy znudziliśmy się spokojnym siedzeniem, zaczęliśmy odwiedzać się nawzajem, co raczej nie
spodobało się naszym opiekunom. Była
to nasza pierwsza i zarazem ostatnia
noc w tym miejscu, więc nie zabrakło
także pasty i żartów. Po kilkakrotnych
KWARTALNIK SAMORZĄDOWY
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mi papieża – Polaka

interwencjach nauczycieli (ostatnia
o 5.00) postanowiliśmy pójść spać. Już
jednak o 6.00 „wyspani i wypoczęci” byliśmy gotowi, by powrócić na szlak.
Po zjedzeniu śniadania wyruszyliśmy
w drogę powrotną przez Dolinę Obidowiec i Stare Wierchy do Olszówki.
Wycieczka bardzo nam się podobała i,
mimo obolałych nóg, po raz kolejny przekonaliśmy się, że warto się trochę pomęczyć, by zobaczyć nasze piękne polskie
góry.”
(A. Nawieśniak, J. Wacławik – kl. II b)
Celem wycieczek autokarowych było
pokazanie uczniom miejsc w naszym
województwie, które szczególnie mocno
związane są z postacią naszego Patrona.
Gimnazjaliści i uczniowie klas V–
VI szkoły podstawowej wyruszyli do Wadowic,
Krakowa,
Zakopanego
i Ludźmierza. We wszystkich tych miastach, prowadzeni przez wykwalifikowanych przewodników, zwiedzali miejsca,
w których kiedyś przebywał Jan Paweł II.
Uczniowie mogli zobaczyć m.in. rodzinny dom Wojtyłów w Wadowicach,

kościół – Bazylikę Mniejszą pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, w którym przyszły Papież został ochrzczony,
dom na ul. Tynieckiej 10 w Krakowie,
gdzie wiele lat temu Karol Wojtyła roz-

Wycieczka bardzo nam się
podobała i, mimo obolałych
nóg, po raz kolejny
przekonaliśmy się, że warto się
trochę pomęczyć, by zobaczyć
nasze piękne polskie góry.
poczynał swoją przygodę z Krakowem
i gdzie podejmował najważniejsze decyzje dotyczące swojej przyszłości. W krakowskim Pałacu Biskupim obejrzeli
słynne papieskie okno „od kuchni”
oraz… spotkali się z wieloletnim sekretarzem i przyjacielem Jana Pawła II – ks.
kardynałem Stanisławem Dziwiszem.
Dokończenie na str. 24
LUTY 2011
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PORTRETY ZAGÓRZAN

Marian Kowalik – nauczyciel,
folklorysta, spółdzielca
Choć urodził się nad Popradem
pod Przehybą w rodzinie Czarnych
Górali, to tak mocno wrósł w ziemię
zagórzańską, że trzeba go zaliczyć
w poczet Górali Zagórzańskich. Zasłużył się dla oświaty i kultury
w gminie Mszana Dolna, także dla
spółdzielczości na naszym terenie.
Urodził 11 sierpnia 1938 roku w Barcicach Dolnych koło Starego Sącza w rodzinie rzemieślniczej. Ojciec prowadził
duży zakład szewski, kształcił w nim
uczniów i czeladników. Matka zajmowała się gospodarstwem domowym i wychowaniem dzieci, a było ich w sumie
pięcioro: czterech chłopców i jedna dziewczyna.
Do szkoły podstawowej uczęszcza
w Barcicach, a następnie dostaje się do Liceum Pedagogicznego w Starym Sączu.
Po ukończeniu Liceum podejmuje dalszą
naukę w Studium Nauczycielskim
w Krakowie, kierunek – wychowanie
plastyczne i zajęcia praktyczno-techniczne. Już jako czynny nauczyciel studiuje
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie pedagogikę kulturalno-oświatową,
uzyskując tytuł magistra.
Pierwszą pracę zaczyna z dala od domu rodzinnego, w Szkole Podstawowej
w Mechowie Łobeskim dawniej Szczecińskie, dziś Zachodniopomorskie. Emigracja na północ Polski nie trwa długo,
głównie z powodu tęsknoty za górami
i kolegami. Marian Kowalik powraca więc
bliżej swojego rodzinnego domu, a mianowicie podejmuje pracę w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mszanie Górnej, gdzie
uczy dwa lata. W 1959 r. przenosi się
do Olszówki, gdzie podejmuje pracę nauczyciela w miejscowej Szkole Podstawowej. Od tego momentu na stałe wiąże się
z Olszówką, poświęcając jej resztę swojego życia. Bardzo aktywnie uczestniczy
w życiu społecznym i gospodarczym
swojej nowej małej ojczyzny. Jako młody
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Marian Kowalik
nauczyciel przejawiał wiele inicjatyw
i energii, które w środowisku odbierane
były pozytywnie. Młodzież, oprócz pracy
na roli, miała dzięki swemu nauczycielowi możliwość realizowania się w różnego rodzaju kółkach zainteresowań.
Przez wiele lat prowadził chór szkolny, kółko plastyczne, zespoły akordeonistów i mandolinistów. Bardzo
interesował się folklorem zagórzańskim,
już wtedy zbierał materiały a także rekwizyty, które dały początek izbie regionalnej. Zebrał do niej w sumie ponad 200
rekwizytów stanowiących świadectwo
kultury duchowej i materialnej miejscowej ludności.

Zamiłowanie do tańca i muzyki
W 1962 roku Marian Kowalik zakłada
dziecięcy zespół regionalny „Mali Olszowianie”, działający przy Szkole Podstawowej, a w 1964 roku przy Klubie
Rolnika zespół dorosłych tancerzy i muzyków. Przy tym dziele, nie bez znacze-

nia była pomoc rodziny Kościelniaków,
która stanowiła trzon muzyczny tego zespołu i była jego dobrym duchem. Nieocenioną pomocą zawsze służył naszemu
bohaterowi zwłaszcza Stanisław Kościelniak, któremu leżały na sercu problemy
wioski, a także funkcjonowania zespołu
i rozwój kultury. Zespoły promując i prezentując folklor Górali Zagórzańskich
zdobywały wiele nagród i wyróżnień
na konkursach i festiwalach między innymi na Karnawale Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej, na Limanowskiej Słazie
i innych festiwalach. Za swoją pracę artystyczną wyróżnił je również minister kultury dyplomami za zasługi dla Kultury
Polskiej.
Pan Marian założył także w Olszówce Teatr Lalek „Bąbelek”, który również
osiągał duże sukcesy w powiecie, województwie i kraju zdobywając nagrody
między innymi w Puławach i Poznaniu.
Najważniejszym było to, że scenografię
oraz lalki Marian Kowalik wykonywał
sam wraz z uczniami grającymi w spektaklach (podobno, jakby dobrze poszukać w magazynach szkolnych, to można
by znaleźć gotowe lalki i scenografię
do przedstawień).
W latach 1978-1987 roku pełni funkcję
dyrektora szkoły w Olszówce, dalej poświęcając się pracom społecznym
na rzecz wioski i gminy i podejmując różnego rodzaju inicjatywy społeczne służące poprawie życia mieszkańców
wioski.

Grunt to rodzina
W tym samym 1962 roku, kiedy powstał zespół „Mali Olszowianie”, jego
twórca zakłada własną rodzinę. Wybranką serca Mariana Kowalika zostaje Wanda z domu Gargula, pochodząca ze
Starego Sącza nauczycielka, która również uczyła w szkole w Olszówce. Młodzi znali się już wcześniej z liceum
starosądeckiego, a także z zabaw szkolKWARTALNIK SAMORZĄDOWY

MSZANA 2.2011_MSZANA KWARTALNIK 14-02-2011 09:53 Strona 23

Teatr – „Bąbelek” – 1989 r.
milem, a także wnuczką Sonią. Cóż warta byłaby rodzina bez domu rodzinnego,
dającego poczucie bezpieczeństwa i ciepło rodzinne. Państwu Kowalikom udało się wybudować własny dom
na zakupionej działce. Wprowadzili się
do niego w 1972 roku. To tu skupia się
całe życie rodzinne, a trzeba powiedzieć,
że gospodarze prowadzą dom otwarty
i gościnny. Będąc obecnie na emeryturze
jeszcze bardziej poświęcają się swojej rodzinie, wnukom, ale znajdują też czas
dla przyjaciół i znajomych, z którymi
spotykają się przy różnych okazjach.

Kapela pasterska Olszowianie: Stanisław Kościelniak – fujarka, Marian
Kościelniak – konewka basowa,
Zbigniew Kościelniak – listek, Marian Kowalik – fujarka
nych i innych imprez, gdzie przyszły mąż
przygrywał wraz ze swoim zespołem
do tańca. Ale tak naprawdę zaiskrzyło
między nimi z dala od domu rodzinnego, dopiero tu, w Olszówce. Należy powiedzieć, że państwo Kowalikowie
przeżyli ze sobą szczęśliwe chwile i są
wspaniałym małżeństwem do dziś. Wychowali trójkę dzieci, dla których pomimo nawału prac zawsze znajdowali czas.
Dzisiaj mogą być dumni z córki Beaty,
która jest doktorem nauk humanistycznych, syna Marka, magistra pedagogiki,
młodszego inspektora policji w Zakopanem, oraz syna Piotra, magistra historii
i wychowania fizycznego, uczącego
w szkole, w której uczyli rodzice.
Pan Marian wraz z żoną cieszą się
wspaniałymi wnukami: Konradem i Ka-

Urodzony spółdzielca
Oprócz pracy w szkole, kulturalnej
na rzecz zespołów i teatrzyku, a także

spraw wiejskich, pan Marian udzielał się
również w ruchu spółdzielczym. W latach 1962-1984 roku był opiekunem Spółdzielni Uczniowskiej w Olszówce.
Spółdzielnia ta zajmowała czołowe miejsca w konkursach krajowych i wojewódzkich. W 1968 roku gościła
przedstawicieli Międzynarodowego
Związku Spółdzielczego z lordem Taylor of Gryfe ze Szkocji na czele, co było
ogromnym wyróżnieniem.
Marian Kowalik był niespokojnym
duchem różnych organizacji spółdzielczych, poświęcając się im bez reszty, dlatego wybierany był do gremiów wielu
kooperatyw, m.in. był członkiem rady
PZGS w Limanowej, prezydium rady
WZGS w Nowym Sączu, przewodniczącym Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni w Mszanie Dolnej. Działalność
w organizacjach spółdzielczych dawała
mu wiele satysfakcji i ludzkiego uznania.
Pełnił ponadto funkcję dyrektora
Ośrodka Kultury w Mszanie Dolnej, dyrektora Ośrodka Prac Pozaszkolnych
w Mszanie Dolnej i wiele, wiele innych.
Dlatego nie powinno dziwić, że za swoją pracę i działalność społeczną na tylu
różnych polach odznaczony został: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz
wieloma odznaczeniami spółdzielczymi.
PIOTR LULEK

Początki zespołu Mali Olszowianie – zdjęcie z 1961 roku
LUTY 2011
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Dokończenie ze str. 21

W Zakopanem i Ludźmierzu zwiedzili ulubione miejsca naszego Patrona.
Przy okazji zobaczyć mogli wiele pamiątek po Ojcu Świętym, w tym Jego szkolne świadectwa (piątki z góry na dół!)
oraz posmakować najbardziej znanych
w świecie wadowickich kremówek.
Wszyscy wrócili do domu mądrzejsi
o sporo szczegółów z życia Papieża – Polaka, ale i bardzo zadowoleni, o czym
świadczą wypowiedzi:
„Wycieczka była pełna wrażeń i przeżyć, a jednocześnie zadumy i refleksji. To,
co usłyszeliśmy od pani przewodnik, daje wiele do myślenia – wiek, w jakim jesteśmy, to wiek, kiedy podejmujemy
najważniejsze decyzje w naszym życiu.
Już powinniśmy myśleć o naszej przyszłości, o tym, kim tak naprawdę chcielibyśmy być i co w życiu robić. To właśnie
tam – w Krakowie Jan Paweł II postanowił, że wstąpi do seminarium duchownego i będzie pomagał w ten sposób
ludziom. To była najważniejsza decyzja,
która zaważyła na Jego dalszym życiu
i zaprowadziła Go do Rzymu.”
„To była bardzo udana wycieczka, która z pewnością przybliżyła nam postać
naszego Patrona i która na długo pozostanie w naszej pamięci.”
16 X 2010 r. w 32. rocznicę wyboru Papieża Jana Pawła II na Stolicę Piotrową
odbył się III Ogólnoszkolny Dzień Papieski. Hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego było: „Jan Paweł II – odwaga
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świętości”. Na naszej uroczystości obecnych było ponad 400 uczniów wraz
z opiekunami – nauczycielami, dyrektorzy szkół z terenu gminy, M. Twaróg
– wizytator KO w Krakowie, wielu
rodziców i mieszkańców Raby Niżnej
i Olszówki. Formuła obchodów Ogólnoszkolnego Dnia Papieskiego pozostała prawie niezmieniona. Uczniowie
rywalizowali w 4 konkurencjach: konkursie plastycznym, literackim, multime-

W Krakowie Jan Paweł II
postanowił, że wstąpi
do seminarium duchownego
i będzie pomagał w ten sposób
ludziom. To była najważniejsza
decyzja, która zaważyła
na Jego dalszym życiu
i zaprowadziła Go do Rzymu.
dialnym oraz konkursie piosenki
oazowej. Do udziału zgłosiły się wszystkie szkoły z terenu naszej gminy, a poziom konkursów był bardzo wysoki,
znacznie wyższy niż w latach poprzednich. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody,
ufundowane
przez
gminę
Mszana Dolna. Wszyscy uczestnicy
i sympatycy mogli dodatkowo osłodzić
sobie ten dzień, a to za sprawą naszych
drogich mam, które przyniosły pyszne

ciasta, specjalnie na tę okoliczność… Dla
biorących udział w konkursach przygotowaliśmy też poczęstunek i ciepłą herbatę. Obchody III Ogólnoszkolnego Dnia
Papieskiego zakończyliśmy mszą św. odprawioną przez księży proboszczów
z Raby i Olszówki w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II.
W ramach projektu uczniowie pojechali również do Doliny Chochołowskiej,
gdzie co roku 4 listopada z okazji imienin
Patrona odbywa się spotkanie placówek
należących do Stowarzyszenia Szkół im.
Jana Pawła II Archidiecezji Krakowskiej.
Realizacja projektu przyniosła sporo
korzyści. Dzięki wspólnym działaniom
uczniowie utrwalili biografię Jana Pawła II, poznali fragmenty z Jego nauczania,
poznali miejsca w Małopolsce szczególnie związane z postacią Patrona, uwrażliwili się na piękno przyrody,
wzmocnili więź ze środowiskiem lokalnym i poczucie przynależności do swojego regionu oraz postawę Polaka
– patrioty, nauczyli się samodzielnie planować i współorganizować swoje działania na rzecz szkoły, nauczyli się
pracować w zespole (organizacja Dnia
Papieskiego), umocnili więzi w zespołach klasowych i rówieśniczych (wspólne wycieczki i wyjazdy). Wszyscy
zgodnie stwierdzają, że warto uczestniczyć w podobnych działaniach.
Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy wspierali nas w realizacji projektu.
R. JAKUBIAK
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Październikowe święto w szkolnej
bibliotece w Kasinie Wielkiej

Bibliotek Szkolnych. Aby zainteresować
uczniów książka, zorganizowano też
wystawę najciekawszych publikacji, pt.
„Książki, które pochłaniają czytającego”.
Trzeba przyznać, że przyniosło to efekty.
Z tej okazji przeprowadzone zostały
konkursy: „Książkowy ogród fraszek”
dla gimnazjum, „List do ulubionego bohatera książki” dla klas IV-VI oraz konCzłonkowie Koła Bibliotecznego zajęli kurs „Najładniejszy strój bajkowy” dla
się udekorowaniem placówki, przygoto- klas młodszych.
wali również gazetkę ścienną i prezentaPodjęto również działania marketincję multimedialną o historii Święta gowe, połączone z atrakcyjną „Loterią

Październik obchodzony jest w naszej bibliotece od 2008 r. jako Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek
Szkolnych. Wcześniej świętowano
Międzynarodowy Dzień Bibliotek
Szkolnych. W tym imieninowym miesiącu nasza biblioteka zorganizowała wiele atrakcji dla czytelników.

Fantową”, do której fanty wykonali sami
uczniowie, a część podarowali rodzice.
W miesiącu tym odbyło się również,
jak co roku, głośne czytanie w bibliotece.
Tegorocznym hasłem zabawy było „Głośne czytanie to dzieci wychowanie”.
Uczniowie z klas 0-3 oraz maluchy słuchały czytania książeczek o dobrym zachowaniu,
kulturze,
przyjaźni,
koleżeństwie oraz rozwiązywali zagadki
pt. „Dobre maniery na co dzień”. Z wielkimi emocjami i w barwny sposób czytały dla nich uczennice gimnazjum.
Wszyscy uczestnicy otrzymali na pamiątkę malowanki oraz listy dla rodziców
od prezesa fundacji Cała Polska Czyta
Dzieciom. W październiku było również
wiele życzeń od czytelników i słodkich
niespodzianek od biblioteki. Gościliśmy
także w szkole introligatora Józefa Kołodziejczyka, który pokazał dzieciom, jak
„leczyć książki”.
Miesiąc Bibliotek minął, trzeba wracać do codzienności. Ale czy jest ona taka sama? Mamy nadzieję, że nie!
Bibliotekę już odwiedza coraz więcej
uczniów, a do Koła Bibliotecznego przybyło chętnych. Czy było warto organizować Święto Biblioteki? Na pewno
było warto!
TERESA KICMAL
LUTY 2011
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EDUKACJA

Książki was nigdy nie zawiodą,
a nieraz w życiu wam pomogą
Takie hasło znalazło się na zakładkach przygotowanych dla uczniów klasy I ze Szkoły Podstawowej nr 1
im. św. Józefa w Lubomierzu z okazji pasowania
na czytelnika. Święto połączono z obchodami Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych, obchodzonego 25 października.
Pierwszoklasiści, zanim zostali pełnoprawnymi czytelnikami, często odwiedzali bibliotekę, z zainteresowaniem oglądając jej zasoby. Niektórzy wypożyczali i samodzielnie
czytali książki. Te doświadczenia pomogły im zwycięsko
przejść próby, jakie postawiono przed nimi w uroczystym
dniu pasowania. Z łatwością więc rozwiązywali zagadki do-
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tyczące znajomości treści bajek, o które pytali ich starsi koledzy z trzeciej klasy.
Również panie uczące pierwszaków nie obserwowały biernie zmagań swoich wychowanków, lecz aktywnie włączyły się
do zabawy. Ich zadanie polegało na pokazaniu (bez użycia
słów) tytułu wybranej baśni. Musiały to zrobić tak, by uczniowie prawidłowo go odgadli.
Współpraca nauczycieli i uczniów okazała się wyśmienitą
zabawą dla obydwu stron. Za prawidłowe wykonanie zadania
wszyscy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Mamy nadzieję, że ten dzień pozostanie w pamięci uczniów
i zaowocuje w przyszłości zamiłowaniem do czytania.
G. KOŁODZIEJCZYK, M. KAWECKA
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Nagrody dla
mszańskich
przyjaciół
sztuki
Dwie drugie nagrody otrzymały
malarki z Towarzystwa Przyjaciół
Sztuk Pięknych z Mszany Dolnej
podczas konkursu zorganizowanego w ramach corocznej, jesiennej
wystawy prac artystów związanych
z małopolskimi oddziałami TPSP.
Można ją było oglądać w Galerii
MBWA jeszcze przy ul. Szwedzkiej
w Nowym Sączu.
W 2009 r. mszańscy artyści zdobyli
pierwsze miejsce i dwa wyróżnienia
w kategorii malarstwo. W tym roku ta
forma znów wzięła górę. Nagrody otrzymały bowiem Paulina Bachleda-Kubańska, zajmująca się malarstwem olejnym,
oraz Danuta Franczak, która tworzy
akwarelą.
Swój udział w tym sukcesie ma Urząd
Gminy Mszana Dolna, bowiem dzięki
uprzejmości b. wójta Tadeusza Patality
prace członków TPSP z Mszany Dolnej
każdorazowo docierają na wystawę.
DANUTA WIELICZKO-KACIK

Żyd i Turoń wyróżnieni
wik. Imprezę swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście: posłowie
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Barbara Bartuś i Tadeusz Patalita, radna
Sejmiku
Województwa
Małopolskiego Barbara Dziwisz, staroOrganizatorami imprezy byli: Urząd sta limanowski – Jan Puchała i jego zaGminy Mszana Dolna z wójtem Bole- stępca Franciszek Dziedzina, radni
sławem Żabą, Zespół Szkoły i Przed- powiatu limanowskiego Ewa Filipiak
szkola w Olszówce z dyrektor i Piotr Kowalik oraz Halina Matras
Bogusławą Pajdzik, OSP w Olszówce – dyrektor Powiatowej Biblioteki Puz prezesem Józefem Potaczkiem oraz blicznej w Limanowej, Marek Twaróg
Rada Rodziców z przewodniczącą Mo- – starszy wizytator Małopolskiego Kuniką Gackowiec.
ratorium Oświaty, radni gminy MszaProfesjonalne jury w składzie: Alek- na Dolna na czele z przewodniczącym
sandra Szurmiak–Bogucka, Urszula Ja- oraz proboszczowie gminnych parafii.
nicka–Krzywda, Maria Brylak–Załuska,
Tegoroczny przegląd kolędniczy
przyznało dwa równorzędne I miejsca: uświetnił koncert kolęd w wykonaniu
dla grup kolędniczych z Zespołu Szkoły Chóru Parafialnego z Olszówki, Zespoi Przedszkola w Olszówce oraz Szkoły łu „Olszowianie”, Kapeli „OlszowiaPodstawowej w Łostówce, oraz dwa nie” oraz Scholii Parafialnej „Nadzieja”
równorzędne drugie miejsca: dla grup z Olszówki.
kolędniczych z Zespołu Placówek
Impreza nie odbyłaby się również
Oświatowych w Rabie Niżnej i Szkoły bez naszych życzliwych sponsorów,
Podstawowej nr 2 w Mszanie Górnej. którym bardzo serdecznie dziękujemy
Komisja konkursowa wyróżniła także za okazaną pomoc podczas organizadwóch uczniów Szkoły Podstawowej cji IX Przeglądu. Patronat medialny
nr 2 w Kasince Małej – odtwórców roli nad imprezą objęła Limanowska TeleŻyda oraz Turonia.
wizja Internetowa TV 28.
Grupy prezentowały wysoki poziom
Gminne Przeglądy Kolędnicze w Olartystyczny przygotowanych progra- szówce cieszą się dużym powodzemów oraz bogaty repertuar tradycyj- niem, dzięki nim tradycja chodzenia
nych kolęd i pastorałek.
po kolędzie jest kultywowana i przekaDoskonałą atmosferę imprezy za- zywana młodszym pokoleniom.
AGNIESZKA WĘGRZYNOWICZ
pewnili prowadzący: Urszula Góralik
WIOLETTA KRAUS
oraz sołtys Olszówki – Tadeusz Wacła-

11 grup ze szkół podstawowych
i gimnazjów z terenu całej gminy
wzięło udział 8 stycznia w IX Przeglądzie Kolędniczym Dzieci i Młodzieży
Gminy Mszana Dolna w Olszówce.
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Biblioteka w Kasinie Wielkiej poleca

Kto czyta, więcej wie

DLA DZIECI
OTFRIED PREUSSLER

DLA MŁODZIEŻY
JOHN FLANAGAN

Malutka Czarownica

Zwiadowcy

Malutka Czarownica ma tylko sto
dwadzieścia siedem lat. Jest jeszcze
za młoda, by wraz z dorosłymi czarownicami wziąć udział w corocznych tańcach na Blocksbergu, a bardzo, bardzo
pragnie tam być. Nie daje się przekonać
przyjacielowi, mądremu krukowi
Abraksasowi, który stanowczo odradza
jej samowolne pójście na bal.
Czy Malutka Czarownica zostanie
zdemaskowana? I co z tego wyniknie?
Przeczytajcie koniecznie uroczą książeczkę o jej przygodach. To oryginalne
historie, pełne humoru i niespodziewanych zwrotów akcji. Dodatkową zachętą powinny być też ilustracje, które
– mimo że czarno-białe – są naprawdę
mistrzowskie, a przede wszystkim pozytywnie pobudzają wyobraźnię młodego
czytelnika.
Dla rodziców to okazja, by powrócić
do bajek z dzieciństwa, bo „Malutka
Czarownica”, choć napisana ładnych parę lat temu, nic nie traci ze swojej aktualności i świeżości. Jest też doskonałą
propozycją do czytania dziecku na dobranoc.

Główny bohater serii fantazy Johna Flanagana – Will – jest sierotą, wychowankiem przytułku barona Aralda. Nie
zna nawet swojego nazwiska. Został
podrzucony do zamku Araulen z informacją, że jego matka zmarła przy porodzie, a ojciec zginął na wojnie.
Will dorasta więc w sierocińcu. Jego
marzeniem jest zostanie rycerzem, lecz
ze względu na drobną budowę ciała nie
zostaje dopuszczony do nauki tego rzemiosła. I kiedy już własna przyszłość rysuje mu się w najczarniejszych barwach
– pojawia się tajemniczy Halt, proponując mu przystąpienie do Korpusu Zwiadowców. Tak więc zamiast rycerzem
– Will zostaje szpiegiem.
Opowieść o Zwiadowcach to wciągająca, pełna przygód i niespodzianek historia. To opowieść o walce dobra i zła,
także o dorastaniu i próbach, jakim poddawana bywa przyjaźń.
A wszystko osadzone w fikcyjnym
świecie (z krainą Araulenu) i utrzymane
w klimacie średniowiecznych zamków,
brawurowych wypraw morskich i nieprzebytych ostępów leśnych.
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DLA DOROSŁYCH
MARIO VARGAS LLOSA

Szelmostwa niegrzecznej
dziewczynki
Książka wybitnego peruwiańskiego
pisarza to propozycja bardziej dla panów
niż pań.
Narratorem powieści jest Ricardo, zamieszkujący w Paryżu emigrant z Peru.
Pracuje jako tłumacz języka angielskiego
i francuskiego dla UNESCO.
Koleje losu Ricarda przeplatane są
spotkaniami z jego osobistą femme fatale,
czyli tytułową niegrzeczną dziewczynką, w której – pomimo jej szelmostw
– jest beznadziejnie zakochany.
W tle tego romansu przewija się historia Peru i Europy II połowy XX wieku
i zachodzące tam zmiany polityczne,
społeczne i kulturowe.
„Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki” to historia trudnej, toksycznej, perwersyjnej wręcz miłości i pokrętnych ludzkich
losów, ale także i przyjaźni, które niejednokrotnie są ratunkiem w życiowych
upadkach. A wszystko to napisane ciekawie, stylistyką potwierdzającą mistrzostwo kunsztu pisarskiego autora, który jest
przecież laureatem literackiej nagrody NoELŻBIETA CIĘŻADLIK
bla z 2010 r.
KWARTALNIK SAMORZĄDOWY
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Schola „Nadzieja” z Olszówki uczestniczyła w VIII Festiwalu Piosenki o Miłosierdziu Bożym w Chełmku, zdobywając tam drugie miejsce. Wyjazd grupy 2 października ub.r. udało się zorganizować dzięki pomocy byłego już
wójta, a obecnego posła Tadeusza Patality, sołtysa Tadeusza Wacławika oraz ks. proboszcza Stanisława Kasprzaka. Udział w imprezie stworzył doskonałą okazję do zawarcia nowych znajomości, zapoznania się z twórczością
innych grup oraz pochwalenia swoimi umiejętnościami. Każdy zespół biorący udział w VIII Archidiecezjalnym
Festiwalu Pieśni o Miłosierdziu Bożym pod patronatem kardynała Stanisława Dziwisza, metropolity krakowskiego, i Andrzeja Saternusa burmistrza Chełmka, zaprezentował trzy utwory. Dla naszej scholi był to bardzo udany
występ – grupa zajęła drugie miejsce.

Nowe stroje „Echa Zagórzan”

W święta Bożego Narodzenia członkowie orkiestry dętej „Echo- Zagórzan” z Kasiny Wielkiej po raz pierwszy
założyli nowe stroje, które udało się uszyć w ciągu
dwóch lat. Choć częściowo stylizowane, oddają w pełni
region zagórzański, z którego wywodzi się orkiestra.
Stroje uszyte są z tradycyjnego materiału z wełny owczej,
spodnie bordowe, hazuki brązowe, a koszule z szarego płótna lnianego, buty zaś skórzane z cholewami. Całość wyróżnia
młodych wiekiem członków orkiestry i nadaje odpowiedni
charakter. To duże przedsięwzięcie, realizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Kasina Wielka, udało się
przeprowadzić dzięki wielu sponsorom i ludziom, którym le-

ży na sercu dobro orkiestry. Koszt uszycia strojów dla 45 osób
to blisko 85 tys. zł. Środki uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dzięki projektom pisanym
przez Stowarzyszenie, walnie do zakupu strojów przyczyniło
się i miejscowe Kółko Rolnicze, przeznaczając na ten cel 10 tys.
zł. Ochotnicza Straż Pożarna w Kasinie Wielkiej również przekazała podobną kwotę, a także Bank Spółdzielczy w Mszanie
Dolnej oraz Rada Sołecka w Kasinie Wielkiej. Projekt merytorycznie natomiast wsparł m.in. dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu Antoni Malczak.
To piękny prezent dla „Echa–Zagórzan” w 80. lecie jego
działalności.
PIOTR LULEK
LUTY 2011
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Z okna mojego domu,
z okna mojej duszy
43 autorów zgłosiło się do konkursu literackiego, co roku organizowanego przez wójta Mszany Dolnej,
Gminną Bibliotekę Publiczną oraz
redakcję kwartalnika „Nasza Gmina Mszana Dolna”. Jego rozstrzygnięcie odbyło się 16 listopada ub.r.
w Urzędzie Gminy Mszana Dolna.
Temat tej edycji konkursu brzmiał
„Z okna mojego domu, z okna mojej duszy”, a formą przekazu miała być poezja. 43 autorów zaprezentowało
w sumie 54 wiersze. Komisja konkursowa w składzie: Jerzy Bogacz – polonista,
dziennikarz, redaktor naczelny „Almanachu Ziemi Limanowskiej”, oraz Halina Matras, dyrektor i Maria Kawula,
instruktor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Limanowej, po trudnych obradach
ogłosiła werdykt.
W kategorii „Szkoły podstawowe”
przyznano trzy równorzędne I miejsca.
Otrzymali je: Grzegorz Cież, uczeń SP
nr 1 w Kasince Małej za utwór „Z okna
mojego domu”, Katarzyna Lis, uczennica SP w Kasinie Wielkiej za utwór „Perypetie losu” oraz Karolina Mardausz,
uczennica SP w Olszówce za utwór „Co
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widać z okna mojej duszy?”. II nagrodę
przyznano: Justynie Drąg, uczennicy SP
w Kasinie Wielkiej za utwór „Z okna
mojego domu”, Natalii Krzysztof z SP
w Mszanie Górnej za utwór „Z okna mojego domu. Z okna mojej duszy” oraz
Marcelinie Pyrz, uczennicy SP nr 1 w Kasince Małej za utwór „Przez okno mojej
duszy”. III miejsce przypadło dwóm
uczennicom: Magdalenie Drabik z SP
nr 2 w Kasince Małej („Mój widok przez
okno”) i Klaudii Kraus z SP w Olszówce
za utwór „Cudowna dziedzina”;
W kategorii „Młodzież – Gimnazja” I nagrodę otrzymała Mariola Lis,
uczennica Gimnazjum w Kasinie Wielkiej
za utwór „ *** [Czysta, niezroszona...], II nagroda przypadła trzem uczennicom Gimnazjum w Mszanie Górnej:
Angelice Dawiec, za utwór „Złudzenie”,
Jolancie Filipiak, za utwór „Z okna mojego domu. Z okna mojej duszy” oraz Claudii Kuczaj, za utwór *** [Bezdrożami…
idę…], III miejsce otrzymali: Agnieszka
Nawieśnik, uczennica Gimnazjum w Rabie Niżnej za utwór „Otwarte okno” oraz
dwaj uczniowie ZPO w Kasince Małej:
Weronika Szczypka za utwór „Góra”
i Michał Żądło („Z okna mojego domu”);

W III kategorii wiekowej „Dorośli”
przyznano dwie niestopniowane nagrody. Otrzymali je: Helena Kania z Kasinki
Małej za utwór „Przebudzenie” oraz Łukasz Zapała z Raby Niżnej za utwór „Zedrzyj ze mnie obawę”.
Wszystkim uczestnikom dyplomy
i gratulacje wręczali: wójt Tadeusz Patalita, przewodnicząca Rady Gminy – Stefania Wojciaczyk oraz Kierownik Gminnej
Bibliotek publicznej – Zofia Skolarus.
Jak podkreślają członkowie jury: „Poziom prac był bardzo zróżnicowany.
Cieszy duże zainteresowanie konkursem, które świadczy o tym, że jest wielu młodych ludzi aktywnych,
zainteresowanych literaturą, podejmujących próby własnej twórczości. Komisja wyraża szczególne podziękowanie
uczestnikom konkursu za podjęcie wcale niełatwego tematu i zmierzenie się
z trudem pisania wierszy”.
Wójt Gminy – główny organizator
konkursu – podkreślał, że „tak duże zainteresowanie tematem świadczy o rozwoju
intelektualnym
naszego
społeczeństwa oraz trafności założeń
konkursu, którymi są: ujawnianie i promowanie zwłaszcza młodych talentów,
zachęcanie do tworzenia tekstów poetyckich w oparciu o obserwacje własnego
środowiska oraz indywidualne przeżycia wewnętrzne, a także inspirowanie
do uprawiania twórczości literackiej,
stwarzanie możliwości publicznej prezentacji swoich tekstów i rozwijanie zainteresowań poezją”.
MAGDA POLAŃSKA

KWARTALNIK SAMORZĄDOWY

MSZANA 2.2011_MSZANA KWARTALNIK 14-02-2011 09:53 Strona 31

„Tobie Mały Panie”
i innym – pracowity
styczeń „Doliny Mszanki”

lina Mszanki” otrzymała gromkie brawa
i na prośbę organizatorów pożegnała
wykonawców i publiczność kilkoma
zwrotkami przyśpiewki „Za kolędę dziękujemy…”.
Na zakończenie miesiąca, 30 stycznia,
w sali gimnastycznej ZPO w Mszanie
Górnej zespół po raz kolejny zorganizował Dzień Babci i Dziadka dla seniorów
z czterech wsi: Łostówki, Mszany Górnej,
Łętowego i Lubomierza. Z prawdziwą
przyjemnością dostawialiśmy stoliki
i krzesła dla licznie przybyłych gości. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością wójt
Mszany Dolnej, Bolesław Żaba. 80 osób
z zespołu, w wieku od 11 do 24 lat, zaprezentowało inscenizację zagórzańskiej Wigilii, przygotowanej gwarą na podstawie
przekazów kilku starszych osób, oraz program taneczno–wokalny. Składały się

15 stycznia reprezentacja zespołu brała udział
w III Konkursie Kolęd i Pastorałek w Skawie po hasłem „Tobie,
mały Panie”, gdzie zdobyła I miejsce.
ZZF „Dolina Mszanki” wystąpił 8
stycznia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Mszanie Dolnej
dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych z Upośledzeniem Umysłowym. W występie
spontanicznie towarzyszył nam jeden z małych widzów, co sprawiło
nam ogromną radość.

15 stycznia natomiast reprezentacja
zespołu brała udział w III Konkursie Kolęd i Pastorałek w Skawie po hasłem „Tobie, mały Panie”, gdzie zdobyła I miejsce
w kategorii zespołów regionalnych. Młodzież śpiewała kolędę „Dziecina Mała”
oraz pastorałkę „Pasły sie łowce”. Koncert laureatów odbył się 16 stycznia
w kościele parafialnym w Skawie. „Do-

na niego tańce i piosenki z naszego regionu, a także z Orawy i Podhala.
Występy wymagały od młodzieży wielkiego zaangażowania, za które nagrodą są
uznanie publiczności oraz ogromna satysfakcja, że można dawać radość innym.
ELŻBIETA WOJSŁAW
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KULTURA
Na scoście na zdrowie na to Boze Narodzonie.
Zeby sie Wom darzyło wszystko stworzonie.
W kumorze, oborze dej Panie Boze.
Zebyście mieli tyle wołków ile jes w leście kołków
Tyle cielicek kielo jes w leście jedlicek.
Zebyście łorali śtyroma pugami,
a jak nie śtyroma to trzoma,
a jak nie trzoma to dwoma,
a jak nie dwoma to jednym ale godnym.
Zebyście byli zdrowi i weseli jako w niebie Janieli.
Ament.
Te i inne życzenia rozbrzmiewały 22-23 stycznia na XII Regionalnym Przeglądzie Kolędniczym „Zagrojcie ta Turoniowi” w Kasinie
Wielkiej. Publiczność, która wypełniła salę Domu
Strażaka po brzegi, podziwiała 25 grup kolędniczych z terenu powiatu limanowskiego, w tym
liczną grupę z gminy Mszana Dolna, tj.: z Olszówki, Raby Niżnej, Łostówki grupy dziecięce
oraz z Mszany Górnej i z Lubomierza grupy dorosłe. Wszystkie nasze zespoły prezentowały wysoki poziom artystyczny, zajmując czołowe
miejsca. Poza biorącymi udział w konkursie, wystąpiła również grupa młodzieży z zaprzyjaźnionego Lubomierza na Dolnym Śląsku, którego
delegacja wraz z burmistrzem gminy i miasta
z zaciekawieniem obserwowała zmagania kolędników. Ponadto wystąpiła również gościnnie grupa kolędnicza z Pleśnej (powiat tarnowski) oraz
grupa teatralna KGW z Męciny. Swoją obecnością
zaszczyciła nas również delegacja z Gródka Jagiellońskiego na Ukrainie oraz wielu innych znamienitych gości. Po raz pierwszy w roli
gospodarza wystąpił wójt rodem z Kasiny Wiel-

Licznie zebrana publiczność
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XII Regionalny Prze
Komisja
po obejrzeniu
25 grup
kolędniczych,
w tym 6 grup
dziecięcych, 5
młodzieżowych
i 14 grup
dorosłych oraz
wnikliwym
omówieniu
zaprezentowanych
programów,
miała bardzo
trudne zadanie
w wyborze tych
najlepszych.

kiej – Bolesław Żaba. Na zakończenie Przeglądu
wystąpiła orkiestra dęta „Echo-Zagórzan” z Kasiny Wielkiej, która bawiła widownię pięknym
koncertem noworocznym. Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Limanowej oraz
Urząd Gminy w Mszanie Dolnej wręczał wójt
Mszany Dolnej Bolesław Żaba oraz burmistrz Lubomierza – Wiesław Źółkowski.
Komisja w składzie: Aleksandra Szurmiak–
Bogucka – etnomuzykolog, Benedykt Kafel – etnograf, dr Stanisław Węglarz – etnolog,
po obejrzeniu 25 grup kolędniczych, w tym 6
grup dziecięcych, 5 młodzieżowych i 14 grup dorosłych oraz wnikliwym omówieniu zaprezentowanych programów, miała bardzo trudne
zadanie w wyborze tych najlepszych.
Na Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych
w ramach „Karnawału Góralskiego” w Bukowinie Tatrzańskiej zakwalifikowała 9 grup kolędniczych, będących laureatami nagrody głównej,
czterech pierwszych miejsc i czterech drugich,
czyli grupy ze Szczyrzyca, Mszany Górnej, Sad-

Herody z Kamienicy
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zegląd Kolędniczy
ku–Kostrzy, Wilkowiska, Lubomierza, Makowicy, Jurkowa, ze Słopnic, ze Szczawy (szopka lalkowa). W kategorii dziecięcej i młodzieżowej
na Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie” w Podegrodziu zakwalifikowano grupy kolędnicze: z Raby Niżnej,
Olszówki, Łostówka, Pasierbca, ze Starej Wsi,
z Sadku–Kostrzy i z Ujanowic. Dodatkową nagrodę ufundowaną przez ks. Jana Zająca, w postaci jednodniowego pobytu dla grupy do 15
osób w Ośrodku Rekolekcyjnym na Śnieżnicy
otrzymuje grupa kolędnicza „Z turoniem” z Łostówki.
Komisja stwierdziła, że Regionalne Przeglądy
Kolędnicze „Zagrojcie ta Turoniowi” w Kasinie
Wielkiej są ważnym miejscem do przekazania tradycji kolędniczych całego regionu Lachów Limanowskich i Górali Zagórzańskich. Tegoroczny
konkurs był na bardzo wysokim i wyrównanym
poziomie artystyczno–merytorycznym. Komisja
wyraziła wdzięczność władzom powiatowym, na
czele z Janem Puchałą – starostą – oraz władzom

Regionalne
Przeglądy
Kolędnicze
„Zagrojcie ta
Turoniowi”
w Kasinie Wielkiej
są ważnym
miejscem
do przekazania
tradycji.

Herody z Raby Niżnej

Z Gwiazdą i Turoniem z Mszany Górnej
gminy Mszana Dolna – wójtowi Bolesławowi Żabie, za przychylny stosunek do imprezy i pomoc
finansową. Przeprowadzenie tej imprezy jest możliwe dzięki zaangażowaniu wielu ludzi, a także
sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.
PIOTR LULEK
LUTY 2011
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Małe projekty, dużo korzyści
Lokalna Grupa Działania pod nazwą Stowarzyszenie „Piękna Ziemia
Gorczańska” funkcjonuje już dwa
lata. Nadszedł czas na podsumowanie działań.
Początki – rok 2009 – do łatwych nie
należały: gąszcz przepisów, ciągle
zmieniające się wytyczne i opóźnienia
we wdrażaniu LSR nie pomagały
w pracy. Dopiero pod koniec roku mogliśmy zacząć prężnie działać. Zorganizowaliśmy bezpłatne szkolenia dla
mieszkańców obu gmin. Celem było
zapoznanie z naszymi celami oraz zachęcenie do składania wniosków. Akcja
informacyjna i aktywizacyjna przeprowadzona na terenie LGD wzbudziła
duże zainteresowanie i zaowocowała
złożeniem licznych projektów, które
przyczynią się do rozwoju gmin wchodzących w skład naszego Stowarzysze-

Niektórzy beneficjenci
podpisali umowy z Urzędem
Marszałkowskim i są na etapie
realizacji zadania, ale są też
i tacy, którzy je zakończyli
i wystąpili do Urzędu
z wnioskiem o płatność.
nia. Największym zainteresowaniem
cieszyły się Małe projekty. W ramach tego działania zostało złożonych 25 wniosków, na łączną kwotę 627 497, 43 zł. Ich
tematyka była dość zróżnicowana. Począwszy do projektów promujących
gminy (albumy), przez imprezy kulturalne oraz sportowo–rekreacyjne, integrujące
mieszkańców,
remont
i wyposażenie świetlic wiejskich, budowa placów zabaw, zajęcia edukacyjne,
a skończywszy na zakupie strojów i instrumentów dla zespołów regionalnych
i orkiestr z naszego terenu. Niektórzy
beneficjenci podpisali umowy z Urzędem Marszałkowskim i są na etapie re-
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alizacji zadania, ale są też i tacy, którzy
je zakończyli i wystąpili do Urzędu
z wnioskiem o płatność.
Dla przypomnienia: Małe projekty, są
to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze
działania LGD, które nie kwalifikują się
do wsparcia w ramach działań osi 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie
gospodarki
wiejskiej,
pod warunkiem spełnienia kryteriów
dostępu i wyboru, dla których całkowita
wartość projektu wynosi od 4 500 zł
do 100 000 zł. Refundacja 70 % – nie więcej niż 25 tys. zł. Wkład własny (niepieniężny) 30 % – w postaci pracy własnej
lub usług świadczonych nieodpłatnie.
W zakres realizacji tego działania
wchodzą:
Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez udostępnianie urządzeń i sprzętu,
organizację imprez, szkoleń i warsztatów, zagospodarowanie przestrzeni publicznej;
Rozwijanie aktywności społeczności poprzez promocje i organizację lokalnej twórczości kulturalnej,
aktywny tryb życia, promocja lokalnej
przedsiębiorczości, remont świetlic wiejskich, zagospodarowanie terenu;
Rozwijanie turystyki i rekreacji
poprzez tworzenie stron internetowych, bazy informacji turystycznej, budowę, odbudowę, przebudowę, remont
połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
oraz wyposażenie obiektów pełniących
funkcje turystyczne i rekreacyjne z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz
bazy gastronomicznej;
Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego
poprzez wsparcie zespołów, orkiestr,
warsztatów rzemieślniczych itp.
Powstawanie, przetwarzanie lub
wprowadzanie na rynek produktów lub usług lokalnych poprzez
promocję produktów usług lokalnych,

1.
2.
3.

4.

5.

budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych
wykorzystywanych do prowadzenia
wyrobu lub sprzedaży produktów lub
usług lokalnych;
Wykorzystywanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej (w tym wynajem pokoi
w gospodarstwie rolnym).
W ramach kolejnego działania „Odnowa i rozwój wsi” zostały złożone
wnioski na kwotę 738 704,00 zł. Wnioski,
których beneficjentami są gminy, dotyczyły poprawy infrastruktury użyteczności publicznej. Wiemy już, że przeszły
one pozytywnie ocenę i umowy zostały
podpisane. Kolejne działania, na jakie
można było składać wnioski, to „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz
„Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej”. W tych dwóch działaniach
do chwili obecnej rozdysponowaliśmy
kwotę 124 244,50 zł. Jeszcze nie wszyscy
podpisali umowy, niektórzy są na etapie
uzupełnień, ale trzymamy za nich mocno kciuki i liczymy, że przejdą pozytywnie ocenę.
Rozpoczęliśmy kolejny rok naszej
działalności. Ogłaszane będą następne
nabory wniosków na poszczególne działania, jeszcze jest dużo pieniędzy do wykorzystania. Od początku stycznia
organizowane są spotkania informacyjno–szkoleniowe na temat ubiegania się
o wsparcie w ramach działania Małe
projekty, a w marcu zostanie ogłoszony
nabór wniosków. Liczymy, że i w tym roku będzie równie duże zainteresowanie.
(RK)

6.

Uwaga
Zainteresowanych uzyskaniem pomocy finansowej z Unii Europejskiej serdecznie zapraszamy do Biura LGD (Urząd Gminy
Mszana Dolna – pok. 45) oraz do odwiedzenia strony www.lgd.mszana.pl
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Przyjmując do obliczeń zużycie 60 – 100 l c.w.u./osobę/dobę, możemy założyć następujące zapotrzebowanie na zestawy
wg podziału zależnego od ilości odbiorców:
• 3 osoby – potrzeba wymiennik na c. w. u. (zasobnik) o pojemności 200l współpracującego z 2 kolektorami słonecznymi
• 4-6 osób – potrzeba wymiennika na c.w.u. o pojemności 300l współpracującego z 3 kolektorami słonecznymi
(przy tej samej pojemności wymiennika, dodatkowy kolektor
powoduje szybszą pracę układu co efektywnie podnosi sprawność nagrzania zbiornika do 45° C)
• 7-9 osób – potrzeba wymiennika na c. w. u. o pojemności 500l współpracującego z 5 kolektorami słonecznymi.

Dlaczego kolektor płaski a nie próżniowy?
Po analizie aspektów technicznych i ekonomicznych zgodnie z sugestią Funduszu Szwajcarskiego podjęto wstępną decyzję o zastosowaniu kolektorów płaskich, które są
powszechnie stosowane w przypadku wykorzystania energii
słonecznej do podgrzewania c.w.u.

Inwestycja
w kolektory
słoneczne
9 lutego br. miało miejsce spotkanie z wójtami i burmistrzem gmin partnerskich w celu wypracowania warunków umowy współpracy w projekcie zakupu
i montażu kolektorów słonecznych dla mieszkańców
Gminy Mszana Dolna, Miasta Mszana Dolna, Gminy
Niedźwiedź, Gminy Kamienica, Gminy Raba Wyżna
oraz Gminy Dobra (w trakcie negocjacji z WWPE).
Zainteresowani udziałem mieszkańcy muszą posiadać własne źródło c. w. u. (ciepłej wody użytkowej) w formie termy gazowej bądź elektrycznej, pojemnościowego zasobnika
współpracującego z kotłem gazowym, olejowym lub węglowym. Przyjęto założenie, że instalacja solarna będzie składała
się z zestawu kolektora słonecznego płaskiego, zasobnika na c.
w. u. oraz automatyki koniecznej do procesu odzysku ciepła.
W celu montażu instalacji solarnej potrzebna będzie odpowiednia powierzchnia w budynku – ok. 6 m2 (zasobnik c. w.
u.) oraz powierzchni ok. 6 m2 na dachu lub na elewacji po południowej lub południowo-wschodniej stronie budynku.

Technologia oferowanych na rynku kolektorów
daje nam możliwość przyjęcia następujących
założeń do obliczeń dla okolic Mszany Dolnej:
1 kolektor słoneczny o pow. 2 m2 w okresie
od maja – września ogrzeje 100-150 l ciepłej
wody użytkowej o temp. 45° C na dzień.
Wybór technologii (płaski czy próżniowy) kolektorów słonecznych w celu wsparcia produkcji c. w. u. należy wybrać
uwzględniając wielkość instalacji, technologię oraz optymalny
udział zysków z pracy kolektora jednocześnie minimalizując
koszt samych urządzeń. Trzymając się tej zasady osiągniemy
najkrótszy czas zwrotu inwestycji. Kolektory próżniowe są droższe od kolektorów płaskich, a także koszty eksploatacyjne kolektorów słonecznych próżniowych są znacznie wyższe
od kolektorów płaskich. Układ solarny wypełniony jest płynem zwanym glikolem, który pracuje pomiędzy kolektorami
na dachu, a zbiornikiem c. w. u. Glikol nagrzewając się w kolektorze, oddaje ciepło wodzie w wymienniku c. w. u. i podlega wymianie raz na około 5 lat. Zużycie glikolu zależy od tego,
jak często oraz jak długo był poddawany wysokim temperaturom. W rzeczywistości w trakcie użytkowania instalacji solarnej jest to bardzo ważne, np. wyjeżdżając na weekend lub
wakacje w sezonie letnim, gdy nie ma zużycia ciepłej wody
użytkowej. W przypadku układu na kolektorach próżniowych
może się okazać, iż glikol został tak zagotowany, iż podlega natychmiastowej wymianie. Przegrzanie całego układu czyli kolektorów, rur, wężownicy w wymienniku powoduje narażenie
na korozję oraz przepalenie kolektora próżniowego, co przyspiesza proces starzenia się tych elementów oraz niejednokrotnie, potrzebę wymiany na nowy. Dodatkowym argumentem
jest fakt, iż producenci kolektorów płaskich zaczęli wprowadzać systemy studzenia kolektorów w trakcie nocy kiedy nie
LUTY 2011
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ma Słońca, co skutecznie zabezpiecza
instalacje przed przegrzaniem, tego ze
względów technicznych nie da się zastosować w instalacjach z kolektorami
próżniowymi. Kolektory próżniowe są
bardziej podatne na zabrudzenia, nie
stanowią tak jak płaskie kolektory konstrukcji jednolitej powierzchni, dzięki
czemu różnego rodzaju zanieczyszczenia jak i np. śnieg często na nich zalegają co wymaga dodatkowych prac
czyszczących, a nie jest to łatwe dla
użytkownika, gdyż kolektory są
w większości przypadków zamontowane na dachu.
W celu prawidłowej realizacji Projektu w zgodzie z zasadami Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
przygotowaliśmy dla Państwa umowy,
której podpisanie oznaczać będzie zobowiązanie
właściciela
budynku
do uczestnictwa w przedsięwzięciu
na zasadach w nich określonych. Umowa ta reguluje wzajemne prawa i obowiązki gmin partnerskich biorących
udział w Projekcie oraz właścicieli budynków zgłoszonych do instalacji zestawów kolektorów słonecznych. Umowy
należy podpisać w terminie do 07 marca 2011r. Zgodnie z zasadami gmina pragnąca zrealizować projekt
polegający na zakupie i instalacji zestawów kolektorów słonecznych w indywidualnych
gospodarstwach
domowych zobowiązana jest do zachowania własności zakupionej infrastruktury – w tym przypadku zestawów
kolektorów słonecznych – przez cały
czas trwania projektu, tj. minimum 5 lat,
licząc od dnia zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji projektu. Po tym
okresie zestaw przechodzi na własność
właścicieli budynków, bez dodatkowych
opłat abonamentowych. W budżecie
projektu przyjęto założenie, że łączny
koszt pojedynczej instalacji solarnej wraz
z jej instalacją w budynku wynosi orientacyjnie od 8 do 20 tys. zł brutto, w zależności od doboru wielkości instalacji
solarnej do potrzeb użytkownika. Koszt
ten wynika z przeprowadzonej analizy
rynku oraz uśrednionych opinii ekspertów dotyczących wyceny proponowanego w Projekcie zakresu rzeczowego dla
pojedynczej instalacji. Ostateczny koszt
instalacji wykonywanej dla mieszkańców w ich budynkach mieszkalnych
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znany będzie po rozstrzygnięciu procedury przetargowej, po podpisaniu przez
gminę umowy o dofinansowanie projektu oraz po dokonaniu przez firmę dostarczającą i montującą zestawy
kolektorów indywidualnych projektów
i wycen w gospodarstwach domowych.
Pragniemy jednocześnie poinformować,
iż mieszkańcy zainteresowani realizacją
projektu w swoich budynkach mieszkalnych w przypadku podpisania umowy
z gminą zostaną zobowiązani jako strona umowy do pokrycia co najmniej 15%
wartości całości zakupu i instalacji kolektora słonecznego wraz z niezbędną aparaturą oraz 100% kosztów VAT
od zakupionych urządzeń (obecnie 8%).
Uczestnik projektu ponosi we własnym
zakresie koszty wykonania instalacji wodociągowej (rurociągi łączące kolektory
z zasobnikiem c. w. u.) i elektrycznej
(głównie sterowania).

O ostatecznych terminach
i zasadach podpisania umów
będziemy Państwa
informować w komunikatach
na stronie internetowej
Urzędu Gminy Mszana Dolna,
www.mszana.pl.
Planowane umowy z mieszkańcami
będą wykonalne w części zobowiązań
finansowych tylko w przypadku, gdy
gminy partnerzy Projektu jako wnioskodawcy uzyskają dotację z Funduszu
Szwajcarskiego. W przeciwnym wypadku umowy nie będą zrealizowane.
Mieszkańcy zostaną wezwani do zapłaty kwoty odpowiadającej wkładowi
własnemu nie wcześniej niż po rozstrzygnięciu przetargu na zaprojektowanie,
dostawę i montaż zestawów kolektorów
słonecznych w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz wykonaniu
indywidualnych projektów i wycen
w budynkach.
O ostatecznych terminach i zasadach
podpisania umów będziemy Państwa
informować w komunikatach na stronie
internetowej Urzędu Gminy Mszana Dolna, www.mszana.pl.
ANTONI RÓG

Nowe miejsca
zabaw dla
uczniów
Kolejne cztery placówki: Szkoła
Podstawowa w Glisnem, Szkoła
Podstawowa nr 3 w Kasince Małej,
Zespół Placówek Oświatowych
w Rabie Niżnej, Zespół Szkoły
i Przedszkola w Olszówce – wzbogaciły się o pomoce dydaktyczne
przeznaczone do miejsc zabaw.
Środki na ten cel pochodziły z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Projektu „Zakup
pomocy dydaktycznych do miejsc
zabaw w szkole”.
Kąciki zabaw wyposażone zostały
w pomoce dydaktyczne, dzięki którym
uczniowie klas I-III oraz oddziału przedszkolnego mogą kształtować umiejętności
w
zakresie
koordynacji
wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości
i zdolności manualnych. Zestaw pomocy obejmuje ciekawe układanki, materiały do integracji zmysłowej, klocki służące
rozwojowi wyobraźni przestrzennej
i wiele innych.
Utworzone miejsca zabaw nie tylko
pięknie wkomponowały się w budynkach szkół, tworząc je bardziej wesołe
i radosne, ale przede wszystkim, dały
możliwość najmłodszym czynnego i aktywnego spędzania czasu, poprawiając
ich kondycję fizyczną i koordynację ru(ACH)
chową.
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Radosne i bezpieczne
dzieciństwo na wsi
z uczniami pogadanki i pomogli w realizacji ćwiczeń praktycznych.
Ruszyliśmy
w
teren.
Klasy II i III wzięły udział w wycieczce
do Krakowa, by tam bezpośrednio obserwować ruch wielkomiejski i w nim
uczestniczyć. Tylko tak mogą nabyć pewnych umiejętności. Dla wielu bowiem
przejazd tramwajem i kasowanie biletów
to była nowość. 6–latki i klasy I odwiedziły z kolei Rabkę, by na ulicach uzdrowiska, w scenerii małego miasteczka, ale
o sporym – przy okazji odbywającego się
Realizację zadania rozpoczęliśmy właśnie w poniedziałek jarmarku – natęod ćwiczeń praktycznych w terenie, dla żeniu ruchu, odbyć praktyczne ćwiczeuczniów klas I-III, dotyczących bezpiecz- nia w przechodzeniu przez jezdnię
nego zachowania się na drodze. Tutaj w miejscach do tego przeznaczonych.
szczególną uwagę poświęciliśmy pierw- Zwieńczeniem tej komunikacyjnej przyszoklasistom, którzy z racji ukończo- gody była wizyta w Skansenie Taboru
nych 7 lat mogą samodzielnie pokonywać Kolejowego w Chabówce. Trzeba przydrogę do szkoły i z powrotem. Otaczają- znać, że zrobiła ona na uczestnikach
ca szkołę „scenografia” – trwała właśnie wielkie wrażenie, gdyż w przeciwieńbudowa Orlika i remont mostu – stała się stwie do nas, opiekunów, obcy zupełnie
swoistym torem przeszkód, rzucającym jest dzieciom z naszego regionu widok
wyzwanie prowadzonej przez nas edu- kursujących pociągów, co dopiero mókacji komunikacyjnej. Wsparciem była wić o podróżowaniu nimi.
wizyta policjantów z Komendy PowiatoJak co roku, w pierwszych miesiąwej Policji, którzy przeprowadzili cach nauki, szkolny koordynator ds.

Po udanym projekcie patriotycznym „Narodziny polskiej demokracji”, Szkoły Podstawowe nr 2 i nr 3
w Kasince Małej od lipca do końca
listopada ub. r. uczestniczyły w kolejnym, współfinansowanym przez
Urząd Marszałkowski oraz Urząd
Gminy w Mszanie Dolnej, pn. „Radosne i bezpieczne dzieciństwo
na wsi”. Jego celem było wyrobienie
poczucia odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz innych.

bezpieczeństwa, Janusz Klimas, zorganizował ćwiczenia w próbnej ewakuacji
szkoły na wypadek niebezpieczeństwa,
zakończone pokazem sposobów udzielania pierwszej pomocy. Przeprowadzili
go nauczyciele – panowie Klimas i Marszalik – przeszkoleni w ramach akcji
WOŚP „Ratujemy i uczmy się ratować”.
W zajęciach z udzielania pierwszej
przedmedycznej pomocy wzięli udział
uczniowie klas I – VI. Do dyspozycji
mieli fantomy, którymi dysponuje szkoła. Obejrzeli też film instruktażowy.
W klasach IV-VI dodatkowo pielęgniarka M. Lis przeprowadziła praktyczną
naukę bandażowania.
Istotnym elementem projektu były zajęcia przygotowujące do uzyskania karty rowerowej. Prowadzono je w oparciu
o pozyskane pomoce: modele znaków
drogowych, tor przeszkód do nauki jazdy na rowerze, rowery i kaski ochronne.
A wiedzę teoretyczną uczniowie
kl. IV ugruntowali, uczestnicząc w zajęciach w miasteczku komunikacyjnym
w Mszanie Górnej.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się
organizowane w ramach projektu: wyjazd na basen, konkurs plastyczny oraz
podsumowująca zadanie inscenizacja
„Bezpieczna droga do szkoły”.
Końcowym przesłaniem był apel
w formie ulotki – którą przygotował zespół realizujący projekt – skierowany
do rodziców, pn. „Dziecko uczestnikiem
ruchu drogowego”.
Realizacja tego przedsięwzięcia, który
poprzedził wiosenny projekt z zakresu
edukacji zdrowotnej i społecznej, organizowany przez Małopolską Izbę Rolniczą
oraz KRUS, a którego celem nadrzędnym
było ograniczenie ilości wypadków
wśród dzieci na wsi, przygotowała nas
do skutecznej realizacji ambitnych zadań
i pozyskaniu w tym celu sojuszników,
którym nie jest obojętne bezpieczeństwo
dzieci zamieszkujących czy przebywających w środowisku wiejskim, i którzy
chcieliby przyczynić się do bezpieczniejszego, a tym samym radośniejszego dzieciństwa. Jesteśmy jednocześnie świadomi,
że praca edukacyjna i wychowawcza
nad kształtowaniem i utrwalaniem prawidłowych zachowań dzieci i innych
uczestników ruchu drogowego to proces
ciągły i nieustający.
ELŻBIETA JAKUBIAK
LUTY 2011
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Kolejna edycja projektu systemowego
GOPS dobiegła końca
29 listopada ub.r. w pensjonacie „Janda” w Mszanie
Dolnej w obecności zaproszonych gości, wójta gminy
Tadeusza Patality oraz pełnomocnik wójta Barbary Dziwisz, odbyło się uroczyste spotkanie kończące realizację części szkoleniowej projektu systemowego,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Uwierz
w siebie program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, realizowanego przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.
W spotkaniu wzięli udział beneficjenci projektu, przedstawiciel firmy B-Consulting, realizatora szkoleń, Michał Świerczek, oraz zaangażowani w pracę nad projektem pracownicy
GOPS w Mszanie Dolnej.
Celem nadrzędnym trzeciej edycji projektu było podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej poprzez udzielenie wsparcia
w pokonaniu barier psycho-społecznych i środowiskowych.
Projekt skierowany był do osób zamieszkałych na terenie
gminy Mszana Dolna, korzystających z pomocy społecznej,
które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej lub będących rolnikami, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Uczestnikami projektu było 12 osób wyłonionych podczas
przeprowadzonej przez pracowników socjalnych rekrutacji.
Uczestnictwo w projekcie było bezpłatne, ponieważ proponowane wsparcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Grupa beneficjentów ostatecznych została objęta kompleksowym i zintegrowanym programem wsparcia.
W ramach niego zostały zastosowane instrumenty aktywnej
integracji – aktywizacji edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej.
Program obejmował wsparcie w postaci:
• Treningu kompetencji społecznych obejmujący naukę
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umiejętności komunikacji interpersonalnej, trening asertywności, umiejętności społeczne;
• Treningu pracy mającego na celu przygotowanie beneficjentów ostatecznych do zwiększenia ich aktywności zawodowej, kształtowanie postaw samodzielności w funkcjonowaniu
na rynku pracy oraz ukierunkowanie na identyfikację własnych zasobów i potrzeb zawodowych;
• Badań profilaktycznych;
• Zorganizowany został kurs kucharza.
Uczestnicy projektu w ramach kontraktów socjalnych objęci byli wsparciem finansowym, aby umożliwić im aktywne
uczestnictwo w projekcie. Wsparcie finansowe stanowi wkład
własny w projekt.
Uczestniczki szkoleń wyraziły swoje zadowolenie ze zdobytych nowych kwalifikacji zawodowych, uzyskanych dzięki
wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
które pomogą im wejść na rynek pracy, jak również z przebiegu i organizacji szkoleń.
Pracownicy GOPS w Mszanie Dolnej, zaangażowani w realizację projektu, wierzą, że po jego zakończeniu biorący w nim
udział będą mieli znacznie większe szanse na znalezienie zatrudnienia, a co za tym idzie na poprawę warunków bytowych
ich rodzin.
Realizacja projektów systemowych będzie kontynuowana,
dlatego też zachęcamy do wzięcia w nich udziału klientów
GOPS. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie Dolnej codziennie w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30, pok. nr 4, tel. (18) 3310541.
(BF)

KWARTALNIK SAMORZĄDOWY

MSZANA 2.2011_MSZANA KWARTALNIK 14-02-2011 09:53 Strona 39

SPORT

Lubomierz ma swój urok
Na stoku w Lubomierzu gościliśmy Marcina Lewandowskiego, mistrza Europy
z Barcelony w biegu na 800 m. To był jego krótki przystanek przed obozem w RPA,
ale udało nam się go zaprosić do rozmowy przy kominku. Oto jej fragmenty:
Skąd się wzięło Twoje zainteresowanie sportem zimowym?
– Dla niektórych kibiców trening lekkoatletyczny na stoku z nartami lub deską na nogach może być zaskoczeniem.
Ale to chyba miłe zaskoczenie! W ubiegłym roku przez dwa tygodnie jeździłem
na desce na obozie studenckim Uniwersytetu Szczecińskiego i tam złapałem
bakcyla. W tym sezonie zimowym tylko
jeden dzień mogłem poświęcić na trening narciarki – tuż przed wylotem
na obóz do RPA. Uzyskałem zgodę trenera i skorzystałem z Twojego zaproszenia. No i jestem…
Podglądając, jak zjeżdżasz – widziałem, że sprawia Ci to frajdę.
Jakie są Twoje odczucia po pobycie u nas na stoku?
– W Lubomierzu jest bardzo bezpiecznie, ze względu na dużą szerokość
i małą ilość narciarzy stosunkowo do pojemności stoku. Kiedy po wyjeździe
na górę stanąłem, by przygotować się
do zjazdu, rozpostarł się przede mną
piękny widok. Z prawej i lewej strony
majestatycznie – w takt lekko wiejącego
wiatru – kołysały się przyprószone śniegiem drzewa, a przede mną – rozległy

Widziałem kilka stacji
narciarskich, ale ta
– SKI-Lubomierz jest świetnie
wkomponowana w naturalną
przestrzeń środowiska.
horyzont i wspaniała panorama Beskidu Wyspowego. Takich widoków się nie
zapomina. Jeżdżę trochę po świecie i każde miejsce ma swój urok. Tutaj w Lubomierzu – mogę zaakcentować te słowa:
Lubomierz ma swój urok. Widziałem

kilka stacji narciarskich, ale ta – SKI-Lubomierz jest świetnie wkomponowana w naturalną przestrzeń środowiska.
Rok 2010 był dla Ciebie bogaty
w zwycięstwa na różnych zawodach.
Które z nich były najważniejsze?
– Najważniejsze było zdobycie Mistrzostwa Europy – przemyślane, zaplanowane i wykonałem to zadanie w stu
procentach. Dużą przyjemnością było też
zwycięstwo na ogólnoświatowej imprezie, jaką jest Diamentowa Liga, która
miała miejsce w Sztokholmie.
Jesteśmy za progiem Nowego Roku.
To taki czas, gdy coś zamierzamy,
snujemy plany na przyszłość. Jakie
są Twoje na najbliższe miesiące?
– Trening, który w tej chwili wykonuję, ma na celu poprawienie niektórych
parametrów, szczególnie szybkości.
Przygotowuję się do Mistrzostw Świata,

ale to jest niejako cel pośredni. Najważniejsza jest Olimpiada w Londynie i to
na nią będę mobilizował wszystkie swoje siły i zdolności.
Dziękujemy za wspólne szusowanie i życzymy osiągnięcia zamierzonych celów.
– Ja też dziękuję. Dobrze było poszusować po stoku Gorczańskiego Parku
w pięknej, zimowej scenerii. Są miejsca,
do których chce się wracać. Przed chwilą rozmawialiśmy o planach noworocznych – nawiązując do nich, chciałbym
uwzględnić jeszcze powrót do Lubomierza, chciałbym pobiegać po szlakach
Gorczańskiego Parku i pięknych – wyłaniających się z mgły – jak wyspy na oceanie – szczytów Beskidu Wyspowego.
Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia
na ścieżkach Lubomierza.
Rozmawiał FRANCISZEK JARECKI
LUTY 2011
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LKS „Witów” Mszana Górna
– sezon 2010/11 rozpoczęty
dzik, Michał Skowronek, znalazł się
na początku czwartej dziesiątki.
Zawodnicy LKS „Witów” startowali
również w niedawno rozegranych,
na trasach w Lubomierzu–Rzekach Mistrzostwach Powiatu Limanowskiego
w biegach narciarskich, gdzie zajęli czołowe lokaty w swoich kategoriach.

Sezon 2010/2011 zawodnicy klubu
sportowego „Witów” Mszana Górna rozpoczęli od startu w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików
w biegach narciarskich, rozgrywanych
na trasach w Zakopanem.
Pierwszego dnia stylem klasycznym
najwyższą lokatę uzyskała Sabina Banik,
zajmując 4. miejsce, Katarzyna Starmach
zajęła 10. miejsce, Ewelina Kapturkiewicz 11., a miejsce 12. przypadło Justynie Kołodziej. W drugim dniu zmagań
stylem dowolnym najlepsza z „Witowa”
okazała się Justyna Tupta, zajmując miejsce 13., zaraz za nią na 14. i 15. pozycji
uplasowały się Justyna Kołodziej i Ewelina Kapturkiewicz.
Kolejny start klubu to Puchar Polski
– Mistrzostwa Karkonoszy w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach. Tam pojawili się już wszyscy najlepsi zawodnicy
z kraju. Pierwszego dnia miłą niespodziankę zrobił Kamil Pajdzik, który uzyskał 9. miejsce w sprincie techniką
klasyczną. Kamil pozostawił za sobą
wielu zawodników ze szkół sportowych
– sam na co dzień uczy się w Liceum
Ogólnokształcącym w Rabce, a treningi
realizuje po lekcjach. Najlepszą wśród
dziewcząt była Jolanta Piekarczyk, która dotarła do ¼ finału sprintu, zajmując
miejsce 14., Edyta Zięba uplasowała się
na 16. pozycji, a Anna Sentyrz na miejscu 18. W młodszej kategorii najlepiej
poradziła sobie Ewelina Kapturkiewicz,
zajmując jednak miejsce na końcu drugiej dziesiątki. Drugi dzień zmagań to
bieg stylem dowolnym w kategorii Juniorka B. Anna Sentyrz zajęła miejsce 17., Jolanta Piekarczyk i Edyta Zięba
– 19. i 20. Młodziczki uplasowały się
na następujących pozycjach: Ewelina Kapturkiewicz – 20., Marta Jania
– 22., Justyna Kołodziej – 23.,
Justyna Tupta – 25., w trzeciej dziesiątce uplasowały się jeszcze Sabina Banik
i Paulina Tupta. Nasz najlepszy mło-
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Rocznik 1996:
dziewczęta
1. miejsce Justyna Kołodziej
2. miejsce Justyna Tupta
3. miejsce Sylwia Kołodziej
4. miejsce Marta Jania
5. miejsce Tupta Paulina
chłopcy
1. miejsce Grzegorz Kościelniak
2. miejsce Michał Skowronek
3. miejsce Tomasz Węglarz
4. miejsce Rafał Halama

Aktywność Patrycji Wąchały
w sezonie 2010/2011r.
zgrupowanie w Szczyrku (IX 2010r.);
zgrupowanie Ramsau w Austrii (X 2010r.);
zgrupowanie Bruksvallarna w Szwecji
(XI 2010r.); zgrupowanie Ramsau
w Austrii (XII 2010r.); zgrupowanie
w Jakuszycach (XII 2010r.); zgrupowanie
w Zakopanem (XII 2010r.); zawody
w Bruksvallarnie (FIS) XI 2010r. (2x 12
m.); zawody w Misecki w Czechach
(FIS) XII 2010r. (14 i 11m.); zawody
w Zakopanem (FIS) XII 2010r. (5m.);
zgrupowanie Kubalonka 5-10.01.2011r.;
zawody w Zakopanem (FIS SLAVIK
CUP) 10-12.01.2011r. (2x8m.); zawody
w Jakuszycach 13-16.01.2011r. (2
i 1m.); Mistrzostwa Świata Juniorów
w Otepaa (Estonia) 20.01
– 01.02.2011r. (50, 54, 58 i 14m); Bieg
na Igrzyska w Zakopanem 0304.02.2011r. (2m.); Bieg na Igrzyska
Kubalonka 11.02.2011r. (3m.).
Patrycja Wąchała
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Rocznik 1995:
1. miejsce Ewelina Kapturkiewicz
2. miejsce Sabina Banik
3. miejsce Katarzyna Bożek
Sekcją narciarską LKS „Witów” Mszana Górna opiekują sie trenerzy: Krzysztof
Jarosz, Krzysztof Niziński i Katarzyna Gucia.
Zdecydowanie wcześniej, bo już w listopadzie ub.r. swój sezon startowy rozpoczęła aktualnie najlepsza zawodniczka
„Witowa”, członkini Młodzieżowej Ka-

dry Polski – Patrycja Wąchała. Niewątpliwie jest to jej dotychczas najlepszy okres
– a do największych osiągnięć może zaliczyć zakwalifikowanie się do Mistrzostw
Świata Juniorów, które rozgrywają się
w estońskiej Otepaa. Poniżej przedstawiamy dotychczasowe wyniki Patrycji,
głównie w międzynarodowych zawodach, gdzie zdarza się jej rywalizować
z najlepszymi zawodniczkami w Europie
i na świecie.
Dotychczasowe osiągnięcia Patrycji
Wąchały w sezonie 2010/11:

12m. sprint F zawody Fis SZCZWECJA Brukssvallarna 13.11.10
12m. 10km F zawody Fis SZCZWECJA Brukssvallarna 14.11.1028m. (14m.) 5km Cl
i 29m. (11m.) 10km F zawody Fis SLAVIC
CUB CZECHY Misecki 10-11.12.10
5m. 5km Cl zawody Fis BIEG SYLWESTROWY
Zakopane 30.12.10
8m. sprint Cl i 8m. 5km Cl zawody Fis SLAVIC
CUB ZAKOPANE 11-12.01.10
2m. 5km Cl i Im. 10km F JAKUSZYCE Polbank
Bieg na Igrzyska 15-16.01.11
KATARZYNA GUCIA

Noworoczna gala zawodniczek UKS „OSET”
12 stycznia gościliśmy w Urzędzie Gminy piłkarki nożne Uczniowskiego Klubu Sportowego „OSET”
przy Szkole Podstawowej w Łostówce oraz jego działaczy i sympatyków. Spotkanie noworoczne było okazją
do podsumowania dotychczasowych sukcesów zawodniczek oraz dyskusji na temat planów i zamierzeń klubu na najbliższy rok.
Wójt Mszany Dolnej, Bolesław Żaba, wraz z przewodniczącym Rady Gminy, Janem Chorągwickim, wręczyli z tej okazji
listy gratulacyjne wszystkim zawodniczkom łostowskiego klubu za ich wybitne osiągnięcia sportowe. Włodarze złożyli również podziękowania byłym i obecnym dyrektorom szkół
kształcących sportowców, ich wychowawcom oraz poprzedniemu i obecnemu Zarządowi UKS „OSET” za ogromny

wkład pracy w przygotowanie sportowe oraz organizację
udziału zawodniczek w zawodach sportowych rangi gminnej,
powiatowej i wojewódzkiej. Za wsparcie organizacyjne i finansowe podziękowano sponsorom, którzy wykazali zrozumienie i ofiarność dla potrzeb sportsmenek.
Wiceprezes Klubu, Jan Kołodziej, po podsumowaniu dotychczasowej działalności piłkarek, wręczył wszystkim obecnym na spotkaniu szaliki kibica, które stały się znakiem
rozpoznawczym „rodziny UKS-u OSET”.
Jako że było to spotkanie noworoczne, nie zabrakło wspólnego kolędowania. Akompaniował nam zespół muzyczny absolwentów Szkoły Podstawowej w Łostówce. Jego obecność
była niespodzianką przygotowaną dla uczestników gali przez
mamy łostowskich zawodniczek.
MAGDA POLAŃSKA
LUTY 2011
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20.11.2010 Galivare, Szwecja Bieg na 10 km
techniką dowolną 7. miejsce
21.11.2010 Sztafeta 4x5 km 17. miejsce

Nordic Opening

Trójki najlepszych
Rywalizacja sportowa podstawówek
w gminie Mszana Dolna w roku szkolnym 2010/11 ruszyła pełną parą.
Właśnie mija I półrocze, więc możemy się pokusić o krótkie podsumowanie
mijającego czasu. Wyniki poszczególnych zawodów uwzględniają tylko trzy
najlepsze drużyny na koniec rozgrywek,
choć wspomnieć należy, że liczba reprezentacji biorących udział w rywalizacji
była spora.

Piłka nożna halowa:
DZIEWCZĘTA:
1. Lubomierz 2
2. Łostówka
3. Kasina Wielka
CHŁOPCY:
1. Kasina Wielka
2. Olszówka
3. Kasinka Mała 1

Tenis stołowy drużynowo:
DZIEWCZĘTA:
1. Mszana Górna 2
2. Kasinka Mała 2
3. Łostówka
CHŁOPCY:
1. Mszana Górna 2
2. Lubomierz 2
3. Łostówka

Tenis stołowy indywidualnie:
DZIEWCZĘTA:
1. Anna Nawara (Kasinka Mała 2)
2. Izabela Talarek (Mszana Górna 2)
3. Anna Surówka (Mszana Górna 2)
CHŁOPCY:
1. Daniel Talarek (Mszana Górna 2)
2. Grzegorz Bożek (Lubomierz 2)
3. Bartłomiej Myszogląd (Łostówka)

Piłka siatkowa:
DZIEWCZĘTA:
1. Kasinka Mała 2
2. Kasina Wielka
3. Lubomierz 2
CHŁOPCY:
1. Kasinka Mała 2
2. Kasinka Mała 1
3. Olszówka

Zaznaczyć należy, że większość zawodów stała naprawdę na wysokim
poziomie, a mecze niejednokrotnie dostarczały ogromnych emocji zarówno
grającym, jak i oglądającym. Jednocześnie życzę młodym sportowcom dalszego udanego współzawodnictwa
oraz wspaniałych osiągnięć.
JANUSZ KLIMAS

Piłka koszykowa:
DZIEWCZĘTA:
1. Olszówka
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2. Łostówka
3. Lubomierz 2
CHŁOPCY:
1. Lubomierz 2
2. Olszówka
3. Raba Niżna

LUTY 2011

26.11.2010 – Kuusamo, Finlandia Sprint
techniką klasyczną – 11. miejsce;
27.11.2010 – 5 km techniką klasyczną
– 2. miejsce;
28.11.2010 – 10 km techniką dowolną,
Handicap – 3. miejsce;
4.12.2010 – Düsseldorf, Niemcy Sprint
techniką dowolną – nie startowała;
5.12.2010 – Team Sprint techniką dowolną
– nie startowała;
11.12.2010 – Davos, Szwajcaria 10 km
techniką klasyczną – 2. miejsce;
12.12.2010 – Sprint techniką dowolną – 6.
miejsce;
18.12.2010 – La Clusaz, Francja 15 km
techniką dowolną, start wspólny – 2. miejsce;
19.12.2010 – Sztafeta 4 x 5 km – 6. miejsce.

Tour de Ski
31.12.2010 – Oberhof, Niemcy
Prolog 2.8 km, technika dowolna – 1.
miejsce;
1.01.2011 – 10 km techniką dowolną,
Handicap – 1. miejsce;
2.01.2011 – Oberstdorf, Niemcy Sprint
techniką klasyczną – 2. miejsce;
3.01.2011 – 5+5 km na dochodzenie – 5.
miejsce;
5.01.2011 – Toblach, Włochy Sprint techniką
dowolną – 22. miejsce;
6.01.2011 – Cortina-Toblach, Włochy 15 km
techniką dowolną, Handicap – 1. miejsce;
8.01.2011 – Val di Fiemme, Włochy 10 km
techniką klasyczną – 1. miejsce;
9.01.2011 – 9 km techniką dowolną, bieg
pod górę – 1. miejsce;
22.01.2011 – Otepää, Estonia 10 km
techniką klasyczną – 2. miejsce;
23.01.2011 – Sprint techniką klasyczną – 4.
miejsce.

Generalna klasyfikacja Pucharu
Świata (do PŚ w Otepaa)
1. Justyna KOWALCZYK
1401 pkt
2. Marit BJOERGEN
922 pkt
3. Arianna FOLLIS
880 pkt
4. Petra MAJDIC
864 pkt
5. Therese JOHAUG
812 pkt
6. Marianna LONGA
763 pkt
7. Charlotte KALLA
755 pkt
Kolejna zawodniczka traci już do Charlotte
Kalli 262 pkt.
KWARTALNIK SAMORZĄDOWY
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SPORT

Zawody z udziałem Justyny Kowalczyk
w sezonie 2010/11
W klasyfikacji sprinterskiej Justyna Kowalczyk zajmuje 7. miejsce i traci do najlepszej sprinterki Petry
Majdic 185 pkt. Pozostaje jednak niekwestionowaną liderką klasyfikacji
biegów długich tzw. na dystansach,
gdzie zajmując 1. miejsce z liczbą
pkt 672 wyprzedza drugą w zestawieniu Norweżkę Marit Bjoergen o 162
pkt oraz trzecią w tej klasyfikacji Therese Johaug o 242 pkt.
Do końca obecnego sezonu pozostało już tylko 6 startów; 5 zaliczanych
do Pucharu Świata oraz najważniejsza
impreza w tym roku; Mistrzostwa
Świata w narciarstwie klasycznym

Na poprzednich
Mistrzostwach Świata
w czeskim Libercu Justyna
Kowalczyk zdobyła trzy
medale: dwa złote i jeden
brązowy. Również do Oslo
Justyna pojedzie w roli
faworytki.
w norweskim Oslo. Zawody te obok
Igrzysk Olimpijskich są jednymi z najbardziej prestiżowych w każdej dyscyplinie sportu, tym bardziej, iż
odbywają się raz na dwa lata. Na poprzednich Mistrzostwach Świata
w czeskim Libercu Justyna Kowalczyk
zdobyła trzy medale: dwa złote i jeden
brązowy. Również do Oslo Justyna pojedzie w roli faworytki. Pozostaje nam
zatem życzyć szczęścia i kibicować Justynie w kolejnych zmaganiach „karuzeli” Pucharu Świata.

Justyna Kowalczyk

2011-02-23/ 2011-03-06 Mistrzostwa
Świata w narciarstwie klasycznym,
Oslo, Norwegia.
KATARZYNA GUCIA
LUTY 2011
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Ciekawe loty
w trudnym roku
Przygotowując gołębie pocztowe do startu w sezonie lotowym 2011, miło
jest wspominać ciekawe, a czasem frapujące momenty, podczas lotów
w roku ubiegłym. Nie obeszło się bez niespodziewanych, trudnych
do przewidzenia zdarzeń. Na szczęście hodowcy Oddziału Rabka – Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, do którego należy Sekcja
Mszana Dolna, tych przykrych przypadków doświadczyli znacznie mniej
niż hodowcy z innych oddziałów. Tam straty gołębi były duże.
O skali trudności lotu w największym
stopniu decyduje pogoda, a ta w minionym sezonie lotowym nie rozpieszczała.
Mimo trudności poszczególnym hodowcom Sekcji Mszańskiej udało się uplasować na wysokich lokatach w Oddziale.
Na szczeblu współzawodnictwa o tytuł
Mistrza Sekcji Mszana Dolna w lotach
gołębi dorosłych pierwsze miejsce zajął
Henryk Filipiak. Jako jedyny, jak dotąd,
zdobył też w ubiegłym roku tytuł Mistrza gołębi młodych.
Najmocniejszym rywalem w lotach
gołębi dorosłych dla Henryka Filipiaka
był duet braci Marka i Grzegorza Nowa-
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ków, którzy z sezonu na sezon pną się
coraz wyżej w klasyfikacji sekcyjnej, ale
też oddziałowej. W tym roku zajęli wysoką, 4. pozycję w Oddziale. Wiele
punktów dla zespołu braci Nowaków
zdobył niebieski gołąb, jak się później
okazało, najlepszy roczny gołąb w Polsce! Posiadać takiego lotnika to skarb
i zaszczyt.
W dziesiątce najlepszych hodowców
Oddziału Rabka uplasowali się jeszcze:
Marian Rucki i Krzysztof Łabuz. Gołębie
w/w oraz innych mszańskich hodowców zdobywały czołowe miejsca na listach współzawodnictwa, szczególnie

z lotów na dużych dystansach, jak np.
w Rostocku.
Wielu hodowców miało dość trudny
początek w lotach gołębi młodych. Przyczyną problemów prawdopodobnie były warunki pogodowe, które sprawiły, że
nieuodpornione jeszcze ptaki zainfekowały się różnymi chorobami i trzeba było rozpocząć leczenie – choć też
z różnymi efektami.
We współzawodnictwie na szczeblu
Oddziału zorganizowano pięć lotów,
z czego dwa odbyły się przy deszczowej
pogodzie, co przyczyniło się do opóźnień w powrocie gołębi i dużych strat.
W tak zróżnicowanych warunkach
pogodowych najlepiej wypadł Henryk
Filipiak, który w dramatycznej końcówce lotów pokonał Piotra Kubiera. Kolejne
miejsca zajęli: Jan Trzeciak, Jan Gawronek, Krzysztof Łabuz i Marek Filipiak.
Trzech pierwszych hodowców uplasowało się w pierwszej dziesiątce Oddziału Rabka na czołowych pozycjach.
Najlepszym młodym gołębiem został gołąb Marka Filipiaka. Zajmował on czołowe pozycje w lotach łącznie z szóstym
lotem z miejscowości Świebodzin z odległości 450 km. Był to lot prestiżowy,
na który wysyłane były gołębie również
z innych oddziałów: Jordanowa z Lubniem oraz Makowa Podhalańskiego.
Pierwszą pozycję z Oddziału Rabka zajął inny gołąb Marka Filipiaka i jako jedyny z tego terenu zakwalifikował się
do puli nagrodowej.
Loty gołębi młodych też obfitowały
w wiele niespodziewanych rozstrzygnięć.
Wielu hodowców starty w 2010 r. nie zaliczy do udanych, ale są i tacy, którym
udało się uzyskać życiowy sukces. Ciekawostką jest, że emerytowany pracownik
gminy Mszana Dolna – Kazimierz Kubowicz pokonał wielu młodych hodowców
z jego terenu. Wniosek: nie wygrywa tylko ten, kto wydaje więcej na zakup gołębi, paszy, odżywek itp., ale też ten, kto
umiejętnie prowadzi hodowlę, nabiera
doświadczenia i mądrze lotuje gołębiami.
Każdy zimowy okres wykorzystywany
jest przez hodowców na zadbanie o zdrowie ptaków, na właściwe kojarzenie par,
by potomstwo lotników było coraz lepsze.
Wszystkim hodowcom życzyć należałoby trafnych wyborów, a w lotach szczęścia przy lepszej pogodzie.
Opracował MAREK FILIPIAK
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