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Co nam przyniesie
rok 2018?
Zima w pełni. Minęły święta, karnawał i imprezy kulturalne związane
ze świąteczną tradycją kolędniczą.
Za nami udane, śnieżne ferie zimowe i emocje związane z igrzyskami
olimpijskimi. Podsumowując ten
czas stwierdzić można, że był dobry
i potrzebny dla budowania wspólnoty w naszych środowiskach,
w naszej gminie, w naszych rodzinach. Dla samorządu to dobry czas
na promocję gminy i regionu,
przy okazji gminnego i powiatowego przeglądu grup kolędniczych.

T

egoroczna XIX już edycja
Powiatowego
Przeglądu
Grup Kolędniczych „Zagrojcie ta turoniowi”, którego
nasza gmina była współorganizatorem
okazała się dużym sukcesem. Duża
w tym zasługa Pani Dyrektor ZPO
w Kasince Małej Anny Piwowarskiej
i społeczności szkolnej – grona pedagogicznego, uczniów i rodziców, którzy
wykonali ogromną pracę, aby ta impreza się udała. Doceniam to Wasze zaangażowanie i również tą drogą dziękuję
za trud, którego efektem było piękne,
wspólne świętowanie promujące naszą
kulturę, tradycję, naszą gościnność i nasze umiejętności organizacyjne. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy nie
szczędzili pracy i czasu, aby wesprzeć
organizację tej uroczystości, wszystkim
sponsorom, Paradnym Gosposiom, stra-

Wójt Bolesław Żaba

żakom, orkiestrze Echo Gór i mieszkańcom Kasinki Małej i gminy. Dziękuję
też wszystkim Gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Szczególnie
Wojewodzie Małopolskiemu – Panu
Piotrowi Ćwikowi, który podczas spotkania w Kasince Małej przyjął z moich
rąk zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Gminy Mszana Dolna, przyznany Mu 2017 r. przez Radę Gminy.

Mszana Dolna
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Również inne gminne szkoły nie zaniedbały okazji zaproszenia w swoje podwoje gości. Babcie i dziadkowie mieli
okazję spotkać się, porozmawiać, cieszyć się wspólnie z osiągnięć wnuków,
wysłuchać pięknych występów. Dziękuję za zaproszenia na te uroczystości. Nie
ze wszystkich mogłem skorzystać, jednak widzę głęboki sens takich wielopokoleniowych spotkań.
Minęły ferie zimowe – czas aktywnego wypoczynku dla naszych dzieci. Jak
w poprzednich latach także w tym roku
realizowany był projekt Jeżdżę z Głową,
w ramach którego dzieci z gminnych
szkół uczą się bezpiecznej jazdy na nartach. Zajęcia odbywały się na stoku
w Lubomierzu. W ferie gościliśmy też
grupę młodzieży z zaprzyjaźnionego
Margonina – w ramach projektu Narty
Zimą i Latem – który wpisuje się
w gminny program profilaktyki uzależnień. W szkole nr 1 w Lubomierzu wypoczywało 35 uczniów z opiekunami,
którzy w tym czasie korzystali z nauki
jazdy na nartach. W zamian za to podobna grupa dzieci z naszej gminy wyjedzie
latem do Margonina, aby tam – nad Jeziorem Margońskim wypoczywać
i uczyć się jazdy na nartach wodnych.
W ubiegłym roku z tej możliwości korzystały dzieci z Lubomierza, Łętowego
i Łostówki. W tym roku kolejne szkoły
skorzystają z tej formy wypoczynku.
Dokończenie na str. 6
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Inwestycje – bez zimowego przestoju

Jeśli jazda to tylko „z głową”

Tegoroczna, lekka zima sprzyja realizacji inwestycji przez gminę. Pod koniec 2017 roku przystąpiono do remontu dróg osiedlowych: do os. Gobory
w Łostówce, do os. Pyrze w Lubomierzu, do os. Snozy w Łętowem oraz
do os. Waligóry w Olszówce. Inwestycje polegają na wzmocnieniu podbudowy i wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej oraz odwodnienia.

Dobiegła końca kolejna edycja projektu „Jeżdżę z głową”, która była
organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
i Gminę Mszana Dolna. Wręczeniem medali 20 lutego uroczyście
zakończono akcję.
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Poświęciła życie kulturze
zagórzańskiej
Prof. dr hab. Józefa Kobylińska
otrzymała nagrodę wójta Gminy
Mszana Dolna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Bolesław Żaba, wręczając nagrodę
podczas ostatniej w minionym roku
sesji Rady Gminy, podkreślił wieloletnie działania Józefy Kobylińskiej
na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji ludowej regionu. Gratulacje
nagrodzonej złożyła również Aleksandra Kania, przewodnicząca rady.
Prof. Kobylińska jest Zagórzanką
z krwi i kości, niekwestionowaną ambasadorką tej kultury. W uzasadnieniu
do wniosku o przyznanie nagrody zawarto jej szczególne osiągnięcia dla
gminy Mszana Dolna:
„Prof. dr hab. Józefa Kobylińska jest
językoznawcą, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie (dawniej Wyższej Szkoły
Pedagogicznej, a potem Akademii Pedagogicznej), gdzie pełniła szereg funkcji,
m. in. wicedyrektora Instytutu Filologii
Polskiej, prodziekana i dziekana Wydziału Humanistycznego; jest wychowawcą wielu pokoleń nauczycieli
polonistów oraz licznych badaczy języka. Urodziła się w Mszanie Dolnej. Mimo iż swoje prywatne i zawodowe życie
związała z Krakowem, swoje zainteresowania ulokowała w stolicy Zagórzan
i jej okolicach. O zainteresowaniach badawczych prof. Józefy Kobylińskiej zdecydowało właśnie miejsce urodzenia
oraz bardzo dobra znajomość kultury
i gwary górali zagórzańskich. Stąd kierunki jej naukowych dociekań koncentrują się wokół czterech tematów:
pisarstwo Władysława Orkana, gwara
zagórzańska, język Ksiąg gromadzkich
wsi Kasina Wielka oraz historia, zwłaszcza najnowsza, jej małej ojczyzny.
Od 1965 r. jest członkiem Polskiego To-
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warzystwa Ludoznawczego (Oddział
w Mszanie Dolnej).
Swoją zawodową uwagę i wiedzę
skupiła również na terenie gminy Mszana Dolna. Jest autorką „Słownika gwary
gorczańskiej (zagórzańskiej)” – jedynego w regionie słownika pożytecznego
dla leksykogarfii gwarowej, zawierającego ponad 10 000 haseł (bez podhaseł
i związków wyrazowych) – z tego ok. 75
proc. to wyrazy i wyrażenia bardzo ważne dla geografii językowej. W recenzji
do książkowego wydania tego słownika
prof. Marian Kucała podkreśla, że obecnie trudno by już było zebrać taki materiał, gdyż gwary cofają się i zanikają.
Prof. Kobylińska ocaliła więc od zapomnienia najistotniejszy fragment naszego dziedzictwa kulturowego.
Badała również pod względem językowym najstarszy zabytek z tego regionu
– Księgi gromadzkie wsi Kasina Wielka.
Opublikowała na ten temat kilka artykułów, a całe opracowanie „Studia nad językiem
ksiąg
gromadzkich
wsi
Kasina Wielka 1513-1804” wydane zostało z okazji 650-lecia lokacji Kasiny Wielkiej. W recenzji do tego wydania prof. dr
hab. Leszek Bednarczuk zawarł najbar-

dziej istotne dla Zagórzan efekty pracy
prof. Kobylińskiej: „Książka Profesor Józefy Kobylińskiej to wyjątkowe dzieło,
które jest równocześnie pracą naukową
z dialektologii historycznej i onomastyki
południowomałopolskiej a zarazem encyklopedią wiedzy o życiu codziennym
i kulturze dawnych Zagórzan (górali gorczańskich). We wprowadzeniu przedstawiła Autorka historię wsi od najstarszej
wzmianki z 1254 roku do dziś i wyjaśniła
jej nazwę, zanotowaną przez Długosza jako Kwasina (od smaku wody w przepływającym przez nią potoku). Omówiła
znaczenie Ksiąg gromadzkich jako świadectwa języka regionalnego epoki średniopolskiej. W podstawowej części
rozprawy dokonała skrupulatnej analizy
zawartego w Księgach słownictwa w obrębie kilkunastu pól wyrazowych (nazwy
ziemi, umiejętności i spadków, tytułów,
zawodów, nazwy zwierząt domowych, pożywienia, zabudowań, stosunków rodzinnych, przestępstw i kar, miar czasu),
a następnie objaśniła imiona i nazwiska
ówczesnych mieszkańców wsi. W części
gramatycznej scharakteryzowała słowotwórstwo, fleksję i fonetykę gwarową. Całość dopełniła bogata bibliografia oraz
DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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ponad 500 stron monografia jest językowym pomnikiem wystawionym przez Autorkę jej ojczystej ziemi zagórzańskiej”.
Prof. dr hab. Józefa Kobylińska była
referentem i jednym z głównych organizatorów konferencji naukowej pt. „Historia, tradycja, kultura” zorganizowanej
z inicjatywy wójta gminy Mszana Dolna,
Bolesława Żaby oraz Katedry Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN
w Krakowie. Konferencją tą zapoczątkowano obchody jubileuszu 650–lecia lokacji wsi, która miała miejsce w 1363 roku.
Podczas obrad konferencyjnych naukowcy z Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie (jedną z nich była prof. Józefa Kobylińska) wygłosili 8 referatów;
cztery z nich dotyczyły różnych aspektów
życia społecznego w XVI i XVII – wiecznej Kasinie Wielkiej. Materiał badawczy
w tych referatach pochodził właśnie
z Księgi gromadzkiej wsi Kasina Wielka.
Pozostałe referaty dotyczyły osadnictwa
na ziemi gorczańskiej; nazw chorób,
na które umierali mieszkańcy Kasiny
Wielkiej w dawnych wiekach; demonów
zamieszkujących północne stoki Gorców
oraz bohaterów powieści Lilian Seymur
– Tułasiewicz, pisarki urodzonej w Kasinie Wielkiej. Referaty wygłoszone
na konferencji wydane zostały drukiem
w publikacji „Historia, tradycja, kultura”
– księga referatów.
Temat Kasiny Wielkiej, jako krainy
mogił i krzyżów, prof. Józefa Kobylińska poruszyła również w artykule opublikowanym w Roczniku Sądeckim
TOM XLIII.
Opracowała również i opublikowała
w Małopolskim słowniku biograficznym uczestników działań niepodległościowych 1939-1956 oraz czasopismach
regionalnych kilkadziesiąt biogramów
osób związanych z ziemią zagórzańską,
głównie członków ruchu oporu (AK)
oraz ofiar gestapo i NKWD.
Swoją wiedzą na temat regionu, historii i kultury Zagórzan, dzieliła się hojnie z wszystkimi zainteresowanymi, m.
in. wygłaszając referaty na wielu konferencjach naukowych, na zjazdach PTL
oraz na konferencjach nauczycielskich
i spotkaniach z młodzieżą”.
MAGDA POLAŃSKA
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Zestawy ratownicze
dla ochotników
Szczególnym gościem podczas sesji Rady Gminy Mszana Dolna 29
grudnia ub r. był Edward Siarka
– poseł i prezes Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP RP
w Małopolsce.
Przekazał strażakom z OSP Mszana Górna i OSP Łętowe zestawy ratownicze PSP R1 zakupione w ramach
realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,
współfinansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.
Naczelnik OSP Mszana Górna – Krzysztof Rusnak i Tadeusz Bieniek – jego zastępca oraz prezes OSP Łętowe

– Grzegorz Kołodziej i Zbigniew Florek
– skarbnik odebrali je z rąk Edwarda
Siarki, Bolesława Żaby, wójta gminy
i prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego
Związku OSP RP w Mszanie Dolnej,
oraz Aleksandry Kani, przewodniczącej
Rady Gminy. Zestawy ratownicze spełniają wymogi Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i zawierają: szyny
Kramera, kompletne deski ortopedyczne z pasami i stabilizatorami głowy oraz
BurnTec w torbie. Spotkanie było też
okazją do rozmowy na tematy aktualne
i ważne dla środowiska strażaków
IWONA DUDZIK
ochotników.
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Co nam
przyniesie
rok 2018?

Nadal wielką potrzebą sygnalizowaną przez mieszkańców
jest rozbudowa sieci dróg w gminie. Wciąż jeszcze wielu
mieszkańców czeka na upragniony asfalt. Systematycznie modernizujemy drogi osiedlowe. Zawsze priorytetowo traktujemy te, które mają uregulowany stan prawny. Ponownie
zachęcam mieszkańców, aby podejmowali starania o przekazywanie dróg gminie na własność. Gmina nie może inwestować na prywatnej własności. W tym roku również
zaplanowaliśmy środki na modernizację dróg i mam nadzieję, że w każdym sołectwie coś w tej sprawie uda się zrobić.
Kontynuujemy budowę sali gimnastycznej w Mszanie Górnej, budowę chodnika w Kasince Małej, planujemy adaptację
poddasza w szkole w Łostówce, modernizację placu zabaw
w przedszkolu w Rabie Niżnej, inwestycje związane z gospodarką wodno- ściekową w tych szkołach, gdzie brak jeszcze
sieci kanalizacyjnej.

Dokończenie ze str. 2

Dziękuję Pani Dyrektor Jadwidze Baran Stożek i społeczności Lubomierza za przygotowanie bazy noclegowej i zapewnienie gościom atrakcji, a także zespołowi Śwarni
Lubomiyrzanie za zaprezentowanie dorobku kulturalnego naszej gminy.
Za nami już także emocje związane z Igrzyskami Olimpijskimi w koreańskim Pjongczang. Chyba wszyscy śledziliśmy
występy naszych reprezentantów, ale jak zwykle największe
emocje wzbudzały zmagania naszej rodaczki, Justyny Kowalczyk. Zorganizowaliśmy w szkole w Kasinie Wielkiej wspólne
kibicowanie, aby zagrzewać do walki najsławniejszą mieszkankę naszej gminy i wspólnie przeżywać emocje związane z rywalizacją sportową. Dziękuję wszystkim kibicom za obecność
i wspólną dobrą zabawę. Olimpiada już za nami….
A co przed nami? W tym roku zamierzamy kontynuować
rozpoczęte inwestycje, szczególnie te w zakresie kanalizacji sanitarnej gminy. Problem z zagospodarowaniem ścieków z naszych gospodarstw staje coraz poważniejszy. W ostatnim czasie
obserwujemy rozwój budownictwa mieszkaniowego, Młodzi
ludzie chcą się tutaj osiedlać. Powstaje coraz więcej domów,
a to się wiąże z potrzebą rozbudowy infrastruktury. W przeciwnym razie niedługo staniemy przed poważnym problemem zanieczyszczenia środowiska w stopniu uniemożliwiającym
bezpieczne korzystanie z wód gruntowych, ziemi i powietrza.
Podejmujemy wielotorowe działania na rzecz poprawy stanu
środowiska. Jednym z nich jest pozyskanie dotacji dla mieszkańców na wymianę pieców. Staramy się o środki na odnawialne źródła energii, rozbudowujemy sieć kanalizacji sanitarnej.
Są to bardzo kosztowne projekty. Pomimo dotacji gmina musi
zaangażować ogromne środki finansowe, ale musimy myśleć
o naszej przyszłości, naszych dzieciach, musimy ochronić środowisko naturalne dla naszego zdrowia, dla przyszłych pokoleń. Nawet jeśli teraz może się niektórym mieszkańcom
wydawać, że kanalizacja nie jest najpilniejszą inwestycją, bo
przecież ścieki zawsze „gdzieś tam” płynęły. Mam nadzieję, że
kiedyś wszyscy docenimy obecne starania w tej dziedzinie. Gospodarskie podejście do zarządzania gminą nakazuje zapewnić
takie rozwiązania w pierwszej kolejności.

6 NASZA GMINA

LUTY 2018

Za nami już także emocje związane z Igrzyskami
Olimpijskimi w koreańskim Pjongczang. Chyba
wszyscy śledziliśmy występy naszych reprezentantów,
ale jak zwykle największe emocje wzbudzały zmagania
naszej rodaczki, Justyny Kowalczyk.
Zorganizowaliśmy w szkole w Kasinie Wielkiej
wspólne kibicowanie, aby zagrzewać do walki
najsławniejszą mieszkankę naszej gminy i wspólnie
przeżywać emocje związane z rywalizacją sportową.
Rok 2018 to rok szczególny, ponieważ będziemy świętować 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Zachęcam wszystkich mieszkańców do uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych w związku z rocznicą.
O wszystkich wydarzeniach będziemy informować za pośrednictwem strony gminnej.
W tym roku obędą się również wybory samorządowe wg
nowego kodeksu wyborczego. To wielkie przedsięwzięcie organizacyjne, w które będzie zaangażowanych wiele osób
– mieszkańców gminy. Zachęcam do śledzenia informacji
na ten temat na stronach Państwowej Komisji Wyborczej
i na stronie internetowej gminy. Kadencje wszystkich ciał samorządowych kończą się 16 listopada 2018 r.
Szanowni Państwo, w tegorocznych wyborach zamierzam
ponownie kandydować na stanowisko wójta gminy i poddać
swoje dotychczasowe gospodarzenie w Gminie ocenie wyborców. Zapraszam wszystkie środowiska do debaty na temat dalszych losów Gminy Mszana Dolna, wskazywania dróg
rozwoju i określenia priorytetowych działań. Zapraszam
wszystkie osoby pragnące działać na rzecz dalszego rozwoju
Gminy do współpracy.
Życzę Państwu zdrowia i rychłej wiosny.
Z wyrazami szacunku
BOLESŁAW ŻABA
Wójt gminy Mszana Dolna
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Ku pamięci Żołnierzy Wyklętych
i Panien Niezłomnych
2 marca 2018 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej obchodzono jedno z najmłodszych, a zarazem
najsmutniejszych polskich świąt – Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To jedna z najtragiczniejszych kart w dziejach naszego narodu – losy poległych i pomordowanych
żołnierzy Podziemia Niepodległościowego.

Uczniowski przygotował bowiem akademię z okazji „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Wiersze i informacje historyczne przeplatano pieśniami żołnierskimi, teledyskami
i filmami z czasów walki „Żołnierzy Niezłomnych” o niepodległość Polski. Wszyscy zgromadzeni w ciszy i z uwagą słuchali
przygotowanej prezentacji. Były także łzy wzruszenia.
– Akademia była piękną formą uczczenia walki i ofiary,
– Uczniowie pod kierunkiem Joanny Kubowicz przypomnieli a także bólu i cierpienia jakich doznawali „Żołnierze Niew programie artystycznym tragiczną historię żołnierzy, o których złomni” przez wszystkie lata PRL – podsumowują nauczypamięć przez lata nie była przywoływana, a którzy z poświęce- ciele z Łętowego.
MIROSŁAWA JAROSZ
niem życia stawili opór próbie sowietyzacji Polski. Wysłuchaliśmy utworu „Idę dziś walczyć, mamo” w wykonaniu uczniów
kl. IV oraz szczególnie wzruszającego występu gimnazjalistki
Anny Filipiak, która zaprezentowała piosenkę „Jedna chwila”
o heroizmie i poświęceniu Danuty Siedzikówny (Inki) – młodej
dziewczyny, która za marzenia o niepodległej Polsce zapłaciła
najwyższą cenę – informują uczestnicy uroczystości. Przejmująca recytacja Aleksandry Cieżak (kl. III gim.) wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Niebo złote ci otworzę”
z podkładem muzycznym doskonale oddała dramatyzm tamtych
chwil.
Na zakończenie akademii głos zabrała Dyrektor ZPO – Anna Piwowarska, która podziękowała za przygotowanie tej niepowtarzalnej lekcji historii i godne uczczenie pamięci
zapomnianych bohaterów.
DOROTA BOROWIEC
***
Również w Szkole Podstawowej w Łętowem 1 marca 2018
r. wszyscy uczniowie i obecni w tym dniu nauczyciele uczestniczyli w pięknej lekcji historii naszego kraju, od czasu rozpoczęcia II Wojny Światowej, do czasów powojennych. Samorząd
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Rolniku, od tego roku wniosek o dopłaty tylko przez Internet
Od 2018 r. zmianie uległy zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie. Wnioski składane będą w formie elektronicznej.
Służy do tego aplikacja eWniosekPlus, dostępna od 15 marca na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa służyć będzie pomocą techniczną, przeprowadzi też w gminach
szkolenia z obsługi aplikacji. Od 15 marca w siedzibach ARiMR dostępne będą stanowiska internetowe, przy których
rolnicy będą mogli z pomocą pracowników skorzystać z aplikacji eWniosekPlus.
Pomocą będą służyć też instytucje i organizacje rolnicze, w tym Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Zamiast wniosku można złożyć Oświadczenie
W tym roku zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich możliwe będzie złożenie Oświadczenia, w którym
rolnik potwierdzi brak zmian w porównaniu z wnioskiem z 2017 roku. Formularz Oświadczenia dostępny będzie na stronie
internetowej www.arimr.gov.pl.
Termin składania oświadczeń wyznaczono od 15 lutego do 14 marca 2018 r.
Z takiego rozwiązania będzie mógł skorzystać rolnik, w którego gospodarstwie powierzchnia gruntów ornych wynosiła
mniej niż 10 ha i ubiegał się w 2017 roku:
• jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową lub
• płatność do owiec i kóz lub
• płatność niezwiązaną do tytoniu lub
• wypłatę pomocy na zalesianie lub
• przyznanie płatności ONW lub przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej.
Informacje dotyczące eWniosku i Oświadczenia
• w Punktach Informacyjnych w Biurach Powiatowych ARiMR
• na stronie internetowej www.arimr.gov.pl
• pod bezpłatnym numerem infolinii 800-38-00-84

NIE CZEKAJ DO MAJA! WNIOSEK MOŻESZ WYSŁAĆ JUŻ OD 15 MARCA
Apelujemy do rolników, by nie czekali do ostatniej chwili z dostarczeniem Oświadczenia lub ze skorzystaniem z aplikacji
internetowej do złożenia wniosku o dopłaty. Wcześniejsze zgłoszenie się po pomoc pozwoli na uniknięcie kolejek
i zapewnienie sprawnej i szybkiej obsługi.
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Kompostowanie – prosty
recykling we własnym ogródku

Niemal połowę domowych odpadków stanowią odpady organiczne. Zamiast wyrzucać do pojemników
na odpady zmieszane możemy wykorzystać je jako kompost w swoich ogródkach czy na działkach. Kompost
możemy produkować samodzielnie, co
nie jest skomplikowane, a daje ogromną
satysfakcję. Z jednej strony mamy pewność najlepszej pielęgnacji naszych roślin, z drugiej pozytywnego działania
na rzecz środowiska. Kompost stosowany w ogrodzie wzbogaca glebę w próchnicę, która sprawia, że ta staje się
przewiewna i pulchna. Jest nie tylko bogatym źródłem materii organicznej, ale
też najtańszym i naturalnym materiałem
do użyźniania gleby.
Kompostownik zakładamy od wiosny
do jesieni, przy dodatnich temperaturach. Miejsce przeznaczone na kompostownik powinno być osłonięte
od wiatru i zacienione. Miejsce, które
wybierzemy powinno być nieco wzniesione, aby woda opadowa nie zalewała
powstającego kompostu. Świetnym rozwiązaniem jest ulokowanie kompostownika w bezpośrednim sąsiedztwie bzu.
Krzew ten jest naturalną barierą dla zapachów powstających podczas procesu
rozkładu substancji organicznych.
Kompostownik można kupić gotowy
lub zrobić go samemu np. ze starych palet czy drewnianych belek (bez dna),
które wkopujemy w ziemię i uzupełniamy kolejnymi warstwami odpadków.
Stawiamy go w miejscu zacienionym,

WWW.MSZANA.PL
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Popularne w krajach europejskich
kompostowanie cieszy się coraz
większym zainteresowaniem wśród
polskich właścicieli gospodarstw
i przydomowych ogródków. Również gmina Mszana Dolna zachęca
mieszkańców do zakładania przydomowych kompostowników w celu ograniczenia składowania
odpadów biodegradowalnych.

żeby za szybko nie wysychał. Pierwszą
warstwę możemy podsypać wartościową ziemią ogrodową – ze sklepu lub poprzedniego kompostownika, jeśli taki
prowadziliśmy. Na kolejne warstwy
wrzucamy np. skoszoną trawę, chwasty
po wypieleniu ogrodu, zgrabione liście
i drobne gałęzie, resztki owoców, skorupki jaj, odpadki kuchenne pochodzenia roślinnego, fusy z kawy i herbaty,
niezadrukowany papier (papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki, tektura
itp.). Są również odpady, których
na kompost wyrzucać nie powinniśmy.
Mowa tu w szczególności o kolorowych
czasopismach, kościach i resztkach mięsnych, cytrusach czy zainfekowanych roślinach ogrodowych.
Jeśli chcemy przyspieszyć proces
rozkładu, przesypujemy warstwy żyzną
ziemią. Całość możemy przykryć wor-

kiem jutowym, co zapewni ciepło i odpowiednią wilgotność. W czasie suszy
podlewając rośliny nie zapominamy też
o kompostowniku. Uważajmy jednak
z ilością wody, bo przelany kompostownik może zacząć gnić. Co kilka miesięcy trzeba kompost przemieszać, aby
zapewnić odpowiednie napowietrzenie.
W ten prosty sposób już po około 56 miesiącach możemy uzyskać produkt
gotowy do wykorzystania w naszych
uprawach. Dojrzały kompost poznajemy
po ciemnobrunatnej barwie i jednolitej
strukturze (bez fragmentów roślin) oraz
miłym zapachu świeżej ziemi. Korzyść
jest podwójna – nie musimy płacić ani
za wywóz śmieci z ogrodu ani za ziemię
czy dodatkowe nawozy podczas sadzenia kolejnych roślin w ogródku.
Opracowała MAŁGORZATA LEŚNIAK
Źródło: www.mos.gov.pl
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Wspólnie świętowano Złote Gody
z Raby Niżnej:
Genowefa i Józef Sochaccy

FOT. AGNIESZKA JÓZEFIAK

20 stycznia b. r., w przeddzień Dnia Babci i Dziadka, swój Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowało 28 małżonków z terenu Gminy
Mszana Dolna i 17 małżeństw z terenu Miasta Mszana Dolna – grono niemal 100 uroczych babć i dziadków. Wspólna uroczystość rozpoczęła się
w kościele p. w. św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej, gdzie podczas
Mszy św. Szacowni Jubilaci odnowili przysięgę małżeńską.
– Drodzy Małżonkowie! Przed 50 laty zawarliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński, łącząc się ze
sobą w Chrystusie na całe życie. Wtedy
ślubowaliście sobie miłość, wierność
i uczciwość małżeńską oraz trwanie we
wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci.
Dzisiaj zapraszam Was do ponowienia
tego ślubowania – do zgromadzonych
w kościele par powiedział ks. Jerzy Raźny. Po raz kolejny przysięgę małżeńską
złożyło 28 par z terenu

z Łętowego:
Anna i Stanisław Dudzikowie
Maria i Władysław Janiowie
Zofia i Władysław Janiowie
Teresa i Jan Michorczykowie
z Kasiny Wielkiej:
Maria i Józef Gibadłowie
Maria i Jan Kaletowie
Katarzyna i Franciszek Kaletkowie
Maria i Stanisław Popiołkowie
Maria i Piotr Popławscy
Agnieszka i Jan Putowie

Gminy Mszana Dolna:
z Mszany Górnej:
Zofia i Jan Abramczykowie
Jadwiga i Jan Dziedzinowie
Maria i Władysław Kubikowie
Anna i Władysław Mikołajczykowie
Stefania i Franciszek Wsółowie
z Łostówki:
Łucja i Władysław Antoszowie
Maria i Kazimierz Chorągwiccy
Anna i Czesław Farganusowie
Józefa i Franciszek Fornalowie
Julia i Władysław Myszoglądowie
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z Kasinki Małej:
Zofia i Stanisław Leżańscy
z Lubomierza:
Zofia i Mieczysław Nachmanowie
Maria i Stefan Wojtyczkowie
Ewa Zygmunt
z Olszówki:
Ludwika i Jan Nawarowie
Maria i Czesław Niżnikowie
Władysława i Józef Pitkowie

a także 17 par z terenu Miasta
Mszana Dolna:
Helena i Stanisław Farganusowie
Józefa i Władysław Gocałowie
Józefa i Franciszek Góralikowie
Maria i Jerzy Kękuśowie
Józefa i Jan Knapczykowie
Aniela i Jan Krzanikowie
Rozalia i Zbigniew Majerczykowie
Anna i Jan Nawieśniakowie
Teresa i Józef Piekarczykowie
Kazimiera i Stanisław Piekarczykowie
Władysława i Jan Piekarczykowie
Józefa i Franciszek Ratajowie
Irena i Michał Sentyrzowie
Janina i Stefan Stożkowie
Janina i Stanisław Surówkowie
Antonina i Bronisław Trzópkowie
Krystyna i Zbigniew Więcławowie
Na pamiątkę tego wydarzenia ks. proboszcz przekazał wszystkim świętującym Jubileusz małżonkom różańce oraz
obrazki z wizerunkiem św. Michała Archanioła.
Po zakończonej Eucharystii wszyscy
spotkali się w pobliskiej restauracji
„Janda”, gdzie medale za długoletnie
pożycie małżeńskie w imieniu Prezydenta RP wręczyli: parom z terenu Gminy Mszana Dolna – Wójt Bolesław
Żaba, „miejskim” – Burmistrz Józef Kowalczyk.
– Pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego to najwspanialszy Jubileusz, o jakim można marzyć, stając na ślubnym
kobiercu. Nie każdemu dane jest przeżywać taką radosną chwilę. I choć Państwa droga do Złotych Godów nie
zawsze była usłana różami, świętujecie
dzisiaj w otoczeniu dużej i kochającej
rodziny – do Jubilatów zwrócił się gospodarz Gminy. – Medal, który dzisiaj
otrzymujecie od samego Prezydenta naszego kraju, jest symbolem wierności
i miłości małżeńskiej, wyznacznikiem
pełnej świadomości i zrozumienia istoty
tego sakramentu. To piękny wzór do naśladowania dla młodych pokoleń – doDWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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dał. Nie zabrakło również życzeń: Korzystając z udziału w tej doniosłej uroczystości pragniemy Państwu złożyć
bukiet serdecznych życzeń. Niech dopisuje Państwu zdrowie, aby starczyło sił
i wytrwałości niezbędnych do realizacji
dalszych planów. Miejcie poczucie wielkiej wartości, jaką jesteście dla społe-

czeństwa, a dla najbliższych bądźcie dumą i radością. Obyśmy spotkali się
na wspólnym świętowaniu Brylantowych Godów.
Gratulacje Jubilatom złożyli również: Wiesław Janczyk – Wiceminister
Finansów, Poseł na Sejm RP; Jan Puchała – Starosta Limanowski oraz prze-

Dodatkowe dochody
w gospodarstwie rolnym
Rolnicy szkolili się w Urzędzie Gminy
Mszana Dolna. Podczas spotkania 24
stycznia omówiono zagadnienia dotyczące możliwości zwiększania dochodów gospodarstwa rolnego
poprzez tworzenie nowych form
działalności: gospodarstwa opiekuńcze i zagrody edukacyjne.

ci zrzeszających w/w gospodarstwa.
Omówione zostały również zagadnienia
dot. rolniczego handlu detalicznego.
Maria Brzazgoń, pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego

wodniczące Rad: Aleksandra Kania
– Gminy Mszana Dolna i Agnieszka Modrzejewska – Potaczek – Miasta
Mszana Dolna. Do chóralnego „Sto lat”
dołączyli się obecni na święcie: Franciszek Dziedzina – Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Limanowskiego, radni
gminni: Gabriel Rapta i Adam Wrzecionek oraz miejscy rajcy: Janina Flig, Ryszard Sitkowski i Janusz Matoga. Oprawę
muzyczną uroczystości zapewniła Kapela Regionalna „Łostowianie” z Łostówki, której szefuje Krystyna Kornaś.
„Mistrzem ceremonii” była Danuta
Śmieszek – Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego.
Na pamiątkę tych pięknych chwil każda para otrzymała – wraz z życzeniami
– słodki upominek i czerwoną różę oraz
listy gratulacyjne od władz Gminy
i Miasta oraz Powiatu i Posła na Sejm
RP. Jak na tak zacny Jubileusz przystało były toasty, łzy wzruszenia oraz
wspomnienia chwil sprzed 50 lat.
MAGDA POLAŃSKA

w Limanowej, przekazała zebranym informacje na temat zasad bioasekuracji
w gospodarstwie rolnym w związku
z zagrożeniem wystąpienia ptasiej grypy i ASF oraz nowych zasad składania
wniosków o dopłaty bezpośrednie.
Organizatorem spotkania był wójt
Mszany Dolnej oraz Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Biuro Powiatowe w Limanowej.
MAGDA POLAŃSKA

Na szkolenie, które poprowadziła
Grażyna Poloczek – Kierownik Działu
Rozwoju Obszarów Wiejskich Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Kraniowicach, zaproszono rolników
prowadzących gospodarstwa rolne oraz
wynajmujących pokoje gościnne.
Podczas spotkania omówiono aspekty organizacyjne i prawne prowadzenia
dodatkowych form działalności przez
rolników, możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na ten
cel oraz korzyści z przystąpienia do sie-
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Radni zasypali
posła pytaniami
Na sesji Rady Gminy 30 stycznia gościł poseł Jan Duda – członek Sejmowej Komisji Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Podczas wystąpienia
zasygnalizował najważniejsze aktualizacje prawa, nad którymi pracuje
obecnie Sejm. Dotyczą one m. in.:
• zmiany,, Ordynacji wyborczej” – powoływania szefa Krajowego Biura
Wyborczego, powołania 100 komisarzy wyborczych na terenie kraju, wydłużenia kadencji samorządów z 4
do 5 lat, dwukadencyjności wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast,
powoływania dwóch komisji wyborczych – jednej do przeprowadzenia
wyborów i innej do liczenia głosów
oraz elektronicznego monitorowania
przebiegu wyborów w poszczególnych punktach wyborczych;
• priorytetów rządu w zakresie budowy
dróg i autostrad – w naszym regionie
to „Zakopianka” i „Sądeczanka”, któ-
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ra musi być wykonana w szybkim
tempie, aby mogła być przyłączona do międzynarodowego szlaku Via
Carpatia. W przeciwnym wypadku Nowy Sącz pozostanie na uboczu, bez możliwości włączenia się w ważny system
komunikacyjny. Wójt Bolesław Żaba,
zwrócił się do posła z prośbą o wsparcie
finansowe, niezbędne dla gruntownego
remontu dróg krajowych i wojewódzkich biegnących przez gminę;
• projektów ustaw z zakresu rolnictwa
– dotyczących bezpieczeństwa żywności, ubezpieczeń społecznych rolników, ułatwień w bezpośredniej
sprzedaży żywności przez rolników
i rolniczej działalności gospodarczej.
W dalszej części sesji radni mieli możliwość zadawania posłowi pytań w zakresie spraw o istotnym znaczeniu dla
regionu i gminy. Tematem dyskusji było m. in.:
• prawo łowieckie
– Poseł Jan Duda w odpowiedzi
na pytania radnych poinformował, że
wydano zezwolenia na odstrzał dzików,

masowo zagrożonych epidemią BSF
(afrykańskim pomorem świń), szybko
szerzącą się, zakaźną, śmiertelną chorobą wirusową. Podatne są na nią dziki
i świnie domowe. Wirus nie jest
na szczęście groźny dla człowieka.
Udzielił również informacji, że do komisji sejmowej nie zgłaszano problemu
nadmiernego wzrostu liczby wilków.
Szkody powstałe w wyniku działań wilków lub innych zwierząt leśnych należy
dokumentować i zgłaszać do Kół Łowieckich. Obecne przepisy zobowiązują do powoływania dwóch komisji
szacowania szkód z udziałem szerokiego gremium osób i straty z tego tytułu
są solidnie szacowane i wyceniane;
– Czy rolnik jest karany za utrudnianie polowania członkom Koła Łowieckiego? Odpowiedź posła: Nie. Takie
kary będą natomiast naliczane w przypadku celowego, zorganizowanego
działania grup ekologicznych. Rolnik
natomiast może pisemnie wyłączyć własny teren z polowania. Pismo zakazujące polowania na własnym terenie musi
być zaopatrzone w podpis uwierzytelniony u notariusza lub złożony w obecności osoby przyjmującej pismo w Kole
Łowieckim. Wyłączony z polowania teren nie podlega możliwości starania się
o wypłatę odszkodowania z tytułu powstałych szkód;
• pszczelarstwo
– Pytanie dotyczyło wędrownych pasiek pszczelich i ewentualnych dopłat

DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

na wspomaganie rozwoju małych zagród
pszczelarskich. Poseł Jan Duda poinformował, że dotychczas nie ma zakazu
przemieszczania pasiek wędrownych
i wykorzystywania dowolnych terenów
służących dokarmianiu pszczół w celu
pozyskiwania różnych gatunków miodu.
Powoduje to przenoszenie przez pszczoły chorób i pozbawianie miejscowych
hodowców możliwości wykarmienia
własnej pasieki, co wpływa ujemnie
na wielkość zbioru miodu. Nie ma prac
komisji sejmowych na ten temat ani też
przewidywanych dopłat dla drobnych
hodowców;
• skup jagniąt
– Obecnie brak jest systemowych
rozwiązań dla hodowców owiec. Po załamaniu się skupu jagniąt na rynek
włoski, resort rolnictwa nie przewidział
interwencyjnego skupu jagnięciny.
Brak jest promocji smacznego i zdrowego mięsa jagnięcego, co powoduje
brak tego asortymentu w polskich sklepach. Była to prośba do posła o zainteresowanie Komisji Sejmowej tym
tematem;
• budowa infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym
Zagadnienie dotyczyło konkretnie
budowy kanału technologicznego
wzdłuż drogi powiatowej w Łostówce,
która przewidywana jest w najbliższym
czasie do remontu. Tematem nie jest zainteresowany ani zarządca drogi, ani też
telekomunikacja (brak odpowiedzi
na wysyłane przez przedstawicieli wsi
pisma) – do posła skierowano prośbę
o interwencję w tej sprawie;
• Wójt, Bolesław Żaba, zwrócił się
do posła, Jana Dudy, z prośbą o interwencję prawną w zakresie zmiany
przepisów dot. obowiązku utrzymania i opieki nad stadem bydła przez
gminę, jeśli właściciel tego stada
przez dłuższy czas nie może sprawować nad nim opieki. Gmina z tego tytułu ponosi duże koszty.
Na zakończenie obszernej dyskusji
wójt i przewodnicząca Rady Gminy podziękowali posłowi za udział w sesji,
możliwość przedstawienia lokalnych
problemów i zwrócili się z prośbą o interwencje w wymienionych sprawach.
ALEKSANDRA KANIA
fot. www.gorce24.pl
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Aktywni mieszkańcy?
– Mszana Dolna mówi TAK
A w ślad za słowem podąża konkretne wsparcie – nie tylko merytoryczne, ale także w postaci
udostępnienia bazy lokalowej,
gminnych obiektów sportowych,
a przede wszystkim wsparcie finansowe.
Ta pomoc nie miałaby większego
znaczenia bez zaangażowania konkretnych osób, ich zacięcia społecznego
i pasji. W gminie działa wiele grup, od-
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działujących pozytywnie na całą społeczność.
W roku 2018, jak i w latach poprzednich władze gminy podejmują
współpracę z organizacjami pozarządowymi, dofinansowując ich projekty
i najciekawsze inicjatywy.
W tym roku na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury oraz upowszechniania
kultury fizycznej i sportu dotację otrzymały następujące organizacje:
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W roku 2018 Gmina zabezpieczyła środki finansowe w wysokości:
• na wsparcie realizacji zadań publicznych z dziedziny upowszechniania kultury 170 000,00 zł;
• na wsparcie realizacji zadań publicznych z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 201 000,00 zł;
• Obecnie twa nabór ofert w II otwartym konkursie na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego. Kwota przeznaczona na dofinansowanie ich działalnoOpracowała ANNA POTACZEK
ści wynosi 20 000 zł.

OGŁOSZENIE WÓJTA MSZANY DOLNEJ

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych
Wójt Mszany Dolnej przypomina, że właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej,
zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017
r., poz. 1289) oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Mszana Dolna (Uchwała Nr XXXVIII/413/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 lipca 2017 roku), zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny. Opróżnianie
zbiorników powinno odbywać się co najmniej raz na kwartał, nie dopuszczając do przepełniania się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych,
gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości na zlecenie jej właściciela,
na podstawie umowy zawartej z podmiotem uprawnionym. Obowiązek ten
podlega kontroli przez Straż Gminną.
Na terenie gminy Mszana Dolna obecnie uprawnionych do wywozu nieczystości ciekłych jest siedmiu przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych.
Opracowała: MAŁGORZATA LEŚNIAK

14 NASZA GMINA

LUTY 2018

Lp.
1

2

3

4
5

6

7

KASINA SKI
najlepszą
małą stacją
narciarską
Stacja narciarska KASINA SKI zajęła pierwsze miejsce w kategorii
„Małe stacje narciarskie” w rankingu na najlepsze ośrodki narciarskie
w Polsce przeprowadzonym przez
Onet.
Jak czytamy w raporcie – Onet po raz
dziewiąty odwiedził 50 polskich ośrodków narciarskich. Oceniany był standard
usług oferowanych przez ośrodki;
pod uwagę wzięto kilka zmiennych: trasy, wyciągi, jedzenie itp. Przedstawiciele Onetu weryfikowali dane w terenie,
jak zapewniają „To nie jest ranking oparty tylko na informacjach ze stron internetowych”.
Szczegółowe informacje o rankingu
oraz jego wyniki w poszczególnych kategoriach opublikowano w artykule
na portalu podroze.onet.pl.
Źródło: www.onet.pl
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Inwestycje
– bez zimowego
przestoju
Tegoroczna, lekka zima sprzyja realizacji inwestycji
przez gminę. Pod koniec 2017 roku przystąpiono do remontu dróg osiedlowych: do os. Gobory w Łostówce,
do os. Pyrze w Lubomierzu, do os. Snozy w Łętowem
oraz do os. Waligóry w Olszówce. Inwestycje polegają
na wzmocnieniu podbudowy i wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej oraz odwodnienia. Łagodna zima
nie przeszkadza wykonawcom.
Ponadto trwa budowa przepustu na os. Fligi w miejscowości
Mszana Górna – w ramach programu „Zaprojektuj i wybuduj”.
Gmina wspólnie z powiatem limanowskim prowadzi inwestycję polegającą na przebudowie drogi powiatowej nr 1626 K
Kasinka Mała – Węglówka – Kasina Wielka km 1+246,004+536,20 w miejscowości Kasinka Mała – etap I – km 1+246,003+233,75 poprzez wykonanie chodnika wraz z oświetleniem
ulicznym.
Trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej Tatki-Kołbony w miejscowości Glisne.
Pną się mury sali gimnastycznej przy Zespole Szkoły
i Przedszkola w Mszanie Górnej
Pomimo zmiennej aury trwa rozpoczęta w sierpniu 2017 r.
budowa sali gimnastycznej w Mszanie Górnej. Wykonawca
w chwili obecnej zrealizował już praktycznie wszystkie prace

WWW.MSZANA.PL

ziemne związane z posadowieniem obiektu (fundamenty
i ściany fundamentowe); teraz wykonywane są ściany nośne
oraz działowe, które będą zakończone więźbą dachową.
Dobiegają końca prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Mszanie Górnej polegające na przyłączeniu do sieci
ok. 150 gospodarstw domowych. Zadanie to współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie preferencyjnej pożyczki.
W najbliższym czasie zostanie rozpoczęta budowa kanalizacji
sanitarnej w Rabie Niżnej. Realizacja zadania współfinansowana będzie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
JAROSŁAW JURCZAK, CZESŁAW DRĄG
EDYTA TROMICZAK-KRZANIK
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Nie dopuść do tego,
by Twoje dziecko
sięgnęło po alkohol
Siarczysty mróz nie zrobi większej
krzywdy staremu drzewu, ale młode zabije. Tak jak nie ożywisz przemrożonego drzewka, tak nie
uratujesz psychiki nastolatka, którą alkohol uszkodził wtedy, gdy zaczynała się kształtować. Chcę
żebyś wiedział co może spotkać
Twoje dziecko, które zaczyna popijać towarzysko, bo „wszyscy to robią”, a „piwo to nie alkohol”.
Żadna umiejętność, cecha czy nawyk
warunkujący powstanie dojrzałej osobo-

wości nie są w stanie prawidłowo się
wytworzyć. Twoje dziecko nie nauczy
się radzić sobie z sytuacjami trudnymi,
jeśli w czasie właściwym na trening tej
umiejętności wszystkie problemy „zapijało”, nie stawiając im czoła. Nie będzie
jasno i asertywnie wyrażać swoich
uczuć i potrzeb, jeśli nauczyło się pokonywać nieśmiałość, niepewność czy lęk
przy pomocy alkoholu. Nie będzie potrafiło pozyskiwać sobie ludzkiej sympatii, przyjaciół, jeśli koleżeńskie więzi
będzie zawiązywać wyłącznie w oparciu o jeden cel – wspólne picie. Nie zo-

baczy, jaką radość dają drobne przyjemności, jeżeli wklei sobie w głowę hasło:
„Jest alkohol – jest zabawa”. Nie zbuduje realistycznej, pozytywnej samooceny,
jeśli w wieku, w którym się ona kształtuje będzie poznawać swoje zalety i wady wyłącznie w stanie upojenia, czyli
widząc je w krzywym zwierciadle. Jak
w takim razie żyć, skoro nie ma się wiary w siebie, koledzy znikają, gdy kończy się kasa na alkohol, każda trudność
załamuje? Jak żyć, gdy nie umie się żyć,
gdy codzienność boli? Jedyne wyjście
to zmienić stan świadomości, po prostu
się upić! Prosty przepis na uzależnienie.
Tak, wiem, że uzależnić się można
w każdym wieku. Zapewne nieobce są
ci przypadki ludzi mających rodziny,
spore majątki i wykonujących nawet
bardzo odpowiedzialne zawody, którzy
nałogowo piją, ale wątpię, by któryś
z nich sięgał po alkohol jako nastolatek.
Gdyby wtedy zaczął, nie doszedłby
do niczego, choćby tylko z tego powodu, że uszkodzony alkoholem mózg nie
pozwoliłby opanować żadnej dziedziny
wiedzy na takim poziomie, by gwarantowało to sukces. Dorośli alkoholicy
funkcjonują (do czasu) w miarę poprawnie, bo degradacja psychiczna postępuje powoli. Stopniowo rozpuszczają
w etanolu zbudowane kiedyś struktury
osobowości, zachowują się jak, ktoś burzący piętro po piętrze dom, który postawił. Człowiek sięgający po alkohol
jako nastolatek nie ma co burzyć, bo nie
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udało mu się nawet postawić fundamentów. Mówisz „A co tam, że czasem wypije piwo, przecież prędzej czy później
większość ludzi sięga po alkohol”? Tak,
bo alkohol jest dla ludzi, chodzi tylko
o to KTO go pije, bo od tego zależy
po co, jak, gdzie i z kim.

Twoje dziecko nie nauczy się
radzić sobie z sytuacjami
trudnymi, jeśli w czasie
właściwym na trening tej
umiejętności wszystkie
problemy „zapijało”, nie
stawiając im czoła. Nie będzie
jasno i asertywnie wyrażać
swoich uczuć i potrzeb...
Dołóż wszelkich starań, aby Twoje
dziecko sięgnęło po niego „później”, wtedy gdy będzie już człowiekiem dojrzałym, żyjącym w harmonii z sobą
i światem. Im wcześniej tym większe
straty i ryzyko uzależnienia. Chronisz
młode drzewko przed mrozem, nie dajesz
przedszkolakowi noża do zabawy, nosisz
za pierwszoklasistą ważący 10 kilogramów plecak, żeby nie skrzywił kręgosłupa, robisz mnóstwo mądrych rzeczy, by
nie popsuć, nie zniszczyć tego co delikatne, młode, jeszcze nie uformowane – nie
dopuść więc do tego, by Twoje dziecko
zaczęło pić przed osiągnięciem dojrzałości fizycznej, emocjonalnej i społecznej.
DOROTA KRZYWICKA
Psycholog i psychoterapeuta
W oparciu o materiały informacyjne
kampanii „Alkohol. Tylko dla Pełnoletnich”

DEKALOG WYMAGAJĄCEJ MIŁOŚCI

1. Poświęcaj dziecku czas
2. Rozmawiaj
3. Ustal reguły gry w rodzinie i stanowczo
wymagaj ich przestrzegania
4. Bądź zaangażowany
5. Bądź otwarty
WWW.MSZANA.PL

6. Sam dawaj dobry przykład
7. Nie atakuj
8. Nie oskarżaj
9. Dbaj o dobry codzienny kontakt
10.Doceniaj starania dziecka w każdej
sferze
NASZA GMINA 17

ROZMAITOŚCI

Spotkanie w Kasince Małej było też miłą okazją do złożenia życzeń paniom obchodzącym zasłużone jubileusze pracy w gminnej bibliotece

Gminne biblioteki
podsumowały swoją pracę
20 lutego 2018r. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kasince Małej odbyło się spotkanie podsumowujące działalność bibliotek publicznych w 2017r. Oprócz
pracowników GBP wziął w nim udział Wójt Gminy Mszana Dolna, Bolesław Żaba oraz Helena Golińska – instruktor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Limanowej.
Helena Golińska przedstawiła analizę czytelnictwa
w Gminnej Bibliotece Publicznej w 2017 roku na tle czytelnictwa w Powiecie Limanowskim.
Z satysfakcją odnotowaliśmy fakt blisko 40 tysięcy wypożyczeń księgozbioru w ubiegłym roku – podkreśla Kierownik GBP. Zakupiliśmy ogółem 1987 pozycje, z czego ze
środków własnych 1300 i 687 z dotacji Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu” Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. W naszych
placówkach zarejestrowało się blisko dwa tysiące stałych użytkowników.
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Wypożyczenia, to jednak nie jedyny zakres działalności
gminnej biblioteki i siedmiu jej filii. W ubiegłym roku z inicjatywy GBP w Kasince Małej odbyło się spotkanie autorskie” Śpiewająca Biblioteka” z piszącą i malującą dla dzieci
Edytą Zarębską oraz jej mężem Robertem Zarębskim muzykiem i kompozytorem). Kolejny raz biblioteki włączyły się
w akcję „Narodowego Czytania”. W 2017 roku wspólnie czytano” Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.
Pragniemy zawsze być blisko naszych czytelników, stąd
wiele rozmów, lekcji bibliotecznych, konkursów, wspólnych
spotkań wakacyjnych, czy podczas ferii zimowych, które staramy się przeprowadzać w miarę naszych możliwości – informują bibliotekarki. Z uwagą śledzimy rynek wydawniczy
i wsłuchujemy się w potrzeby naszych czytelników. Chcemy,
aby nasi użytkownicy byli usatysfakcjonowani naszą ofertą.
Systematycznie wprowadzamy nasz księgozbiór do systemu
bibliotecznego „MAK+”, który umożliwia już zdalne przeszukiwanie naszych księgozbiorów. Zapraszamy wszystkich
DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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na naszą stronę internetową www.gbpkasinka@op.pl, gdzie
można znaleźć wiele informacji na nasz temat. Tam także
w zakładce KATALOG można wyszukiwać posiadane przez
nas książki. Aby je wyszukać można także skorzystać ze strony WWW. SZUKAMKSIĄŻKI. PL. Serdecznie zapraszamy
do naszych bibliotek!
W bieżącym roku obchodzimy 100 lecie niepodległości naszego kraju – dodają. Wpisując się w świętowanie tego wyda-

W bieżącym roku obchodzimy 100 lecie
niepodległości naszego kraju – dodają. Wpisując się
w świętowanie tego wydarzenia chcemy ogłosić
konkurs plastyczny dotyczący tego tematu.
rzenia chcemy ogłosić konkurs plastyczny dotyczący tego
tematu. O szczegółach poinformujemy w późniejszym terminie.
Spotkanie w Kasince Małej było też miłą okazją do złożenia życzeń paniom obchodzącym zasłużone jubileusze pracy
w gminnej bibliotece. Wójt, Bolesław Żaba, życzył dalszych
sukcesów i gratulował 40 lat pracy z czytelnikami Zofii Skolarus – Kierownik GBP, 30 lat pracy – Władysławie Krzysztof z Filii w Lubomierzu oraz Halinie Jugowicz z Filii w Rabie
Niżnej.
KIEROWNIK I BIBLIOTEKARKI
Gminnej Biblioteki Publicznej z/s w Kasince Małej

Dzień Babci i Dziadka w Domu Seniora
21 i 22 stycznia są szczególnymi
dniami dla naszych babć i dziadków. W tym czasie odwiedzamy naszych seniorów, składając im
z serca płynące życzenia, obdarowujemy ich miłością, wdzięcznością, a także drobnymi upominkami
i słodkościami.
Uczniowie z naszej świetlicy pamiętali w tych dniach nie tylko o swoich
dziadkach, ale także o pensjonariuszach
Domu Seniora „Pod Jaworzynką” w Lubomierzu. Własnoręcznie wykonali dla
nich upominki, m.in. kolorowe kwiaty
z papieru, a także słoiczki pełne najpiękniejszych życzeń, które następnie wręczyła seniorom delegacja z naszej
Szkoły. Babcie i Dziadkowie byli mile
zaskoczeni tą niespodziewaną wizytą.
Cieszyli się, że pamiętają o nich nie tylko własne wnuki, ale także uczniowie
z naszej Szkoły. Drobny gest sprawił
WWW.MSZANA.PL

wiele radości pensjonariuszom Domu
Seniora, a nasi uczniowie po raz kolejny
przekonali się, jak niewiele trzeba, aby
okazać innym serce. Cieszymy się, że

nasze Świetliki, także te najmłodsze,
wiedzą, jak ważna jest pamięć i najprostszy gest wykonany wobec drugiej osoby.
PAULINA BIELIN
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Jak w Kasinie szkołę

Szkoła w Przymiarkach

Szkoła w Wydartej

Po wielu staraniach 10 lutego 1968
roku otwarto drzwi nowej szkoły
– spełniającej dogodne warunki
do nauki dzieci z Kasiny Wielkiej.
Niebawem po otwarciu przeniesiono zajęcia do nowego gmachu szkoły, który stał się chlubą wsi.
Praca dydaktyczna przebiegała prawidłowo, w placówce zatrudnionych było 14 nauczycieli wraz z dyrektorem
szkoły. Pomimo częstych urlopów zdrowotnych, macierzyńskich oraz związanych z dokształcaniem się nauczycieli
studiujących pozostali mieli zwiększone
godziny pracy. Dodatkowo pracowali też
na zastępstwo, mimo iż nie było ono
płatne. Wówczas łączono oddziały
szkolne, co powodowało, że w salach
przebywało nawet 50 uczniów. Wpływało to na niski poziom nauczania.
W szkole przeprowadzane były na bieżąco podstawowe remonty, w celu zachowania jak najlepszej kondycji
budynku oraz otoczenia szkoły.
W latach siedemdziesiątych Kasina Wielka cieszyła się ogromnym rozwojem. Wieś posiadała doskonałe
połączenie samochodowe oraz kolejowe, łącznie kursowało 10 linii autobusowych do Mszany Dolnej – 7 linii przez
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Przymiarki oraz trzy linie przez Kasinkę Małą.
W 1972 roku otworzony został punkt
lekarski w domu prywatnym, w którym
wszyscy, a szczególnie dzieci mogły
skorzystać z opieki oraz leczyć się bezpłatnie.
W roku 1974 szkoła otrzymuje sprzęt
narciarski – buty i narty dla dzieci, aby
specjalizowały się w tej dziedzinie sportu, w związku z programem rozwoju
narciarstwa biegowego pn. „Próba Limanowska” w szkołach podstawowych
na Limanowszczyźnie. Program ten
zwiększał w szkole wymiar wychowania fizycznego z 2 na 4 godziny oraz
miał rozbudzić zainteresowanie sportami zimowymi wśród uczniów.
Rok 1975 był rokiem przełomowym
dla oświaty w Kasinie. W styczniu wieś
świętowała uroczystość wręczenia
sztandaru szkolnego wraz z obchodami 30-lecia wyzwolenia Kasiny Wielkiej. Sztandar staje się chlubą szkoły
i uczestniczy we wszystkich uroczystościach szkolnych oraz gminnych. Ufundowany
został
przez
Komitet
Rodzicielski i wszystkich rodziców.
1 czerwca 1975 nastąpiły zmiany administracyjne, w których zniesiono powiaty, a utworzono nowe województwa

– nasza gmina została włączona do województwa nowosądeckiego. W Mszanie Dolnej utworzono Zbiorczą Szkołę
Gminną, do której uczęszczały dzieci
z klas V-VIII ze Szkół Podstawowych
nr 2 i 3 z Kasiny Wielkiej oraz dzieci
z Łostówki i Glisnego z klas VII-VIII.
Dzieci z młodszych klas uczęszczały
do placówek macierzystych.
W czerwcu 1979 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Kasinie Wielkiej utworzono Izbę Regionalną z kącikiem
pamięci narodowej, która cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem oraz coraz większą liczbą eksponatów, które
spływały od lokalnej ludności. W tym
samym roku w Kasinie otworzono
po raz pierwszy w sezonie zimowym
wyciąg orczykowy na Śnieżnicę cieszący się ogromną frekwencją.
W całej Polsce w roku 1981 w kraju
nastąpił kryzys gospodarczy związany
ze stanem wojennym, napięcie narodowe wzrastało – coraz więcej grup zawodowych strajkowało, a brak stabilności
i dyscypliny w pracy opanował cały kraj.
Pomimo kryzysu w państwie Kasina Wielka otrzymała zezwolenie na budowę nowego kościoła oraz wodociągu
dla szkoły ze źródeł u stóp Lubogoszczy,
gdyż szkolne studnie nie spełniały wyDWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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budowano
mogów sanitarnych. Oba te przedsięwzięcia, jak wiele innych wykonywane
były w ramach czynu społecznego oraz
ofiarności kasińskiej ludności.
W 1982 roku cała dziatwa z Kasiny
uczęszczała do Zbiorczej Szkoły Podstawowej, do której przyłączono filię nr 1
na Przymiarkach oraz filię nr 2 na Wydartym. Do filii uczęszczają dzieci
z klas 0 – IV, zaś dzieci z klas V- VIII z obu filii dowożone są do budynku szkoły w centrum wsi. Liczba
uczniów 1 września wynosiła 341 w budynku SP nr 1, 36 w filii nr 1 oraz 57

WWW.MSZANA.PL

(2)

w filii nr 2. W 1984 roku powstała
w Kasinie Szkoła Podstawowa nr 2,
do której uczęszczały dzieci z obydwu
filii szkoły nr 1.

I tu historia oświaty zawarta w kronikach na dłuższy czas się urywa...
Prowadzenie kroniki wznowiono z datą 1 września 1999 roku, kiedy to Uchwałą Rady Gminy Mszana Dolna utworzono
Gimnazjum nr 1 w Kasinie Wielkiej i Zespół Placówek Oświatowych w Kasinie
Wielkiej. W tym samym roku ruszyła budowa nowego budynku dla uczniów, którego głównym inwestorem jest Urząd
Gminy Mszana Dolna. Na tą inwestycję
inwestor przeznacza 3,5 mln złotych
– 90% całkowitego budżetu. Również
podczas tej budowy mieszkańcy w ramach czynu społecznego darowali drzewo na dach. Jeden z ofiarodawców
zasponsorował płytki oraz armaturę sanitarną dla całej szkoły. Prace szły bardzo
prężnie i w roku 2004 szkoła była gotowa
do użytku. Uczęszczają tu dzieci z Przymiarek oraz z Wydartego od klas 0
do ostatniej gimnazjum. Mimo że szkoła
już działała, nadal trwały prace wykończeniowe otoczenia szkoły oraz pełnowymiarowych boisk sportowych. Uroczyste
otwarcie odbyło się 11 listopada, na które
przybyli liczni goście – przedstawiciele
parlamentu, kuratorium, władz samorządowych i lokalnych, a także rodzice
i uczniowie.
W 2008 roku Kasina Wielka przystąpiła do rządowego projektu „Moje boisko – Orlik 2012”, w ramach którego
szkoła w centrum wsi zyskała kompleks
boisk do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szkoleniowego z ogrodzeniem
i oświetleniem.
Również w roku 2017 nastąpiły duże
zmiany w placówce w Kasinie Wielkiej.
W związku z reformą oświaty rozpoczęto wygaszanie Gimnazjum nr 1, a jednocześnie swą pracę zapoczątkowało
Gminne Przedszkole w Kasinie Wielkiej
przy budynku A.
W ciągu kilkunastu lat Zespół Placówek Oświatowych realizował i realizuje
wiele projektów unijnych oraz rządowych, w ramach, których zaplecze dydaktyczne szkoły ciągle się rozbudowuje.
Dzieci kształcą się i rozwijają uzdolnienia w wielu kierunkach, zapoznają się
z kulturą innych państw oraz pogłębiają
swoją wiedzę.
Na podstawie kronik szkolnych
opracowała AGNIESZKA KUŚ
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Z Gwiazdą
na podium

Kącik kulinarny
Dla tych, którym trudno rozstać
się z obfitością karnawału
gospodynie z Kasinki polecają:

n
n
n
n
n
n
n
n

n
n

Składniki:
6 jabłek (renet);
3 szklanki mąki;
25 dag masła;
4 duże łyżki cukru pudru;
1 serek (140 g.) Danio;
1 jajko;
2 łyżeczki proszku do pieczenia;
cynamon, maliny lub skórka z pomarańczy lub dżem wiśniowy.
Lukier:
1 szklanka cukru pudru;
2 łyżki śmietany 18%.

Kurczak w boczku
n
n

n
n
n
n
n

Składniki:
1 podwójny filet z kurczaka;
1 opakowanie boczku (w sieci sklepów gotowe opakowanie – 14 długich plastrów);
1,, złocista” przyprawa do kurczaka;
1 łyżka majeranku;
2 ząbki roztartego czosnku;
1 łyżka Vegety;
2 łyżki oleju.

Drugie miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie Grup Kolędniczych w ramach Karnawału Góralskiego w Bukowinie Tatrzańskiej zdobyła Grupa
Kolędnicza „Z Gwiazdą” Zespołu
Regionalnego „Kasinianie – Zagórzanie”.

Wykonanie.
Filet myjemy, kroimy wzdłuż na pasy koło 4 cm szerokości. Powyższe
składniki marynaty mieszamy wraz
z kurczakiem. Odstawiamy do lodówki na ok. 2 godziny. Po tym czasie każdy pasek kurczaka owijamy spiralnie
plastrem boczku. Układamy w foremce, podlewamy niewielką ilością oleju.
Pieczemy ok. ½ godziny w piekarniku
w temp. 120-150º. Pod koniec pieczenia wlewamy do sosu pozostałą marynatę. Podajemy z surówką i ryżem.
Przepisy sprawdzone przez KG PARADNRE GOSPOSIE z Kasinki Małej

FOT. ARCH.

Wykonanie
Mąkę, proszek do pieczenia, cukier,
masło, serek i jajko zagniatamy w misce. Odstawiamy na ½ godz. Dzielimy
na dwie części. Rozwałkowaną pierwszą część ciasta wkładamy do blaszki
na papier.
Na ciasto wykładamy połówki jabłek, wydrążoną stroną do spodu,
w której wcześniej umieszczamy malinkę lub skórki pomarańczy. Jabłka
posypujemy cynamonem i zwykłym
cukrem. Wykładamy na jabłka rozwałkowany drugi placek Sklejamy boki,
widelcem nakłuwamy ciasto. Pieczemy 50 minut w temperaturze 180º.
Wykonujemy lukier: mieszamy śmietanę z cukrem pudrem. Ciepłe ciasto
/pędzelkiem/ pokrywamy lukrem.
Składniki na foremkę 24 cm/35 cm.

FOT. ARCH.

Szarlotka z połówkami
jabłek – wyśmienita
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Komisja w składzie: Aleksandra Bogucka – etnomuzykolog, Benedykt Kafel
– etnograf, Dorota Majerczyk – etnolog,
Stanisław Węglarz – antropolog kulturowy sklasyfikowała zespół z Kasiny Wielkiej po obejrzeniu występów 50 grup
kolędniczych z województw: małopolskiego, podkarpackiego, pomorskiego,
śląskiego i świętokrzyskiego.
W radosnej atmosferze góralskiego
karnawału można było w ciągu trzech dni
(8-10 lutego) obejrzeć „Żywą szopkę”,
„Herody”, „Trzech króli”, kolędników
„Z gwiazdą”, „Z turoniem”, „Z rajem”,
„Z konikiem”, „Pasterzy”, „Fedory”,
„Dziady noworoczne”, „Droby” oraz
szopki lalkowe. Cały ten barwny korowód postaci jest świadectwem na żywą
wciąż tradycję przeżywania czasu Bożego Narodzenia w naszym kraju.
ELŻBIETA CIĘŻADLIK
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Zagrojcie ta Turoniowi
Po raz dziewiętnasty, w dniach 20–21 stycznia, w Kasince
Małej odbył się Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych
Zagrojcie ta Turoniowi, na którym zaprezentowało się
blisko 30 zespołów. Imprezę zorganizowali powiat limanowski, gmina Mszana Dolna oraz Zespół Placówek
Oświatowych w Kasince Małej. Na kasinczańskiej scenie
przy licznie zgromadzonej publiczności zaprezentowało
się 29 zespołów.
Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe są niezwykle ważnym elementem kultury ludowej, a występy zespołów kolędniczych wyrażają naszą głęboko zakorzenioną i podtrzymywaną
przez pokolenia tradycję oraz historię zagórzańską.
Do konkursu przystąpiły wyłonione w lokalnych prezentacjach bądź wytypowane przez poszczególne gminy grupy kolędnicze dziecięce, młodzieżowe i dorosłe prezentujące
tradycyjne formy kolędowania, charakterystyczne dla regionu, z którego się wywodzą.

Gminę Mszana Dolna reprezentowali:
Grupa Kolędnicza „Z Turoniem” z Lubomierza (dorosła)
Grupa Kolędnicza „Z Gwiazdą” ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Lubomierzu (dziecięca)

WWW.MSZANA.PL

Grupa Kolędnicza „Z Turoniem” z Zespołu „Kasinianie
– Zagorzanie” z Kasiny Wielkiej.
Na zakończenie pierwszego dnia uroczystości gościnnie
wystąpił zespół „Mali Węglowianie” z Węglówki, a w niedzielę odbył się Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej „Echo
Gór” z Kasinki Małej. Spotkanie było również okazją do wręczenia wojewodzie małopolskiemu – Piotrowi Ćwikowi tytułu Honorowego Obywatela Gminy Mszana Dolna.
Sprawny przebieg uroczystości zapewniła prowadząca
– Elżbieta Jakubiak. Nad porządkiem i bezpieczeństwem
uczestników i gości uroczystości czuwały służby OSP Kasinka Mała.
XIX Przegląd Kolędniczy cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony publiczności oraz obecnością zarówno władz
samorządowych naszego powiatu, jak i przedstawicieli powiatów partnerskich. W uroczystościach wzięli udział senator Jan Hamerski, wiceminister finansów Wiesław Janczyk,
wojewoda małopolski Piotr Ćwik, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Grzegorz Biedroń, starosta limanowski
Jan Puchała, członkowie Zarządu Powiatu Agata Zięba i Jan
Więcek, przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Krupiński,
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Franciszek Dziedzina,
radni powiatu: Ewa Filipiak, Maria Bożek, Jolanta Grzego-
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rzek, Józef Jaworski, Rafał Rusnak, Czesław Kawalec, burmistrz Mszany Dolnej Józef Kowalczyk, wójt Mszany Dolnej
Bolesław Żaba, zastępca wójta Katarzyna Szybiak, przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Kania, wiceprzewodniczący Jan Wojciarczyk, radni gminy: Jolanta Mardausz,
Helena Kania, Andrzej Płoskonka, Gabriel Rapta, Adam
Wrzecionek, Adam Fabia, Piotr Żurek, sołtys Lubomierza Kamil Wojtyczka, prezes OSP Kasinka Mała Stanisław Główka,
naczelnik OSP Kasinka Mała Marek Szczypka. Na zaproszenie odpowiedzieli również ks. prałat Tadeusz Dziedzic, proboszcz Parafii Kasinka Mała, o. Piotr Głód, proboszcz parafii
Lubomierz, dyrektorzy szkół gminy Mszana Dolna oraz delegacje zaprzyjaźnionych samorządów: delegacja powiatu koszalińskiego z wicestarostą Dariuszem Kalinowskim, powiatu
sławieńskiego z sekretarzem Sebastianem Dereniem, miasta
i gminy Lubomierz na Dolnym Śląsku, miasta i gminy Margonin z burmistrzem Januszem Piechockim.
Wszystkie grupy kolędnicze prezentowały wysoki poziom
artystyczny. Zachwycały stroje, gra aktorska, śpiew. Faworytów było wielu. Występy oceniła komisja konkursowa w składzie: Benedykt Kafel – etnograf z Małopolskiego Centrum
Kultury „Sokół”, dr hab. Stanisław Węglarz – etnolog, Piotr
Lulek – regionalista, muzyk. Wyłoniono zwycięzców:

– trzy równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 300 zł: „Z GWIAZDĄ” Z MORDARKI, „PASTUSZKI” Z ZASADNEGO, „Z GWIAZDĄ” Z LUBOMIERZA,
– pięć równorzędnych III miejsc i nagrody pieniężne w wysokości po 200 zł: „Z GWIAZDĄ” Z SIEKIERCZYNY, „HERODY” Z JODŁOWNIKA, „Z GWIAZDĄ” Z MĘCINY,
„Z GWIAZDĄ” Z JAWORZNEJ, „Z SZOPKĄ LALKOWĄ”
Z UJANOWIC.
– wyróżnienie wraz z dyplomem dla grupy kolędniczej
„Z GWIAZDĄ” ZE SŁOPNIC.

2. W kategorii młodzieżowej (od 14 do 17 lat):
– I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 400 zł otrzymała grupa kolędnicza „Z GWIAZDĄ” Z SADKU – KOSTRZY,
– II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł:
„Z GWIAZDĄ” Z ZASADNEGO,
– dwa równorzędne III miejsca wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 200 zł: „Z TURONIEM” Z UJANOWIC, „HERODY” Z MĘCINY,
– dwa wyróżnienia wraz z dyplomami: „Z GWIAZDĄ” ZE
SŁOPNIC GÓRNYCH, „ŻYWA SZOPKA” Z PORĘBY
WIELKIEJ.

3. W kategorii grup dorosłych:
1. W kategorii dziecięcej (od 7 do 13 lat):
– dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 400 zł otrzymały grupy kolędnicze: „Z GWIAZDĄ” ZE SZCZYRZYCA, „TRZEJ KROLOWIE” Z SZYKU,
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– dwa równorzędnie I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 500 zł otrzymały grupy kolędnicze: „ŻYWA
SZOPKA” Z SADKU – KOSTRZY, „Z TURONIEM” Z KASINY WIELKIEJ,
DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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– pięć równorzędnych II miejsc i nagrody pieniężne w wysokości po 400 zł: „ŻYWA SZOPKA” ZE SZCZYRZYCA,
„Z TURONIEM” Z JURKOWA, „Z GWIAZDĄ” ZE SKRZYDLNEJ, „Z TURONIEM” ZE SŁOPNIC (ZR „SŁOPNICZANIE”), „HERODY” Z KRASNEGO LASOCIC,
– cztery równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 300 zł: „Z TURONIEM” ZE SLOPNIC („SŁOPNICKI ZBYRCOK”), „Z KONIKIEM” ZE ŻMIĄCEJ, „Z SZOPKĄ
LALKOWĄ” Z PISARZOWEJ („KIJOM WORCI”),
„Z GWIAZDĄ” Z PISARZOWEJ (ZR „PISARZOWIANIE”).
Grupa kolędnicza „Z TURONIEM” Z LUBOMIERZA, jako laureat I miejsca na ubiegłorocznym przeglądzie, zgodnie
z regulaminem wystąpił poza konkursem. Grupie tej burmistrz
Lubomierza ufundował pozaregulaminową nagrodę specjalną w postaci pucharu.
Na Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych
Grup Kolędniczych „Pastuszkowe kolędowanie” w Podegrodziu, który odbył się w dniach 27-28 stycznia 2018 r., Komisja zakwalifikowała laureatów I i II miejsc w kategorii
dziecięcej i młodzieżowej, tj. grupy kolędnicze: „Z GWIAZDĄ” ZE SZCZYRZYCA, „TRZEJ KROLOWIE” Z SZYKU,
„Z GWIAZDĄ” Z MORDARKI, „PASTUSZKI” Z ZASADNEGO, „Z GWIAZDĄ” Z LUBOMIERZA, „Z GWIAZDĄ”
Z SADKU – KOSTRZY, „Z GWIAZDĄ Z ZASADNEGO”.
Ponadto na Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych
w ramach „Karnawału Góralskiego” w Bukowinie Tatrzańskiej zakwalifikowano laureatów I i II miejsc w kategorii dorosłych, tj. grupy kolędnicze: „ŻYWA SZOPKA” Z SADKU
– KOSTRZY, „Z TURONIEM” Z KASINY WIELKIEJ,
„ŻYWA SZOPKA” ZE SZCZYRZYCA, „Z TURONIEM”
Z JURKOWA, „Z GWIAZDĄ” ZE SKRZYDLNEJ, „Z TU-

RONIEM” ZE SŁOPNIC (Z. R. „SŁOPNICZANIE”), „HERODY” Z KRASNEGO LASOCIC.
Środki finansowe na nagrody dla uczestników konkursu
i wsparcie organizacji przekazał Urząd Gminy Mszana Dolna i Starostwo Powiatowe w Limanowej.
Dyrektor ZPO Anna Piwowarska zadbała, aby impreza zorganizowana z rozmachem, ale też z dbałością o najdrobniejsze szczegóły, zadowoliła wszystkich jej uczestników. Było to
możliwe dzięki współpracy nauczycieli, pracowników ZPO,
Koła Gospodyń Wiejskich „Paradne Gosposie” oraz rodziców, którzy zaangażowali się w przygotowanie i obsługę spotkania. Przy suto zastawionych stołach goście i uczestnicy
przeglądu mogli skosztować regionalnych potraw i domowych
wypieków. „Paradne Gosposie” częstowały publiczność smakołykami i lokalnymi specjałami.

W tym miejscu należą się wielkie
podziękowania dla lokalnych sponsorów,
którzy hojnie wsparli podjętą inicjatywę:
– Barbara Marszalik, Andrzej Marszalik, Krzysztof Marszalik – Zakład
Produkcji Pieczywa w Kasince Małej
– Ewa i Adam Piekarczyk – FHU „DREWTRANS” w Kasince Małej
– Anastazja i Józef Piekarczyk – FHU „DREWTRANS” w Kasince Małej
– Beata i Antoni Pyrz – Tartak Usługowy w Kasince Małej
– Lucyna i Czesław Stożek – Usługi Remontowo-Budowlane
w Kasince Małej
– Kazimiera i Marek Skolarus – PPHU „MARKAM” w Kasince Małej
– Ewa i Wojciech Lis – Usługi Ubezpieczeniowe w Kasince Małej
– Urszula i Piotr Filipiak – „Elfiko2” w Kasince Małej
– Małgorzata i Mariusz Grzyb – „BOGMAR” s. c. w Mszanie Dolnej
– Katarzyna Grzyb – „BOGMAR” s. c. w Mszanie Dolnej

Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik przyjmuje tytuł Honorowego Obywatela Gminy Mszana Dolna
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– Elżbieta i Paweł Pandyra – Drew – Pandyra Skup i Sprzedaż
Drewna w Kasince Małej
– Zofia i Florian Skolarus – Firma Handlowo – Usługowa „FLORIMEX”
w Kasince Małej
– Małgorzata i Paweł Pyrz – Firma Handlowo – Usługowa w Kasince Małej
– Marzena i Tadeusz Wróbel – Kasinka Mała
– Kierownictwo „SPAR” – Kasinka Mała
– Zarząd Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej
– Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska z Mszany Dolnej.
DOROTA BOROWIEC
Fot. Paweł Gargas, Robert Zarzeka (FOTOROBI)
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Z Bogiem łostojcie i na drugi rok
na nos tu cekojcie
Grupa kolędnicza „Pasterze z gwiazdą” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubomierzu zdobyła II miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych
Grup Kolędniczych „Pastuszkowe kolędowanie” w Podegrodziu. Impreza odbyła się 27 stycznia.
– Chodzenie po kolędzie to ważny element naszej tożsamości
kulturowej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie – podkreśla Katarzyna Wojtyczka. – Kultywując bożonarodzeniowe tradycje zagórzańskie, co roku w naszej szkole przygotowywani są
kolędnicy, którzy reprezentują lubomierską „jedynkę” w konkursach. Tegoroczna grupa kolędnicza „Pasterze s gwiazdą”,
zaprezentowała się wspaniale, zdobywając miejsca na podium.
Pierwszym konkursem, który przyniósł im zwycięstwo, jako jedynym z gminy, były XVI Przesłuchania Grup Kolędniczych Dzieci i Młodzieży Gminy Mszana Dolna w Olszówce.
W jego następstwie kolędnicy pokazali swoje umiejętności
podczas XIX Powiatowego Przeglądu Kolędniczego „Zagrojcie ta Turoniowi” w Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej. Tam otrzymali II miejsce i zostali zakwalifikowani
na „Pastuszkowe Kolędowanie” do Podegrodzia, gdzie pomi-
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mo problemów zdrowotnych, wystąpili dając z siebie wszystko. I tym razem nie zawiedli! Zajęli II miejsce!
– Cieszymy się bardzo, ponieważ konkurencja była duża,
a poziom występów wysoki – dodaje opiekunka grupy. – Dziękujemy Kubie Kuczajowi, uczniowi SP nr 2 w Lubomierzu,
który wspomógł nasze kolędowanie grą na skrzypcach i pięknym śpiewem.
Słowa wdzięczności kierujemy także do rodziców, którzy
są chętni do współpracy i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w tych działaniach, niosąc pomocną dłoń – podziękowania przekazuje Katarzyna Wojtyczka. – Dziękujemy także
Ewie Drabik, która była z nami w Kasince Małej oraz Annie
Babuśce, która wspomogła nas podczas wyjazdów do Olszówki i Podegrodzia. Dyrektor Jadwidze Baran-Stożek dziękujemy za wsparcie emocjonalne i finansowe, dzięki któremu
można było zakupić upominki dla kolędników. Wszystkim
uczestnikom gratulujemy umiejętności, odwagi scenicznej
i zacięcia góralskiego. I tak jak zapowiedzieliście na końcu
występu: „Z Bogom łostojcie i na drugi rok na nos tu cekojcie”, czekamy na was w przyszłym roku!
KATARZYNA WOJTYCZKA
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Kto czyta, więcej wie
DLA DOROSŁYCH

KRZYSZTOF JANOSZKA

Jasnowidz
na policyjnym etacie
Walka o prawdę najsłynniejszego
polskiego jasnowidza.
„Żaden jasnowidz nie przyczynił się
do odnalezienia zaginionego”, twierdzi
rzecznik prasowy policji. Media przekonują, że telepatia nie istnieje, a Kościół
rzymskokatolicki uznaje jasnowidztwo
za kontakt z demonami. Jak więc wytłumaczyć setki spraw rozwiązanych przez
Krzysztofa Jackowskiego, które potwierdzają dokumenty i relacje funkcjonariuszy?
Tam, gdzie policja pozostaje bezradna, do akcji wkracza on. Dzięki swoim
niezwykłym zdolnościom wskazuje
miejsca, w których znajdują się ciała samobójców i ofiar morderstw, pomaga
odnaleźć zaginionych, a nawet opisuje
przebieg zbrodni, rozwikłując kryminalne zagadki po wielu latach.
W tej książce słynny jasnowidz
z Człuchowa w rozmowie z funkcjonariuszem policji Krzysztofem Janoszką
opowiada o tajnikach swojej pracy, głośnych sprawach, w których pomagały jego wizje, śmierci Andrzeja Leppera czy
zastraszaniu przy próbie wyjaśnienia zabójstwa Piotra Jaroszewicza.
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Ta lektura zadziwia, a jednocześnie
wstrząsa. To niezwykłe świadectwo walki o prawdę człowieka, który nauczył się
słuchać szeptu zmarłych.
Krzysztof Jackowski (ur. 1 czerwca 1963 roku). Najsłynniejszy polski jasnowidz z ponad 30-letnim doświadczeniem,
telepata. Pomógł w odnalezieniu ponad 700 osób i w rozwiązaniu ponad 1000
innych przypadków zaginięć, morderstw
lub samobójstw. Zasłynął także z udziału
w programie Eksperyment Jasnowidz,
emitowanym w telewizji Polsat w 2001
roku, gdzie udowadniał swoje niezwykłe
umiejętności, a także przybliżał swoje
metody działań. W 2003 roku brał
udział w turnieju jasnowidzów japońskiej telewizji Asahi, który wygrał,
wskazując dokładny przebieg zabójstwa
czteroosobowej rodziny i miejsce, gdzie
znajdowały się zwłoki ofiary innego
morderstwa. Kilkakrotnie był powoływany przez prokuraturę i policję jako ekspert i biegły z zakresu parapsychologii,
chociażby w słynnej sprawie o kryptonimie „Skóra”, dotyczącej zabójstwa 23-letniej studentki z Krakowa. Był gościem
wielu polskich uczelni, m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Opolskiego czy Uniwersytetu Gdańskiego,
gdzie opowiadał o swojej pracy. W grudniu 2013 roku został Członkiem Honorowym Niezależnego Zrzeszenia Studentów
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
Krzysztof Janoszka (ur. 30 października 1990 roku). Policjant, absolwent
Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
oraz Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego. Nagrodzony
za najlepszą pracę dyplomową obronioną w wyższej szkole policyjnej w 2012
roku. Współtwórca i pierwszy w historii przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów WSP w Szczytnie,
inicjator utworzenia Niezależnego Forum Śledczego im. Ofiar Przestępstw
Niewykrytych. Autor monografii doty-

czącej procederu handlu dziećmi w Polsce. Prywatnie pasjonat parapsychologii
interesujący się możliwościami jej wykorzystania w pracy organów ścigania.
Przy współpracy z brytyjskim Society
for Psychical Research podjął się zadania weryfikacji niezwykłych zdolności
Krzysztofa Jackowskiego.
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REMIGIUSZ MRÓZ

Nieodnaleziona
Pierwszy polski thriller psychologiczny na miarę największych światowych bestsellerów!
„...Gdybym oświadczył jej się chwilę wcześniej, nigdy by do tego nie doszło. Nie napadnięto by nas, ja nie
trafiłbym do szpitala, a ona nie zniknęłaby na zawsze z mojego życia...”
Dziesięć lat po zaginięciu narzeczonej Damian Werner jest pewien, że nigdy więcej jej nie zobaczy. Pewnego
dnia trafia jednak niespodziewanie na
ślad ukochanej – ktoś zamieszcza jej
zdjęcie na jednym z profili spotted, szukając dziewczyny.
Werner jest gotów przyjąć, że to
przypadkowe podobieństwo, spotter
wgrywa jednak drugie zdjęcie. Zdjęcie,
które zrobił jej sam Werner na kilka dni
DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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przed zaginięciem – i którego nikomu
od tamtej pory nie pokazał.
Kto szuka dziewczyny? I czy to naprawdę ona pojawiła się po dziesięciu
latach?
Damian znał swoją narzeczoną od
dziecka, spędzali ze sobą każdą chwilę.
Szukając odpowiedzi na kolejne pytania,
odkrywa jednak, że nie wiedział o niej
wszystkiego...

DLA MALUCHÓW I RODZICÓW

Książkę z wierszami do czytania
dziecku od urodzenia opracowała Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta
dzieciom”.
Pierwsza Książka Mojego Dziecka
została wykonana zgodnie z normą europejską z materiałów bezpiecznych dla
dziecka.

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

DLA MŁODZIEŻY
Pierwsza Książka
Mojego Dziecka
Drodzy Rodzice
Otrzymaliście właśnie wielki dar
od losu – własne dziecko. I macie niezwykłą szansę, by wychować je na mądrego i szczęśliwego człowieka. Przepis
na to jest nadzwyczaj prosty: od urodzenia czytajcie dziecku 20 minut dziennie.
Codziennie! Tak, by pokochało czytanie!
Celem projektu „Pierwsza Książka
Mojego Dziecka” (PKMD) jest uświadomienie młodym rodzicom, jak ważne dla
prawidłowego rozwoju emocjonalnego,
JAY ASHER
językowego i umysłowego dziecka jest
Światło
codzienne czytanie mu od urodzenia.
Poruszająca love story dla nastolat- Bezpieczna więź z rodzicami jest podstaków, której nie da się zapomnieć.
wą zdrowego rozwoju, a dobra znajomość
Autor zekranizowanych bestsellero- języka to klucz do sukcesu w szkole
wych 13 powodów, w Polsce sprzedano i w życiu, język jest bowiem podstawo100 tysięcy egzemplarzy tej książki.
wym narzędziem myślenia, komunikacji
Sierra prowadzi podwójne życie, a je- z ludźmi, zdobywania wiedzy i uczestnicgo rytm wyznaczają święta Bożego Na- twa w kulturze. Współczesne dzieci mają
rodzenia. Jedno to życie w Oregonie, niestety coraz mniej okazji do budowania
przy plantacji drzewek choinkowych, więzi z najbliższymi i coraz gorzej znają
którą prowadzi jej rodzina. Drugie to ży- język. Rodzice spędzają z nimi mało czacie świąteczne, kiedy przychodzi czas su, mało z nimi rozmawiają i mało im
ich sprzedaży i wszyscy przenoszą się czytają, zapominając, że zanim malec zana miesiąc do Kalifornii. Gdy podczas cznie mówić, musi się dobrze osłuchać
jednej ze świątecznych podróży pozna- z językiem. Dziecko od najmłodszego
je Caleba, wszystko się zmienia.
wieku otoczone jest mediami elektroniczCalebowi daleko do idealnego chło- nymi, które nie zaspokajają jego potrzeb
paka. Kiedyś popełnił ogromny błąd, emocjonalnych i z których nie może naktórego cenę wciąż płaci. Sierra potrafi uczyć się mowy, gdyż to wymaga zaanw nim jednak zobaczyć coś więcej niż gażowania emocjonalnego w relacji
jego przeszłość i jest gotowa zrobić z żywą osobą oraz ćwiczeń w mówieniu.
wszystko, by pomóc mu odzyskać wiaProjekt „Pierwsza Książka Mojego
rę w siebie. Sierra i Caleb odkrywają Dziecka” ma pomóc rodzicom w budocoś, co może przezwyciężyć nieporozu- waniu bliskiego kontaktu emocjonalnemienia, podejrzliwość i niechęć, które go z dzieckiem i rozwijaniu jego
narastają wokół nich: prawdziwą miłość. umiejętności językowych.
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NELA – MAŁA REPORTERKA

Nela i polarne zwierzęta
„Cześć!
Nazywam się Nela i mam dwanaście
lat, a to jest moja dziewiąta książka.
Wybierzemy się w niej na niezwykłą
mroźną wyprawę. To będzie wyjątkowa
przygoda, bo będziemy poszukiwać
zwierząt polarnych, czyli takich, które
występują w zimnych rejonach świata
i lubią chłód.
Nasze poszukiwania przeprowadzimy
nie tylko na lądzie, lecz także w mroźnej
morskiej wodzie!
Będziemy obserwować orki, sprawdzimy, co foki robią pod wodą, poszukamy niedźwiedzia polarnego i popływamy
z rekinem olbrzymim!
Zabiorę cię też na dno mroźnego morza i razem odkryjemy, jak wygląda arktyczna rafa.
Świat jest cudowny, a dzięki wyobraźni możesz podróżować ze mną oraz przeżywać wspaniałe przygody! Pakuj ciepłe
rzeczy i w drogę!
Nela
W tej książce znajdziesz dużo dodatkowych treści multimedialnych poukrywanych w tajnych kodach! Baw się ze mną.
Szukaj tajnych kodów i oglądaj filmy!”
ELŻBIETA CIĘŻADLIK
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Narty zimą i latem

Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Józefa w Lubomierzu gościła podczas
ferii dzieci i młodzież z Margonina.
Po raz kolejny w ramach projektu
„Narty zimą i latem” – wymiana dzieci
i młodzieży z miastem i gminą Margonin spotkaliśmy się na zimowym wypoczynku. Umowę o współpracy podpisał
wójt Mszany Dolnej Bolesław Żaba
oraz burmistrz Margonina (woj. wielkopolskie) Janusz Piechocki. Była to
świetna okazja do integracji. Dzięki niej
młodzież poznaje kulturę i specyfikę
partnerskiej gminy. Była to również
okazja do wspaniale spędzonego wolnego czasu, na co pozwalają tutejsze warunki i atrakcje turystyczne.
Zimowisko trwało od 10 do 16 lutego. Zostało zorganizowane na bazie wypoczynkowej Szkoły Podstawowej nr 1
im. św. Józefa w Lubomierzu. Na młodzież i ich opiekunów czekały tu bardzo
dobre warunki lokalowe. Sale lekcyjne
zamieniono w przytulne pokoje. Czuło
się tutaj domową atmosferę, co zapewne również wpłynęło na jakość odpoczynku.
Z zaprzyjaźnionego Zespołu Szkół
w Margoninie przyjechało 31 uczniów,
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czterech opiekunów: Jolanta Rajek
– kierownik zimowiska, Patrycja Wyrwa, Paulina Kamińska, Maciej Nowak,
oraz kierowca. W pełni wykorzystali
czas, który łączył relaks z rozwijaniem
zainteresowań. Było również trochę wysiłku fizycznego, który dał wytchnienie
dla umysłu. W programie przewidziano
bowiem naukę jazdy na nartach

pod opieką wykwalifikowanych instruktorów. Na Stoku Narciarskim SKI w Lubomierzu
uczestnicy
zimowiska
codziennie przebywali po pięć godzin.
Swoje świeżo nabyte umiejętności mogli również sprawdzić na Wyciągu Narciarskim SKI w Kasinie Wielkiej.
Przed gośćmi z Margonina wystąpiły
dwa zespoły tj. Zespół Regionalny
DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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„Śwarni Lubomiyrzanie” i Zespół Cheerleaderki „Iskierki” działające przy SP
nr 1 w Lubomierzu. Występy bardzo podobały się publiczności. Wójt Bolesław
Żaba osobiście powitał uczestników
oraz życzył miłego wypoczynku na Ziemi Zagórzańskiej, a na pamiątkę pobytu w Lubomierzu rozdał uczniom
i opiekunom drobne upominki z motywami regionalnymi.
W czasie popołudniowym i wieczornym goście mieli do dyspozycji m.in.
salę gimnastyczną wraz z zapleczem
sportowym oraz świetlicę, w której mogli oglądać telewizję i słuchać muzyki.
Oprócz zwiedzania okolicznych
atrakcji turystycznych uczestnicy zimowiska zwiedzili również Kopalnię Soli
w Wieliczce wraz z Muzeum Żup Krakowskich. W ramach własnych środków
odwiedzili również Baseny Termalne
w Chochołowie.
Nad prawidłową organizacją wypoczynku i jego przebiegiem czuwała dyrektor – Jadwiga Baran-Stożek wraz
z pracownikami szkoły.
W wakacje młodzież z Mszany Dolnej odwiedzi Margonin. Będą mieć okazję pojeździć na nartach wodnych
po Jeziorze Margońskim.
Projekt wpisuje się w Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Mszana Dolna.
MAŁGORZATA KAWECKA

Jeśli jazda to tylko „z głową”
Dobiegła końca kolejna edycja
projektu „Jeżdżę z głową”, która
była organizowana przez Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Gminę Mszana Dolna.
Wręczeniem medali 20 lutego uroczyście zakończono akcję.
Projekt był dedykowany uczniom
szkół podstawowych gminy. Brali oni
udział w 7-dniowym szkoleniu (20 godzin nauki) w stacji narciarskiej SKI
w Lubomierzu. Całkowity koszt nauki
jazdy na nartach dla 84 dzieci wyno-
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sił 53.776,00 zł. Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego udzielił
wsparcia finansowego w wysokości 21.100,00 zł. Pozostałą kwotę 32.676,00 zł sfinansowano z budżetu
gminy oraz wpłat rodziców. Uczestnicy mieli zagwarantowany transport,
wstęp na wyciąg, instruktorów, opiekunów oraz ubezpieczenie. Akcja ta cieszy się z roku na rok bardzo dużym
zainteresowaniem wśród dzieci i ich
rodziców. Jest dużo więcej chętnych,
niż dostępnych miejsc.
AGATA CHORĄGWICKA
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Lekcja przedsiębiorczości

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
w Mszanie Górnej, uczestnicy projektu „Szkoła Marzeń w Gminie
Mszana Dolna” gościli w Banku
Spółdzielczym w Limanowej. Wyjazd 17 stycznia był częścią programu realizowanego na zajęciach
„Super Matematyk”.
Celem prowadzonych zajęć jest rozwijanie talentów matematycznych wśród
dzieci i młodzieży poprzez promowanie
dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości. Uczniowie
dowiedzieli się m. in., w jakim celu zakłada się lokaty, dlaczego warto oszczę-

dzać, kto może mieć swoje konto, a także gdzie znajduje się skarbiec.
Tematem przewodnim spotkania
w banku było omówienie podstawowych zagadnień związanych z bankowością oraz propagowanie wśród dzieci
nawyku oszczędzania. Podczas wizyty
uczniowie zostali zapoznani ze specyfiką pracy na różnych stanowiskach, poznali charakterystykę pracy na sali
obsługi klienta indywidualnego, klienta
biznesowego oraz klientów VIP.
Dużo emocji wzbudziła możliwość
zwiedzenia gabinetu oraz rozmowa z prezesem banku, Adamem Dudkiem, który
chętnie odpowiadał na pytania dzieci.

Uczniowie zapoznali się również z zasadami postępowania ze zniszczonymi
banknotami i monetami. Nabyli wiedzę,
która pozwoli im odróżniać falsyfikaty
od oryginalnych pieniędzy na podstawie
elementów zabezpieczających.
Na koniec wizyty uczniowie otrzymali zadanie, które polegało na poprawnym wypełnieniu druku przelewu
bankowego. Ponadto otrzymali ulotki
informacyjne oraz pamiątkowe gadżety.
GRAŻYNA MIŚKOWIEC

108 kolejnych uczniów już pływa
Dobiegł końca projekt „Już pływam” realizowany
w gminie Mszana Dolna już po raz jedenasty. Zajęcia
nauki pływania dla dzieci sfinansowano wspólnie: ze
środków województwa małopolskiego, rodziców dzieci
objętych projektem oraz gminy.
Od września do grudnia naukę pływania pobierało 108
uczniów z sześciu gminnych szkół: SP nr 1 w Lubomierzu,
SP nr 2 w Lubomierzu, SP nr 1 w Mszanie Górnej, SP nr 2
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w Mszanie Górnej, SP w Łętowem i SP w Łostówce. Po 20.
godzinach spędzonych na basenie dzieci korzystające z nauki
w ramach projektu potrafią samodzielnie pływać.
W bieżącym roku uczestnicy projektu szkolili się na pływalni
w Myślenicach. Nauka pływania prowadzona była pod nadzorem wykwalifikowanych instruktorów i ratowników; połączona była z edukacją nt. bezpieczeństwa nad wodą. W ramach zajęć
dzieci miały również zapewnione ubezpieczenie, transport oraz
AGATA CHORĄGWICKA
opiekę podczas wyjazdów.
DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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Narodowe Święto Żołnierzy Wyklętych
w Powiecie Limanowskim
1 marca w dniu Narodowego Święto Żołnierzy Wyklętych odbyły się powiatowo – miejskie uroczystości
upamiętniające żołnierzy, którzy po roku 1945 walczyli
z sowieckim okupantem, dążąc do odzyskania niepodległego Państwa Polskiego.
W powiatowej uroczystości Gminę Mszana Dolna reprezentował Bolesław Żaba, Wójt Gminy; Aleksandra Kania
– Przewodnicząca Rady Gminy oraz Ewa Filipiak,
Radna Powiatu Limanowskiego. Przedstawiciele gminnej delegacji złożyli hołd wszystkim Niezłomnym i zapalili znicze
przy kwaterze wojskowej na miejscowej nekropolii. (…)
Wojna się nie skończyła (...).
Nigdy nie zgodzimy się na inne życie, jak tylko
w całkowicie suwerennym, niepodległym i sprawiedliwie
urządzonym Państwie Polskim.
Daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę
i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej
niepodległości Państwa.
Gen. bryg. Leopold Okulicki „Niedźwiadek”
Cześć i chwała Bohaterom!
Źródło: www.powiat.limanowa.pl

Łętowski MasterChef
Junior
Trzecioklasiści Szkoły Podstawowej
w Łętowem po raz kolejny wcielili się
w rolę małych kucharzy i urządzili w klasie namiastkę lubianego przez dzieci programu „MasterChef Junior”.
Tematem przewodnim znów były owoce
i warzywa, do spożywania których staramy się wszystkich zachęcać w każdej sytuacji – informuje wychowawczyni
młodych adeptów kucharstwa.
Tym razem inspiracją zajęć była tematyka
związana z urządzaniem przyjęcia urodzinowego oraz poznawanie egzotycznych
przypraw. Uczniowie mieli za zadanie wymyślić urodzinowe menu zawierające dania z owoców i warzyw, a potem
przedstawić go w formie plastycznej. Prace uczniów zawisły na klasowej gazetce.
Następnego dnia każdy samodzielnie wykonał sałatkę warzywno – owocową według własnego pomysłu i zaprezentował

WWW.MSZANA.PL

ją całej w klasie. Na koniec nastąpił najprzyjemniejszy i długo oczekiwany przez
wszystkich moment – degustacja!
Chcielibyśmy, aby wszyscy nasi koledzy

pamiętali, że przy każdej okazji można
się zdrowo i smacznie odżywiać – podsumowują łętowianie.
AGNIESZKA GÓRNI
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ZIO LILLEHAMMER drużyna biathlonistów 1994r. (arch. sportowców)

Nasi Olimpijczycy
Justyna Kowalczyk nie jest jedyną zawodniczką pochodzącą z gminy Mszana Dolna, która startowała w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Oprócz niej do tej pory
Polskę reprezentowało w nich czterech naszych rodaków: Halina Nowak–Guńka, pochodząca z Kasiny Wielkiej,
Helena Mikołajczyk–Kuczaik z Lubomierza, bracia Jan
i Wiesław Ziemianinowie z Kasiny Wielkiej. Mimo niewątpliwych osiągnięć na arenie sportowej żadnemu z tych zawodników nie udało się stanąć na podium olimpijskim.
Ogromnego zaszczytu dostąpił w 1998r. w Nagano Jan
Ziemianin (biathlonista z Kasiny Wielkiej), który na tych
właśnie igrzyskach był Chorążym Polskiej Reprezentacji
Olimpijskiej.

HALINA NOWAK-GUŃKA
to biegaczka narciarska i biathlonistka; reprezentantka Maratonu Mszana Dolna (1988-1994) oraz Legii Zakopane (19951998). Trzykrotnie uczestniczyła w Igrzyskach Olimpijskich
– dwukrotnie w biegach narciarskich i raz w biathlonie:
Albertville (Francja) 1992 r. – biegi narciarskie
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5 km stylem klasycznym 13 lutego 1992 r.
1. Marjut Lukkarinen (Finlandia)... 52. Halina Nowak
– Guńka
bieg łączony 2x7,5 km 15 lutego 1992 r.
1. Ljubow Jegorowa (WNP)... 42. Halina Nowak
– Guńka
30 km technika dowolną 21 lutego 1992 r.
1. Stefania Belmondo (Włochy)... 25. Halina Nowak
– Guńka
sztafeta 4x5 km 18 lutego 1992 r.
1. WNP (Wspólnota Niepodległych Państw)... 10. Polska
(Bernadetta Bocek, Halina Nowak-Guńka, Dorota Kwaśny, Małgorzata Ruchala)
Lillehammer (Norwegia) 1994 r. – biegi narciarskie
5 km stylem klasycznym 15 lutego 1994 r.
1. Ljubow Jegorowa (WNP)... 58. Halina Nowak-Guńka
15 km techniką dowolną 13 lutego 1994 r.
1. Manuela Di Centa (Włochy)... 25. Halina Nowak-Guńka
Nagano (Japonia) 1998 r. – biathlon
7,5 km 15 lutego 1998 r.
1. Galina Kuklewa (Rosja)... 42. Halina Nowak-Guńka.
DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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ZIO Nagano 1998r., Halina Nowak pierwsza z prawej, rząd dolny
(fot. archiwum zawodniczki)

ZIO Nagano 1998 r. od lewej Dorota Kwaśny – Lejawa, Władimir
Smirnov, Halina Nowak – Guńka (fot archiwum zawodniczki)

HELENA MIKOŁAJCZYK-KUCZAIK
– biathlonistka; reprezentantka Maratonu Mszana Dolna
(1986 – 1990), Dynamitu Chorzów (1991-1992), Tytana
Zakopane (1993), WKS Zakopane (1994). Utalentowana
biegaczka narciarska, w późniejszym okresie przestawiła
się na biathlon. Uczestniczka Zimowych Igrzysk
Olimpijskich:
Lillehammer (Norwegia) 1994 r.
15 km 18 lutego 1994 r.
1. Myriam Bedard (Kanada)... 52. Helena Mikołajczyk
– Kuczaik
sztafeta 4x7,5 km 25 lutego 1994 r.
1. Rosja... 11. Polska (Anna Stera, Helena Mikołajczyk
– Kuczaik, Agata Suszka, Halina Pitoń).
Lillehammer 1994r. (fot. archiwum zawodniczki)

JAN ZIEMIANIN
– czołowy polski biathlonista początku lat
dziewięćdziesiątych; zawodnik Turbacza Mszana Dolna
(1979 – 1990), Dynamitu Chorzów (1990-1993), WKS
Legii Zakopane (1994-1999). Trzykrotnie reprezentował
Polskę na Igrzyskach Olimpijskich.
Albertville (Francja) 1992 r.
10 km 12 lutego 1992 r.
1. Mark Kirchner (Niemcy)... 29. Jan Ziemianin
20 km 20 lutego 1992 r.
1. Jewgienij Redkin (WNP)... 32. Jan Ziemianin
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sztafeta 4x7,5 kmutego 1992 r.
1. Niemcy... 9. Polska (Jan Ziemianin, Jan Wojtas,
Krzysztof Sosna, Dariusz Kozłowski)
Lillehammer (Norwegia) 1994 r.
10 km 23 lutego 1994 r.
1. Siergiej Czepikow (Rosja)... 27. Jan Ziemianin
20 km 20 lutego 1994 r.
1. Siergiej Tarasow (Rosja)... 39. Jan Ziemianin
sztafeta 4x7,5 km 26 lutego 1994 r.
1. Niemcy... 8. Polska (Tomasz Sikora, Jan Ziemianin,
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Wiesław Ziemianin, Jan Wojtas)
Nagano (Japonia) 1998 r.
sztafeta 4x7,5 km 21 lutego 1998 r.
1. Niemcy... 5. Polska (Wiesław Ziemianin, Tomasz
Sikora, Jan Ziemianin, Wojciech Kozub).

WIESŁAW ZIEMIANIN
– biathlonista; zawodnik Turbacza Mszana Dolna (1987
– 1991), Dynamitu Chorzów (1992 – 94) WKS Legii
Zakopane (1995-2001), BKS Wojsko Polskie Kościelisko
(2002 – 2007). Czterokrotny uczestnik Zimowych Igrzysk
Olimpijskich.

Jan Ziemianin po złożeniu ślubowania podpisuje flagę olimpijską (fot. archiwum sportowca)

Lillehammer (Norwegia) 1994 r.
20 km 20 lutego 1994 r.
1. Siergiej Tarasow (Rosja)... 63. Wiesław Ziemianin
sztafeta 4x7,5 km 26 lutego 1994 r.
1. Niemcy... 8. Polska (Tomasz Sikora, Jan Ziemianin,
Wiesław Ziemianin, Jan Wojtas)
Nagano (Japonia) 1998 r.
10 km 18 lutego 1998 r.
1. Ole Einar Bjorndalen (Norwegia)... 26. Wiesław
Ziemianin
20 km 11 lutego 1998 r.
1. Halvard Hanevold (Norwegia)... 47. Wiesław
Ziemianin
sztafeta 4x7,5 km 21 lutego 1998 r.
1. Niemcy... 5. Polska (Wiesław Ziemianin, Tomasz
Sikora, Jan Ziemianin, Wojciech Kozub)
Salt Lake City (USA) 2002 r.
10 km 13 lutego 2002 r.
1. Ole Einar Bjorndalen (Norwegia)... 58. Wiesław
Ziemianin
bieg na dochodzenie (12,5 km) 16 lutego 2002 r.
1. Ole Einar Bjorndalen (Norwegia)... 50. Wiesław
Ziemianin
20 km 11 lutego 2002 r.
1. Ole Einar Bjorndalen (Norwegia)... 30. Wiesław
Ziemianin
sztafeta 4x7,5 km 20 lutego 2002 r.
1. Norwegia... 9. Polska (Wiesław Ziemianin, Wojciech
Kozub, Krzysztof Topór, Tomasz Sikora)
Turyn (Włochy) 2006 r.
10 km 14 lutego 2006 r.
1. Sven Fischer (Niemcy)... 26. Wiesław Ziemianin

Helena Mikołajczyk, Lillehammer 1994r., bieg na 15 km (fot. archiwum zawodniczki)
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Jan Ziemianin (sztafeta), ZIO Nagano (fot. archiwum sportowca)

Wiesław Ziemianin w środku, fot. S. Okoń

bieg na dochodzenie (12,5 km) 18 lutego 2006 r.
1. Vincent Defranse (Francja)... 30. Wiesław Ziemianin
20 km 11 lutego 2006 r.
1. Michael Greis (Niemcy)... 53. Wiesław Ziemianin
sztafeta 4x7,5 km 21 lutego 2006 r.
1. Niemcy... 13. Polska (Wiesław Ziemianin, Tomasz
Sikora, Michał Piecha, Krzysztof Pływaczyk).
opr. MAGDA POLAŃSKA
Wiesław Ziemianin podczas biegu na 10 km, trasy Cesena – San
Sicario IO w Turynie 2006r. (fot. archiwum sportowca)
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(na podstawie folderu wydanego przez Urząd Gminy
Mszana Dolna przed ZIO w Vancouver)
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Justyna
Kowalczyk
– wcześniejsze
sukcesy
olimpijskie
W dniach 9-25 lutego br. w południowokoreańskim
Pjongczangu odbywały się XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie. To już czwarta olimpiada z udziałem mieszkanki Gminy Mszana Dolna – Justyny Kowalczyk. To dobry
moment, by wspomnieć Jej dotychczasowe osiągnięcia olimpijskie. Są spektakularne i jest ich niemało:

Komplet medali olimpijskich po ZIO Vancouver

Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Turynie
(Włochy) Justyna Kowalczyk zdobyła swój pierwszy medal
olimpijski; był to brąz w biegu na 30 km stylem dowolnym
(24.02.2006r.).
Z Vancouver (Kanada) nasza Rodaczka przywiozła komplet medali: złoty z biegu na 30 km stylem klasycznym ze
startu wspólnego (27.02.2010 r.), srebrny ze sprintu 1,2 km
stylem klasycznym (17.02.2010 r.) i brązowy z biegu łączonego 2x7,5 km (19.02.2010 r.).
Igrzyska w Soczi (Rosja) to kolejny, złoty medal dla biegaczki spod Śnieżnicy; tym razem „wybiegała” go na dystansie 10 km stylem klasycznym (13.02.2014 r.).
opr. MAGDA POLAŃSKA
Mistrzyni Olimpijska, Vancouver FOT. WWW.PRZEGLADSPORTOWY.PL

ZIO Turyn, brązowy medal olimpijski FOT. WWW.EUROSPORT.INTERIA.PL
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Złoty medal olimpijski, Soczi FOT. POLSKIE RADIO PIK
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Najlepsze wśród juniorek!
W dniach 20-25.02.2018 w Ustrzykach
Dolnych rozegrano Mistrzostwa Polski
Juniorów w biegach narciarskich w
ramach Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży. Wystartowali wszyscy
najlepsi zawodnicy w kraju z roczników
1998-2001.
Wśród juniorek „A” medalami podzieliły się
zawodniczki z Gminy Mszana Dolna – Klaudia
Kołodziej (LKS „Witów Ski” Mszana Górna) i
Weronika Kaleta (LKS Markam Wiśniowa Osieczany). W biegu sprinterskim wygrała
Klaudia przed Weroniką; w biegu łączonym
5+5km kolejność była odwrotna. Bieg na 5km techniką klasyczną
Klaudia zajęła 1-, a Weronika 3 miejsce. W ostatnim dniu
rozgrywano sztafety sprinterskie, które wygrały reprezentantki z
Wiśniowej -Osieczan (Weronika Kaleta i Iwona Piekarz). Klaudia
Kołodziej w tym biegu nie wystartowała z powodu braku drugiej
zawodniczki. Pojechała za to do Tomaszowa Lubelskiego na
silnie obsadzony Bieg Hetmański (10km), w którym zajęła 3
miejsce. W kategorii juniorka B startowały 4 reprezentantki LKS

„Witów Ski” Mszana Górna. Najlepsze wyniki w
sztafecie sprinterskiej osiągnęły: Magdalena
Murzyn i Ewelina Kołodziej - 6 miejsce oraz
Gabriela Dawiec z Julią Demkowską - 8 miejsce.
W klasyfikacji generalnej Olimpiady klub z
Mszany Górnej sklasyfikowany został na 5
miejscu – 55pkt, z czego 50 zdobyły mieszkanki
wsi Łętowe.
Po zakończeniu Mistrzostw Polski Juniorów
w biegach narciarskich w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży do startów przystąpili narciarze zjazdowi. Zawody rozgrywano
również w Ustrzykach Dolnych. W sobotę
(03.03) w rywalizacji juniorów „B” w slalomie
trzecie miejsce wywalczyła Zuzanna Jarosz, mieszkająca
w Łętowem, uczennica Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem – trener Janusz Starzyk. Wcześniej w slalomie gigancie była ósma, a w supergigancie – dwunasta. Pierwsze
kroki na nartach zjazdowych Zuzanna stawiała na stoku w Lubomierzu w ramach programu „Jeżdżę z głową” pod okiem
instruktorów Roberta i Mateusza Sławeckich.
KRZYSZTOF JAROSZ

Mateusz Szczęsnowski brązowym
medalistą Pucharu Świata
W dniach dniu 24-26 lutego b.r.
w Mariborze (Słowenia) rozegrano
zawody Pucharu Świata w Taekwondo Olimpijskim. Startowali
w nim czołowi zawodnicy z całego
świata, a wśród nich taekwondziści
UKS KORYO Mszana Dolna: Mateusz Szczęsnowski, Karolina Szczęsnowska i Patrycja Kornaś.
Mateusz został brązowym medalistą
tego turnieju. O wejście do finału stoczył
ciężka walkę z reprezentantem Niemiec,
która zakończyła się wynikiem 14-14.
O końcowym rezultacie zadecydowała
dodatkowa runda – złoty punkt. Niestety, Zagórzaninowi zabrakło szczęścia
w końcówce, ale wykonał minimum założone przed turniejem.
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Oficjalnie Mateusz Szczęsnowski
będzie reprezentował nasz kraj oraz region na Kwalifikacjach do Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich, które będą
rozgrywane w Tunezji na początku
kwietnia.
– Aby się jednak zakwalifikować
do tych zawodów musi znaleźć się 8 zawodników startujących; jest to plan realny do zrobienia, tym bardziej nie
możemy doczekać się startu w Tunezji
– podkreśla trener UKS KORYO.
Mateusz, oprócz startu głównego,
wystąpi w Mistrzostwach Świata Juniorów (został najlepszym juniorem w Polsce; jest sklasyfikowany na 1 miejscu
w rankingu PZTO oraz rankingu Olimpijskim). Wszystkie jego przygotowania
i udział w zawodach zdeterminowane są

startem w Igrzyskach Olimpijskich
w Buenos Aires (październik 2018r.).
– Mamy nadzieję, że będziemy mieli
po dużej przerwie kolejnego olimpijczyka z Mszany Dolnej, tym razem w dyscyplinie Taekwondo – dodaje trener.
ZBIGNIEW KARPIERZ
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Dziękujemy za sportowe emocje,
za radość i poczucie dumy!
Zimowe Igrzyska Olimpijskie w koreańskim Pjongczang przeszły już do historii. Powoli opadają emocje. Nadzieje na medale olimpijskie zderzyły się
z nieubłaganą, sportową rzeczywistością.
I chociaż pozostał pewien niedosyt, to jednak duma nas
rozpiera z dokonań polskich skoczków narciarskich. My,
mieszkańcy Gminy Mszana Dolna, z zapartym tchem śledziliśmy kolejne starty Justyny Kowalczyk. Życzyliśmy jej
wszyscy olimpijskiego medalu. Występy naszej sławnej
Rodaczki były okazją dla mieszkańców do wspólnego kibicowania, jakie zorganizowała Szkoła w Kasinie Wielkiej
i Gmina Mszana Dolna. Mimo gorącego dopingu, zwłaszcza najmłodszych fanów sportów narciarskich, nie doczekaliśmy się upragnionych medali w dyscyplinach
biegowych. Jednak Justyna Kowalczyk nas nie zawiodła,
dała z siebie wszystko. W pięknym stylu ukończyła bieg
na swoim koronnym dystansie na 14 pozycji. Wbrew
przedolimpijskim spekulacjom wystartowała w pięciu konkurencjach, gwarantując polskiej reprezentacji miejsca najwyższe z możliwych. Na przestrzeni kilkunastu ostatnich
lat dokonała w sporcie tego, czego żadnej z polskich biegaczek nie udało się zrobić. Jest niekwestionowaną Królową Nart. Dziękujemy jej za rozsławienie na cały świat
Kasiny Wielkiej, za zdobyte tytuły sportowe, a przede
wszystkim za te wszystkie piękne emocje, które dzięki niej
przeżywaliśmy. Życzymy naszej Mistrzyni Olimpijskiej
niesłabnącego zapału w realizacji swoich planów i przedsięwzięć!
W imieniu społeczności Gminy Mszana Dolna
BOLESŁAW ŻABA
Justyna Kowalczyk w PyeongChang

Wójt gminz Mszana Dolna

XXIII IGRZYSKA OLIMPIJSKIE PYEONGCHANG 2018 KOREA POŁUDNIOWA
Lokaty Justyny Kowalczyk z Kasiny Wielkiej
17 miejsce – w konkurencji: bieg łączony 2x7,5 km
Zwyciężyła Charlotte Kalla (Szwecja)
22 miejsce – w konkurencji: sprint stylem
klasycznym kobiet
Zwyciężyła Stina Nilsson (Szwecja)
10 miejsce – w konkurencji: bieg sztafetowy
kobiet w narciarstwie klasycznym.
Sztafeta 4x5 km w składzie z: Sylwią Jaśkowiec, Martyną
Galewicz oraz Eweliną Marcisz.

40 NASZA GMINA

LUTY 2018

Zwyciężyła reprezentacja Norwegii (Ingvild Flugstad
Oestberg, Astrid Jacobsen, Ragnhild Haga, Marit Bjoergen)
7 miejsce – w konkurencji: sztafeta sprinterska
stylem dowolnym, w parze z Sylwią Jaśkowiec.
Zwyciężyły Amerykanki (Kikkan Randall, Jesicca Diggins)
14 miejsce – w konkurencji: bieg kobiet na 30 km
stylem klasycznym
Zwyciężyła Marit Bjoergen (Norwegia)
Dla Justyny Kowalczyk były to czwarte Igrzyska
Olimpijskie w karierze.
DWUMIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

