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Wiosenne przebudzenie
Po zimowej martwocie, a nawet – trzeba
powiedzieć – po tegorocznej nijakiej zimie,
po długich rozleniwiających nocnych ciemnościach zapędzających dzisiejszego człowieka
do ekranu i przykuwających go do niego
– nastaje wiosna. Przebudzenie w przyrodzie przychodzi, jak co roku i zaczyna zaglądać do naszych domowych obejść,
ogródków i mieszkań, a także i do naszych
serc. Przebudzenie chce sięgnąć samej głębi
człowieka.
Dobrze jest nieraz rychło się przebudzić. I ze snu, który raczej męczy niż daje
odpoczynek, i z marzeń, które odrywają
od rzeczywistości i rozleniwiają, i czasem
ze złudzeń, w których tkwi człowiek i brnie
w niedobrą stronę... Takie przebudzenie to
jakby rozpoczęcie życia od nowa.
W tym wiosennym czasie każdy chrześcijanin ma prawie pod ręką niezawodną pomoc do prawdziwego przebudzenia
i odrodzenia, którą przynosi mu wiara.

						

Święta Wielkanocne poprzedzone wymagającym, a więc i mobilizującym, Wielkim
Postem, są niezawodnym orzeźwieniem
dla ducha, a nawet i dla ciała! Tutaj,
jak zresztą i w całym życiu, sprawdza
się zasada: im więcej włożonego starania
i wysiłku, tym sukces jest większy i pewniejszy. Zauważymy to już choćby przy
takich staraniach, gdy chcemy posprzątać
podwórko, odświeżyć mieszkanie, czy też
zadbać o swój wiosenny wygląd. Przy tym
wszystkim niechaj nie zabraknie też starań
i o coś o wiele ważniejszego: aby się przebudzić i odnowić wewnętrznie, aby porzucić
gnuśność i martwotę byle jakiego a może
i złego życia. Zmartwychwstanie Pana
Jezusa jest dla każdego człowieka wielkim
wezwaniem i gwarancją powodzenia takich
wysiłków! Świętujmy tę Wielkanoc w radości PRZEBUDZENIA!
ks. Jan ZAJĄC, kapelan ze Śnieżnicy
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W oczekiwaniu na wiosnę
Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „DIANA”
w Kasinie Wielkiej, w ramach terapii zajęciowej wykonali budki na ptaki. Pensjonariusze postanowili stworzyć ptakom taki dom, jaki sami znaleźli w Kasinie.
Mieszka tu 38 mężczyzn.
Pensjonariusze chętnie uczestniczą w różnego rdzaju zajęciach, obecnie stworzyli drużynę siatkarską i grają w sali sportowej użyczanej przez szkołę w Kasinie Wielkiej. 11 lutego br.
wzięli udział w obchodach Dnia Chorego w Łagiewnikach.
W kwietniu liczną grupą, 28 osób, wybierają się na turnus
rehabilitacyjny nad morze do Jastrzębiej Góry. Będzie to możliwe po otrzymaniu dofinansowania ze Starostwa Powiatowego
w Limanowej na które czekają, by zrealizować swe marzenia.
Przygotowania do powstania ptasiego domu były bardzo
staranne. Wykonano projekt i wybrano materiał, z którego
miały być wykonane budki. W prace te było zaangażowanych
wielu pensjonariuszy - każdy miał swoje zadanie do wykonania. Kilku z nich zajęło się obróbką drewna, inni zbijaniem

poszczególnych części oraz malowaniem już gotowych budek.
Zawieszono je na drzewach wokół Domu Pomocy Społecznej,
aby można było obserwować budzącą się do życia naturę,
poranny śpiew ptaków, wykluwanie potomstwa.
Wszyscy z niecierpliwością czekają na nadejście wiosny
i przybycie pierwszych „lokatorów”.

Gminny Kalendarz Imprez na 2008 rok

Prawdziwy „wysyp” obchodów, festynów, zawodów
Do
realizacji
Gminnego
Kalendarza Imprez zabraliśmy się
z wielkim impetem zaraz z początkiem nowego roku. 12 stycznia
w Olszówce, zaś 19 i 20 – w Kasinie
Wielkiej odbyły się bowiem przeglądy
kolędnicze. Oprócz tego do momentu pisania tego tekstu rozegrano już
kilka zawodów sportowych mających charakter Mistrzostw Gminy
Mszana Dolna, a stanowiących eli-
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minacje do rozgrywek na szczeblu powiatowym. Imprezy takie są
zresztą organizowane na poziomie
szkół podstawowych i gimnazjów
w ciągu całego roku szkolnego.
Plany mamy dość ambitne. Czy
uda się je wszystkie zrealizować – czas
pokaże? Korzystając z okazji prezentacji
naszych planów kulturalnych na bieżący rok gorąco zachęcamy wszystkich
mieszkańców naszej gminy oraz przyby-

wających w te strony gości do licznego
udziału w przedstawionych uroczystościach i imprezach. Są one bowiem nie
tylko wyrazem naszej kultury, pamięci
i regionu, ale przede wszystkim okazją
do integracji społecznej, wzajemnych
spotkań na neutralnym gruncie oraz
w wielu przypadkach miejscem – mamy
nadzieję – dobrej zabawy i relaksu.
Serdecznie zapraszamy.
Wójt i Rada Gminy Mszana Dolna
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Plan Gminnego Kalendarza Imprez na 2008 r.
MIESIĄC

NAZWA IMPREZY

Styczeń

VI Przegląd Kolędniczy Dzieci i Młodzieży Gminy Mszana Dolna – Olszówka (12 styczeń).
IX Regionalny Przegląd Kolędniczy „Zogrojcie ta Turoniowi” – Kasina Wielka (19 – 20 styczeń).
Mistrzostwa Gminy Mszana Dolna w Minikoszykówce Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych.
Mistrzostwa Gminy Mszana Dolna w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych.

Luty

V Turniej Mini – Piłki Nożnej im. Wojciecha Stożka, Dziewczęta i Chłopcy Szkół Podstawowych.
Mistrzostwa Gminy Mszana Dolna w Grach i Zabawach Dzieci klas 1-3.
Mistrzostwa Gminy Mszana Dolna w Piłce Koszykowej Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych.

Marzec

Międzyszkolny konkurs pt. „Patronowie naszych szkół”.
Gminne eliminacje konkursu BRD.
Mistrzostwa Gminy Mszana Dolna w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych.
Mistrzostwa Gminy Mszana Dolna w Mini – Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych.

Kwiecień

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej.
Powiatowy etap konkursu BRD.
Wiejski turniej sportowy dzieci i młodzieży szkolnej - Lubomierz.
Święto sportu w Gminie Mszana Dolna - Uroczystość z udziałem Justyny Kowalczyk – wielkiej sportsmenki
i naszej rodaczki.
Szkolna Liga Mini – Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych.

Maj

Udział w uroczystości Święta 3 Maja oraz Św. Floriana - Patrona Strażaków.
Przegląd Pieśni Maryjnej i Majówka Zagórzańska.
75 – lecie istnienia OSP w Kasinie Wielkiej.
Mistrzostwa Gminy Mszana Dolna w Mini – Piłce Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych.
Liga Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych.
Gminne Mistrzostwa w Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych – Jedenastki Piłkarskie.

Czerwiec

Udział w Sportowym Turnieju Miast i Gmin (1 czerwiec).
Kraina Radości (Festyn przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kasince Małej).
IV Zlot Szlakami Papieskimi w Gorcach i Beskidzie Wyspowym (8 czerwiec).
Powitajmy wakacje (Festyn przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kasince Małej).

Lipiec

VI Turniej Wsi Gminy Mszana Dolna (5 – 6 lipiec)

Sierpień

Msza św. przy obelisku upamiętniającym wędrówki Karola Wojtyły na Szczeblu w Kasince Małej (10 sierpień).Uroczystość religijno – patriotyczna upamiętniająca poległych i zmarłych żołnierzy AK Oddziału
Partyzanckiego „Adama” (15 sierpień).
Zawody Pucharu Polski w zjeździe na rowerach – DOWNHILL CONTEST 2008 (24 sierpień).
Rocznica strajku chłopskiego w Kasince Małej.

Wrzesień

Dożynki gliśniańskie oraz dożynki wiejsko – parafialne w poszczególnych miejscowościach gminy.
Udział w dożynkach powiatowych.
Udział w dożynkach wojewódzkich.
Udział w Przeglądzie Dorobku Kulturalnego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego.
75 – lecie istnienia OSP w Kasince Małej (28 wrzesień).
60 – lecie istnienia OSP w Olszówce.
Minifestiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Lubomierzu.
Mistrzostwa Gminy Mszana Dolna w Lekkoatletyce Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych.
Mistrzostwa Gminy w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych.
Urodziny Turystycznej Kolei Retro – piknik peronowy na stacji PKP w Kasinie Wielkiej.
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Obchody Dnia Papieskiego, Gminny konkurs papieski.
Październik Mistrzostwa Gminy Mszana Dolna w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych.
Gminne Mistrzostwa w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych.

Listopad

Udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości.
Literacki gminny konkurs tematyczny.
Udział w powiatowym konkursie fotograficznym.
Mistrzostwa Gminy Mszana Dolna w Mini – Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych.
Mistrzostwa Gminy Mszana Dolna w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych.
Gminny Turniej w Piłce Halowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych.

Grudzień

Złote gody par małżeńskich z terenu Gminy Mszana Dolna.
Gminne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych (singiel i debel).

Internetowe centrum w remizie OSP

Lubomierz otwarty na wiedzę
Z początkiem marca w Lubomierzu rusza projekt
o nazwie „Internetowe centra edukacyjno-oświatowe na
wsi” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. W ramach tego projektu w Polsce zostało
utworzonych 480 centrów oświatowo-kulturalnych.
Nasza Gmina może czuć się wyróżniona, iż znalazła się
w tym gronie. Głównym celem centrów jest promowanie idei
kształcenia przez całe życie poprzez uczestnictwo w bezpłatnych kursach e-learningowych.
W Lubomierzu Centrum mieści się w Remizie OSP.
Godziny otwarcia zostały tak dobrane, by każdy miał możliwość skorzystania z oferty, tj. od poniedziałku do piątku
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w godzinach 17 – 21 oraz sobota i niedziela w godz. 12 – 22.
Z oferty centrum bezpłatnie może skorzystać każdy chętny,
niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania. Centrum jest
kompleksowo umeblowane i wyposażone w sześć komputerów stacjonarnych i jeden główny.
Ideą projektu „Internetowe centra edukacyjno-oświatowe
na wsi” jest umożliwienie ostatecznym odbiorcom korzystania z dostępnych programów kształcenia na odległość w formie on-line celem uzupełnienia lub podwyższenia poziomu
wykształcenia, jak również zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem.
(E.N.)
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Silni, zwarci, gotowi
Rozmawiamy z Tadeuszem Patalitą, wójtem Gminy Mszana Dolna
Zarząd Województwa Małopolskiego
ogłosił nabór wniosków w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013. Do
podziału między małopolskie gminy
w pierwszym „rozdaniu” jest 105
milionów euro. Czy Gmina Mszana Dolna
przystąpiła do tego „wyścigu”?
Wiele inwestycji gminnych powstało
dzięki środkom unijnym między innymi sala gimnastyczna w Rabie Niżnej
i parking w Lubomierzu – powiedzmy
wprost, że było to poprzednie „rozdanie” środków unijnych. Tym razem na
pierwszy „strzał” zostaną wzięte pod
uwagę wnioski na infrastrukturę drogową i ochronę środowiska, to jest drogi
i kanalizację. My jako gmina, kwalifikujemy się do złożenia wniosku w ramach
działania 7.1 – Gospodarka wodno ściekowa i oczywiście to zostało wykonane.
Czy Gmina Mszana Dolna przygotowana
jest do starań o dotacje unijne, czy
w Urzędzie Gminy pracują specjaliści
potrafiący opracować poprawne wnioski?
I w tym miejscu muszę podkreślić znaczenie dobrych pracowników
jakich posiadamy w urzędzie. Chętnych
do pracy, szkoleń, podnoszących swoje
kwalifikacje, pilnych i błyskawicznych
w działaniu. Mając dobrze zgrany zespół,
można wiele zdziałać.
Jakie są priorytety inwestycyjne w tym
i następnym roku, na co mogą liczyć
mieszkańcy?
Rozbudowa
bazy
sportowej
wokół szkół. Dokonaliśmy zgłoszenia
o dofinansowanie boisk sportowych
w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” w Kasince Małej, Mszanie
Górnej i Kasinie Wielkie. W planach
mamy budowę sal gimnastycznych
w Lubomierzu, Łętowem i Mszanie
Górnej. Złożyliśmy wniosek do Urzędu
Kultury Fizycznej i Sportu na salę gimnastyczną w Mszanie Górnej. Mamy
wspaniałą młodzież, ale musimy
odkryć talenty sportowe, a bez zaplecza nie będziemy w stanie tego zrobić.
Kolejny ważny cel to poprawa bezpieczeństwa – przede wszystkim budowa
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chodników przy drodze wojewódzkiej
w Kasince Małej, drugi etap, w kierunku Lubnia. W chwili obecnej ogłoszono
przetargi na dokumentację chodników
w Kasinie Wielkiej, Mszanie Górnej
oraz w Lubomierzu. Ponadto będzie
wykonywany remont mostu na drogach
wojewódzkich w Kasinie Wielkiej oraz
w Kasince Małej. Jako gmina partycypujemy w kosztach modernizacji drogi
wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka
– Uście Solne, oczywiście na odcinku
przebiegającym przez naszą gminę.
Zatem nie zasypujecie gruszek w popiele?
Jak widać wszędzie nas jest pełno
i zawsze liczymy, że coś nam się uda
uszczknąć z tych środków, które są do
podziału pomiędzy samorządy gminne, czy to z funduszy unijnych, czy
też budżetu województwa, albo państwa. Wiele jest jeszcze możliwości. Na
przykład są pieniądze na tzw. Mecenat
Małopolski, albo kulturę fizyczną. To
są pieniądze budżetowe województwa,
po które mogą sięgać różne organizacje,
stowarzyszenia, kluby. Jako samorząd
musimy zdopingować ich wszystkich do
działania. Wartym pochwały i podania
za wzór jest projekt realizowany przez
dwie szkoły z naszej gminy: Gimnazjum
w Mszanie Górnej oraz Zespół Placówek
Oświatowych w Kasinie Wielkiej, które
zostały uznane za tak zwane Szkoły
Jagiellońskie, co się wiązało z uzyskaniem pokaźnych środków finansowych.
Tam nauczyciele pokazali, że jeżeli się
chce, to można wszystko zrealizować,
otrzymując nawet wyróżnienie. A gdzie
pozostali? – pytam.
Arcyważną sprawą jest budowa obwodnicy
Mszany Dolnej. Kiedy tiry znikną
z centrum miasta?
Złożyliśmy z burmistrzem Tadeu
szem Filipiakiem wspólny wniosek
w tej sprawie do Marszałka Małopolski
i Zarządu Dróg Wojewódzkich. Uzy
skaliśmy wstępną przychylność dla tej
inwestycji i zrozumienie, ale musi się
jeszcze formalnie Zarząd województwa
wypowiedzieć w tej sprawie. Obwodnica
biegłaby północną stroną Mszany Dolnej

						

po zboczach Lubogoszczy i co ważne połączyłaby drogę wojewódzką numer
968: Lubień – Mszana Dolna z drogą
wojewódzką numer 964: Kasina Wielka
- Wieliczka. Pierwszym etapem byłoby
opracowanie koncepcji i studium wykonalności. Nie chcę na razie podawać
żadnych terminów, bo już było wiele
obietnic w tej sprawie. W każdym razie
wszyscy mamy świadomość, że to absolutny priorytet.
1. Wykaz zadań proponowanych do realizacji
w 2008 r. z środków Promesy MSWiA - 900
tys. na USKŻ
• Wykonanie regulacji potoku przy drodze
Zarąbki w Olszówce - zabezpieczenie boiska
sportowego,
• Remont mostu w ciągu drogi „Łabuzy-Żury”
w Olszówce,
• Remont mostu do Remizy OSP w ciągu drogi
„Karczmisko” w Olszówce,
• Remont drogi Majerany w Mszanie Górnej
dł. 140 mb,
• Remont drogi Polaki w Mszanie Górnej - 70 mb,
• Remont drogi Fligi w Mszanie Górnej - 200 mb,
• Wykonanie kładki pieszo-jezdnej na potoku
Kasinka do os. Skalskie w Kasinie Wielkiej,
• Remont drogi Sąbki w Łostówce - 250 mb.
Dotacja ogółem wynosi : wynosi
900 000,00 zł. Wkład Gminy: 225 000,00 zł.
Razem wartość wg kosztorysów szacunkowych: 1 125 000,00 zł.
2. Wykaz zadań do realizacji w 2008 r.
z środków Promesy MSWiA - 1.145,5 tys. na
zabezpieczenie osuwisk
• „Stabilizacja osuwiska we wsi Kasinka Mała,
os. Stożki”,
• „Likwidacja skutków osuwiska we wsi Łętowe,
os. Klimki”,
• „Stabilizacja wraz z usuwaniem skutków osuwisk we wsi Lubomierz, Przysiółek Królewska
Góra” .
Dotacja ogółem wynosi: 1 145 478,00 zł.
Wkład Gminy: 286 369,50 zł. Razem wartość
wg kosztorysów szacunkowych: 1 431 847,50
zł.
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Radni uchwalili
Uchwały Rady Gminy
Mszana Dolna
XVII zwyczajna sesja,
27 grudnia 2007 roku:
Nr XVII/179/07 w sprawie zmian
budżetu Gminy Mszana Dolna na 2007
rok.

scowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi
Kasinka Mała.

nia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszana Dolna wsi Raba Niżna.

Nr XVII/191/07 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.

XVIII zwyczajna sesja
31 stycznia 2008 roku:

Nr XVII/180/07 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2008.

Nr XVII/192/07 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszana Dolna wsi Mszana Górna.

Nr XVII/181/07 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alko
holowych na rok 2008.

Nr XVII/193/07 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszana Dolna wsi Raba Niżna.

Nr XVII/182/07 w sprawie określenia
regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszana Dolna.

Nr XVII/194/07 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.

Nr XVII/183/07 w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Mszana Dolna.
Nr XVII/184/07 Uchwała Budże
towa Rady Gminy Mszana Dolna
na 2008 rok.

Nr XVII/195/07 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.
Nr XVII/196/07 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.

Nr XVII/185/07 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Mszana
Dolna na rok 2008.

Nr XVII/197/07 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.

Nr XVII/186/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Mszana Dolna na 2008
rok.

Nr XVII/198/07 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszana Dolna wsi Lubomierz.

Nr XVII/187/07 w sprawie zatwierdzenia planu gminnego kalendarza
imprez na rok 2008.

Nr XVII/199/07 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszana Dolna wsi Mszana Górna.

Nr XVII/188/07 w sprawie współpracy Gminy Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2008 roku.
Nr XVII/189/07 rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy.
Nr XVII/190/07 w sprawie uchylenia
uchwały Nr XI/117/07 Rady Gminy
Mszana Dolna z dnia 18 lipca 2007
r. dot. przystąpienia do zmiany miej-
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Nr XVII/200/07 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszana Dolna wsi Mszana Górna.
Nr XVII/201/07 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszana Dolna wsi Olszówka.
Nr XVII/202/07 w sprawie przystąpie-

Nr XVIII/203/08 w sprawie zmian
budżetu Gminy Mszana Dolna na 2008
rok.
Nr XVIII/204/08 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Mszanie Górnej.
Nr XVIII/205/08 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.
Nr XVIII/206/08 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mszana Dolna wsi Lubomierz.
Nr XVIII/207/08 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mszana Dolna wsi Mszana Górna.
Nr XVIII/208/08 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mszana Dolna wsi Olszówka.
Nr XVIII/209/08 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mszana Dolna wsi Raba Niżna.
Nr XVIII/210/08 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
gminy Mszana Dolna wsi Olszówka.

XIX zwyczajna sesja
18 luty 2008 roku:
Nr XIX/211/08 w sprawie zmian
w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoho
lowych na rok 2008.
Nr XIX/212/08 w sprawie zmian
budżetu Gminy Mszana Dolna na 2008
rok.
Nr XIX/213/08 w sprawie załatwienia
skargi.
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Zagórzańskie Zwyczaje i Obrzędy
Wielkanocne
Święta Wielkanocne to dla chrześcijan wielkie przeżycie. Zagórzanie jako lud głęboko wierzący obchodzą
je z wielką czcią i nabożeństwem. Przygotowanie do
świąt zaczyna się właściwie w Środę Popielcową, kiedy
po posypaniu głów popiołem rozpamiętujemy męczeńską
śmierć Pana Jezusa, naszego Zbawcy i Odkupiciela.
Dawniej Wielki Post przez naszych przodków nazywany był „świętym czasem”, gdzie każdy człowiek miał
czas i okazję do uporządkowania swojego życia, sprowadzenia go na właściwe tory, odmówienia sobie wielu
przyjemności. Wydawałoby się, że takich przyjemności
dawniej nie było, co nie jest prawdą, bo chociaż tempo
życia było mniejsze, to pokusy były prawie takie same.
Był to więc czas, kiedy więcej uwagi poświęcano Bogu.
Kulminacja świąt następuje z chwilą nadejścia Niedzieli
Palmowej i trwa do Wielkiego Poniedziałku, wierni na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy święcą palmy. U Zagórzan
palmy nazwano również “bagniociami”. Ważny był wystrój
i wiązanie palmy. Zagórzanie wiązali ją batami, które później
używane były w gospodarstwie lub pręciami. Ubierano ją
wstążkami z bibuły, rzadko naturalnymi, i ozdabiano kwiatami
wykonanymi z bibuły. Wielkość palm uzależniona była od
inwencji twórczej gospodarza. Miała jednak symbolizować
wielkość jego gospodarstwa i bogactwo. Palmy do kościoła
nosili sami gazdowie, jak były duże pomagali im parobkowie.
Palmy nosili też młodzi chłopcy. Nigdy nie nosiły ich na tym
terenie gospodynie czy też panny. Poświęcone w kościele,
przynoszone są do domów i ustawiane w honorowym miejscu,
gdzie trzymano je do czwartku w nocy, kiedy to gospodarz
robił z gałązek palmy krzyżyki. Po północy roznosił je i wbijał
na własnym polu, modlił się przy tym, aby w ten sposób chronić swoje gospodarstwo od nieszczęść i kataklizmów. Krzyżyki
przybijane były również nad drzwiami domostw i zabudowań
gospodarczych, aby w ten sposób zapobiec nieszczęściom.
Pozostałe gałązki z baziami “zatykane” były za krokwiami
domostw. W razie choroby mieszkańców, czy też zwierzyny,
gospodynie przynosiły tzw. “kotki” i stosowały je jako lekarstwo po zrobieniu z nich wywaru. Leczono nimi różne choroby, przede wszystkim chorobę gardła. Były używane również
do odczyniania uroków.

Od wschodu na zachód
Do dzisiaj przetrwało wiele zwyczajów i obrzędów naszych
przodków związanych ze Świętami Wielkanocnymi. W Wielką
Sobotę święci się w kościele ogień, gospodarze brali ten ogień
do specjalnie przygotowanych puszek. Po powrocie z kościoła
obchodzili swoje domostwa trzy razy zgodnie z biegiem słońca,
czyli od wschodu na zachód i w ten sposób odpędzali wszelkie
zło od swoich domów. Zwracali uwagę, aby domostwa zawsze
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były po prawej ręce odpędzając złe na lewo. Był też zwyczaj,
że młodzi chłopcy brali kadzielnice i okadzali pola i zasiewy.
Miało to znaczenie magiczne, odganiano tak złe duchy. Ogień
to symbol ochrony przed złem. W Wielką Sobotę był też zwyczaj gaszenia ognia pod piecem. Gaszono “stary ogniosek”,
a od nowego przyniesionego z kościoła rozniecano nowy
ogień, który starano się zachować bez zgaśnięcia do następnej
Wielkiej Soboty. Po zakończeniu palenia rozgrzebywano żar
w jedno miejsce. Na palenisku przykładano suchy kawałek
drewna i wszystko zasypywano popiołem. Dostęp tlenu był
znikomy i żar tlił się bardzo wolno. W ten sposób przechowano
go do rana. Tak czasem udało się utrzymać ogień przez cały
rok. A jak ogień zgasł, to nie zapalano go od zapałek tylko
szło się do sąsiada i od niego przynosiło się żar, który był
poświęcony. Duże znaczenie miało u miejscowych gospodarzy
kropienie w Wielką Niedzielę wodą święconą pól i domostw.
Zwyczaj ten u starszych gospodarzy przetrwał do dziś.

Podczas śniadania Wielkanocnego dzielimy się jajkiem.
Dla wielu młodych ludzi to tylko pokarm. Nie wszyscy zdają
sobie sprawę, że jest to symbol rodzenia się nowego życia.
Duże znaczenie miało polewanie się wodą w poniedziałek
śmiguśny. Woda to symbol czystości. Obmycie się nią to nie
tylko zmycie brudu, ale także spłukanie wszelkiego zła z człowieka, które przywarło do niego. Woda wreszcie, jako symbol
życia, spełniała szczególną rolę w obrzędach i wierzeniach
mieszkańców . Okres świąt przypada na wiosnę, kiedy przyroda budzi się do życia, a większość zwyczajów ma na celu
pobudzenie tego życia i nastanie nowego ładu. Symbolem
nowego życia, jak już wspominałem, jest również jajko, które
jest święcone w kościele, a podczas śniadania Wielkanocnego
domownicy dzielą się nim składając sobie życzenia. Skorupka
z jajka miała również znaczenie lecznicze i magiczne.
Wiele z tych zwyczajów i obrzędów było przejętych od
pogan, Kościół katolicki przyswoił sobie niektóre z nich.
Zachowały się do dziś i traktowane są jak własne.
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Dziady śmiguśne
W drugi dzień Świąt Wielkanocnych, w Poniedziałek
Wielkanocny, u Zagórzan jest zwyczaj chodzenia po śmiguście
tzw. “dziadów śmiguśnych”, czyli przebierańców. Przebierańcy
nadziewają na głowę czapki słomiane, twarz zakrywają maską,
ubrani są w stare portki, buty gumowe, a także stare kożuszki
przepasane słomą. Przebierańców tych zawsze była liczba nieparzysta, przeważnie trzech, pięciu. Wśród przebierańców jeden
przebierał się za tzw. “babkę”, czyli ubrany był w strój damski.
Po śmigusie nigdy nie chodziły dziewczęta. Zachodzi pytanie
skąd wziął się taki ubiór? Legenda głosi, że w czasie Świąt
Wielkanocnych z niewoli tatarskiej wracali żołnierze wzięci do
niewoli, a że byli wygłodzeni toteż pukali do domostw prosząc
o jedzenie. Tatarzy wypuścili ich z niewoli, ale żeby nic nikomu
nie mówili obcinali im języki. Dlatego jeńcy prosząc o jedzenie
wołali „ojko , ojko, ojko”. Nie wszędzie jednak zostali przyjęci gościnnie. Niektóre z gospodyń potraktowały ich wodą,
a nieraz pomyjami, wtedy krzyczeli „trr, trr, trr”, albo „Oooo,
Oooo, Oooo”. Ubrani byli w stare łachy i wysokie czapki do
szpica. Takie jakie nosili Tatarzy. Niejednokrotnie podarte
buty uzupełniała słoma. Później zwyczaj ten przejęli młodzi
chłopcy i przetrwał on do dziś. Przebierańców takich nazywa
się „śmiguśnikami”, „słomiokami” lub „dziadami śmiguśnymi”. Po śmiguście chodzą po dziś dzień m.in. w Kasinie
Wielkiej, gdzie młodzi chłopcy lub kawalerowie przebierają się
w lany poniedziałek w stroje wykonane własnoręcznie ze słomy
i starych kożuszków. Chodzą od domu do domu prosząc o datki
i jajka, przy okazji polewają domowników, a przede wszystkim
dziewczęta. Dzisiaj nie ważne są datki, ale ważne jest poka-

zanie się dziewczętom, polanie ich wodą i wspólna zabawa,
a dzięki temu młodzi ludzie zachowują tradycję przekazując ją
następnym pokoleniom.
Dbajmy o zachowanie naszych tradycji i zwyczajów, bo
tylko wtedy zachowamy swoją tożsamość i kulturę. Nauczymy
się szacunku do innych i będziemy sami szanowani, ale musimy być świadomi skąd wywodzą się nasze korzenie, nasza kultura. Tylko wtedy będziemy dumni z naszej Małej Ojczyzny,
jaką jest nasza wioska i gmina.
Piotr LULEK

Rozdano uczniom opaski odblaskowe

Bezpieczna Gmina Mszana Dolna
Wśród 2200 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu naszej Gminy policjanci rozdali opaski
odblaskowe. Dzięki nim uczniowie w drodze do i ze
szkoły są bardziej widoczni dla kierowców rozpędzonych aut.
Akcję „Bezpieczna Gmina Mszana Dolna” zorganizowali
w dniach 17-18 stycznia br. wójt Tadeusz Patalita i pełnomocnik wójta Barbara Dziwisz przy udziale Komendy
Powiatowej Policji w Limanowej. Akcja ma na celu poprawę
bezpieczeństwa dzieci uczestniczących w ruchu drogowym.
Podczas spotkań w szkołach goście w niebieskich mundurach
uczulali uczniów na sprawę prawidłowego poruszania się na
drodze. Policjanci przedstawili także podstawowe zasady
ruchu drogowego. Ukoronowaniem akcji było rozdanie dzieciom opasek odblaskowych ufundowanych przez samorząd
naszej Gminy. Zakładanie opasek jest obowiązkowe, tak jak
dawniej noszenie tarcz szkolnych. Powinni tego dopilnować
rodzice i nauczyciele, a wszystko po to aby uniknąć wypad-
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ków, których ofiarami są dzieci z plecakami wypełnionymi
podręcznikami i zeszytami.

9

Sprawozdania z pracy sołtysów
i rad sołeckich za 2007 rok
Lubomierz
W okresie sprawozdawczym odbyły
się 2 zebrania wiejskie i 5 zebrań rady
sołeckiej. Głównymi
tematami tych zebrań były następujące
sprawy:
• ocena realizacji budżetu gminy za 2006
rok ze szczególnym uwzględnieniem
zadań gospodarczych w Lubomierzu,
• ustalenie wniosków do budżetu na
2008 rok,
• bezpieczeństwo, porządek i czystość
na terenie Lubomierza,
• gospodarka lasem gminnym (dokonano wymiany gajowego),
• przygotowanie do sezonu letniego
i zimowego,
• przygotowanie i udział wsi w uroczystościach gminnych i miejscowych:
Zlot Szlakami Papieskimi, Turniej Wsi,
Gorczańskie Lato, Dożynki Parafialne,
• festyn pn. „Zakończenie Lata”,
• sprawy bieżące wsi.
Nawiązaliśmy współpracę z samorządem Margonina. W ramach tej współpracy przyjmowaliśmy w Lubomierzu
młodzież i przedstawicieli tamtejszego samorządu na czele z burmistrzem.
Nastąpiła też wymiana młodzieży
w okresie letnim i zimowym. Nasza
młodzież wypoczywała na terenie pięknych jezior Margonina.
W roku 2007 na terenie Lubomierza
zrealizowano następujące inwestycje:
• rozpoczęto budowę sali gimnastycznej
przy SP nr 1,
• wykonano ok. 300 mb. chodnika przy
drodze wojewódzkiej,
• odbudowano drogę osiedlową
z nawierzchnią asfaltową do oś. Mądró
wka,
• wykonano oświetlenie uliczne od
remizy OSP do osiedla Dziedziny,
• wyżwirowano 3 drogi.
Nadal wielkim problemem dla

mieszkańców Lubomierza są drogi
i mostki. Na wszystkich zebraniach
dominował ten problem, a szczególnie budowa mostu do osiedla Pyrze,
Sobczaki i Mizery. Na odbudowę czeka
co najmniej 20 dróg.
W realizacji powyższych zadań
współpracowałem z radą sołecką, radnymi, dyrektorami szkół, OSP, radą parafialną i mieszkańcami Lubomierza.
Sołtys, rada sołecka i mieszkańcy Lubomierza dziękują Wójtowi
i Radzie Gminy za zrealizowane zadania na terenie Lubomierza w 2007 roku
i proszą o realizację wniosków zgłoszonych do budżetu na 2008 rok.
Sołtys Wsi Lubomierz
Piotr DOLL

Glisne
W 2007 roku we
wsi Glisne odbyły
się 4 zebrania rady
sołeckiej. Na zebraniach były omawiane pilne potrzeby wsi
oraz przygotowania do udziału w imprezach kulturalnych.
W dniu 26 marca 2007 r. odbyło się zebranie wiejskie. W zebraniu
uczestniczyli wójt Tadeusz Patalita oraz
przewodnicząca Rady Gminy Stefania
Wojciaczyk.
W okresie sprawozdawczym zostały
wykonane następujące inwestycje :
• przyczółki na mostku do osiedla
Uchryny,
• 300 mb. asfaltu na osiedlu Uchryny,
• jedna strona ogrodzenia na boisku
szkolnym,
• 350 mb. asfaltu na osiedlu Kiece.
Ponadto Urząd Gminy współfinansował funkcjonowanie szkoły podstawowej.
Mieszkańcy Glisnego brali czynny
udział w imprezach kulturalnych i uroczystościach takich jak:
• Przegląd Kolędniczy w Olszówce,
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• udział w uroczystości Święta 3 Maja,
• uroczystość jubileuszu 50-lecia kapłaństwa księdza Józefa Karpierza,
• V Turniej Wsi Gminy Mszana Dolna,
• uroczystość religijno-patriotyczna
upamiętniająca poległych i zmarłych
żołnierzy AK Oddziału Partyzanckiego
„Adama”,
• Dożynki Gliśniańskie.
Dziękujemy za współpracę wójtowi Tadeuszowi Patalicie oraz Radzie
Gminy i prosimy o dalsze wspieranie
wioski.
Sołtys Wsi Glisne
Mieczysław KACZOR

Kasinka
Mała
W okresie sprawozdawczym odbyły się 2
zebrania wiejskie i 4
zebrania rady sołeckiej oraz spotkanie wójta Gminy z mieszkańcami wsi
w sprawie kanalizacji sanitarnej.
Głównymi tematami zebrań były
następujące sprawy:
• budowa kanalizacji sanitarnej wsi - II
i III etap,
• modernizacja parkingu przy ośrodku
zdrowia,
• modernizacja boiska sportowego
z położeniem nawierzchni sztucznej
przy Zespole Placówek Oświatowych,
• położenie dywanika asfaltowego przy
budynku SP nr 2,
• zabezpieczenie osuwiska na drodze
Zapotocze,
• udział w uroczystości gminnej – Zlot
Szlakami Papieskimi,
• udział w Turnieju Wsi,
• obchody 70-lecia Strajku Chłopskiego
• udział w imprezie pn. „Kraina
Radości” zorganizowanego z okazji
Dnia Dziecka.
W realizacji powyższych zamierzeń
współpracowałem z radnymi, dyrektora-
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mi szkół i OSP.
Składam podziękowania w imieniu sołtysa i rady sołeckiej wójtowi
Tadeuszowi Patalicie oraz przewodniczącej rady Stefanii Wojciaczyk za udział
w zebraniach wiejskich oraz przychylność w rozwiązywaniu problemów wsi.
Sołtys Wsi Kasinka Mała
Kazimierz PERZ

Łostówka
W roku sprawozdawczym w sołectwie
Łostówka odbyły się
2 zebrania wiejskie
zwołane przez sołtysa wsi.
Rada sołecka odbyła 4 posiedzenia.
Powołana przez zebranie wiejskie komisja leśna zbierała się 3 razy.
Tematami zebrań były sprawy dotyczące:
• ochrony środowiska – przede wszystkim budowa kanalizacji,
• budowa dróg osiedlowych z nawierzchnią asfaltową,
• pomoc w odbudowie zniszczonych
dróg polowych,
• budowa mostu do osiedla Gobory,
• budowa oświetlenia i chodnika przy
drodze powiatowej,
• gospodarki leśnej,
• propozycje do budżetu gminy na 2008
rok dot. wsi Łostówka.
Rada Sołecka na posiedzeniach przygotowywała programy zebrań wiejskich.
Pomoc w organizowaniu imprez kulturalnych oraz udział w nich. Omawiano
sprawy sporne mieszkańców oraz pomagano w ich rozwiązywaniu.
Na terenie sołectwa w 2007 roku
realizowano następujące inwestycje:
• wybudowano most dla osiedla Bulaki,
• zaprojektowano kanalizację całej wsi,
• przy boisku szkolnym zamontowano
siedzenia na trybunach,
• przy szkole urządzono plac zabaw dla
dzieci,
• zainstalowano częściowe oświetlenie
uliczne przy drodze powiatowej,
• przy drodze powiatowej powstały dwa
przystanki autobusowe,
• wykonano drogę żwirową do osiedla
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Sąbki oraz drobne zabezpieczenia po
ulewach na osiedlach: Kuczaje, Pawlaki
i Karkulki.
Jako sołtys na bieżąco uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Gminy.
Współpracowałam z radnym wsi, dyrektorem szkoły i OSP. Dla rolników
w miarę potrzeb organizowałam szkolenia. Udzielałam pomocy rolnikom
w wypełnianiu wniosków o dopłaty
bezpośrednie. Z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej utrzymywałam stały
kontakt w zakresie pomocy mieszkańcom. Organizowałam i brałam czynny
udział w V Turnieju Wsi.
Wraz z mieszkańcami składam
podziękowanie wójtowi, przewodniczącej i Radzie Gminy za dotychczasową
współpracę.
Sołtys wsi Łostówka
Maria FARGANUS

Mszana
Górna
W roku sprawozdawczym odbyły się 3
zebrania wiejskie i 7 zebrań rady sołeckiej. W zebraniach wiejskich jak i rady
sołeckiej udział brali wójt Gminy, przewodnicząca Rady Gminy, wicestarosta,
radni wsi. Na zebraniach omawiane były
najpilniejsze inwestycje do wykonania
na terenie wsi, ich realizację oraz sprawy
bieżące.
W minionym okresie wzajemna
współpraca z radnymi i radą sołecką
układała się dobrze, co było pomocne w rozwiązywaniu wielu problemów
i podejmowaniu właściwych decyzji.
Z lasu gromadzkiego pozyskano
drewno, zgodnie z podjętymi uchwałami, dla dwóch rodzin poszkodowanych przez pożar. Wyznaczanie drzew
do ścięcia, jak i odbiór ściętego drewna,
każdorazowo odbywało się w obecności
sołtysa i członków rady sołeckiej.
Dzięki dużemu zaangażowaniu mie
szkańców reprezentujących wieś, radnych wsi, sołtysa, rady sołeckiej i sponsorów można było ładnie zaprezentować sołectwo na V Turnieju Wsi Gminy
Mszana Dolna i uczestniczyć we wszyst-

kich dyscyplinach konkursowych.
W celu lepszej dostępności w zakupie worków, promowania akcji zbierania, segregowania i wystawiania śmieci
rozprowadzałem worki na odpady. Do
osiedli o stromych podjazdach rozwoziłem żużel do posypywania dróg.
W minionym roku na terenie wsi
zostały zrealizowane następujące inwestycje:
• wykonanie drogi asfaltowej na osiedlu
Murzyny (Nowa Wieś),
• poprawa dróg polowych zniszczonych
dużymi opadami deszczu na osiedlach:
Nowaki, Kępy, Fligi, Węglarze, Witki,
Fijasy, Capki,
• założenie korytek odwadniających na
oś. Marki,
• nadbudowa części budynku gimnazjum,
• rozpoczęto budowę części chodników
przy drodze wojewódzkiej,
• wykonano dokumentację na chodnik
od osiedla Janie do osiedla Steczki.
Za wszystkie wykonane inwestycje
w minionym roku w sołectwie Mszana
Górna w imieniu własnym, radnych
wsi, rady sołeckiej i mieszkańców składam serdeczne podziękowania wójtowi
i Radzie Gminy.
Sołtys wsi Mszana Górna
Michał MYSZA

Łętowe
W roku sprawozdawczym odbyły się 2
zebrania mieszkańców,
w okresie wiosennym i jesiennym oraz
5 zebrań rady sołeckiej.
Na zebraniach omawiane były sprawy rozwoju i czystości wsi oraz modernizacji dróg. Zostały podjęte uchwały do planu budżetu gminy na 2008
rok. W roku sprawozdawczym zostały
wykonane następujące prace na terenie sołectwa: dwie drogi utwardzono,
jedną odbudowano po zniszczeniu
przez powódź. Odbył się przetarg na
wykonanie dokumentacji sali sportowej
we wsi Łętowe oraz zostało wykonane
umocnienie mostu na drodze do osiedli
Krzystki, Derczaki, Myszy. Zebranie
wsi Łętowe przyznało poszkodowa- 
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nym, którym wichura zerwała dachy, 18
kubików drzewa z lasu gromadzkiego.
Mieszkańcy wsi i Rada Sołecka brali
udział w Turnieju Wsi, który organizowany był przez wójta i Radę Gminy oraz
w innych imprezach i uroczystościach.
Sołtys wsi Łętowe
Kazimierz PAJDO

Raba Niżna
W roku 2007
odbyły się 3 zebrania wiejskie – w tym
jedno wyborcze, na
którym (29.04.2007 r.) wybrano sołtysa
i radę sołecką.
W ubiegłym roku w naszej wsi
odbyło się uroczyste oddanie do użytku i poświęcenie sali gimnastycznej
przez kardynała Stanisława Dziwisza.
Dokończono budowę drogi osiedlowej
na osiedlu Budzyń, z równoczesnym
odwodnieniem osiedla Skalnice.
Najpożyteczniejszą inwestycją było
wybudowanie dalszego odcinka chodnika w dół i w górę Raby, z nowym
przystankiem autobusowym na osiedlu
Biłki, z którego cieszą się mieszkańcy
wsi, a szczególnie dzieci dochodzące
do szkoły. Wraz z radnym brałem udział
w szacowaniu szkód popowodziowych
z września ubiegłego roku. Jak co roku
sołectwo brało udział w Turnieju Wsi
Gminy Mszana Dolna. Wraz z radą
sołecką opracowałem wnioski do planu
inwestycyjnego gminy na rok 2008 i dalsze lata. Brałem udział w posiedzeniach
Rady Gminy Mszana Dolna.

W minionym roku w sołectwie
Olszówka wykonano następujące inwestycje:
• odcinek chodnika,
• dokończenie budowy hali sportowej,
• zabezpieczenie mostu oś. Waligóry,
• zabezpieczenie jednego osuwiska
na drodze powiatowej oraz położenie
nowej nawierzchni asfaltowej.
Ponadto wykonano następujące
prace:
• wycinka drzew wokół szkoły,
• żwirowanie dróg osiedlowo-polowych,
• wykonanie asfaltu od drogi powiatowej do cmentarza,
• plantowanie skarpy i udrożnienie spustów burzowych wokół kościoła.
W remizie OSP wykonano:
• zabezpieczenie boksów (kraty),
• cyklinowanie i malowanie parkietów,
• remont schodów wejściowych.
Nasze sołectwo w 2007 r. organizowało i brało udział w następujących
imprezach kulturalnych:
• Przegląd Kolędniczy Dzieci
i Młodzieży – Olszówka,
• Powiatowy Przegląd Kolędniczy –
Kasina Wielka,
• Przegląd Pieśni Maryjnych – Kasina
Wielka,
• Gorczańskie Lato – Mszana Górna,
• Festyn w Olszówce,
• Turniej Wsi – Mszana Górna,
• Reprezentowanie Gminy Mszana
Dolna na Powiatowym Przeglądzie Kół
Gospodyń Wiejskich – Męcina ( 2 miejsce).
Sołtys Wsi Olszówka
Tadeusz WACŁAWIK

Sołtys wsi Raba Niżna
Kazimierz Biel

Olszówka
W 2007 roku
w Olszówce odbyły
się 2 zebrania wiejskie, na których zostały poruszone najistotniejsze sprawy
dotyczące naszej wsi i jej mieszkańców.
Ponadto odbyły się 4 zebrania rady
sołeckiej, których tematem były sprawy
bieżące.

Kasina
Wielka
W 2007 roku odbyły się po raz drugi bezpośrednie wybory sołtysa i rady sołeckiej w Kasinie Wielkiej.
Ta sprawdzona forma wyborów bezpośrednich z pewnością wzmacnia rangę
wybieranych przedstawicieli pierwszego
ogniwa samorządu lokalnego.
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W wyniku wyborów do rady sołeckiej w Kasinie Wielkiej wybrani zostali:
Halina Bubiłek, Jozef Lulek, Bolesław
Jania, Adam Fabia, Józef Skowronek,
Andrzej Skowronek, Paweł Chrustek.
Sołtysem po raz szósty z kolei został
wybrany Bolesław Żaba.
W zebraniach rady sołeckiej
i zebraniach wiejskich zawsze uczestniczyli radni gminni, przedstawiciele
Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi
Kasina Wielka, OSP, Kółka Rolniczego,
LKS „Śnieżnica”, dyrektor Zespołu
Placówek Oświatowych oraz wójt
Tadeusz Patalita.
W tematyce powyższych zebrań
dominowały sprawy dotyczące naszego
sołectwa m. in.:
• inwestycje prowadzone na terenie
Kasiny Wielkiej,
• budowa chodnika dla pieszych przy
drodze krajowej i wojewódzkiej,
• renowacja zabytkowego kościoła leżącego na szlaku unikalnej architektury
drewnianej,
• kanalizacja sanitarna,
• regulacja potoku Kasinka,
• zabezpieczenie porządku, zwłaszcza
w weekendy, głównie przy obu obiektach szkolnych,
• budowa stadionu sportowego oraz
wyburzenia budynku starej szkoły,
• imprezy kulturalne organizowane na
terenie naszej miejscowości
• budowa nowych dróg osiedlowo-polowych, a także inne bieżące problemy leżącym w zakresie działania rady
sołeckiej.
Kasina Wielka podobnie jak w latach
ubiegłych była gospodarzem wielu
imprez wykraczających swoim charakte
rem poza naszą miejscowość takie jak:
• Regionalny Przegląd Zespołów
Kolędniczych,
• Festiwal Pieśni Maryjnej,
• Majówka Zagórzańska.
Te imprezy znakomicie promują
naszą malowniczo położoną miejscowość, która już niedługo będzie obchodzić znaczący jubileusz 650-lecia swego
powstania, jako najstarszej wsi zagórzańskiej założonej na prawie magdeburskim.
Kasina Wielka ma już zasłużone 
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LUBOMIERZ. Samorząd Uczniowski w SP nr 2.

Mówić własnym głosem
Stworzenie autentycznego, prawdziwie wartościowego i owocnego samorządu uczniowskiego nie jest sprawą łatwą. Próbę taką podjęli jednak uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 2 w Lubomierzu. W demokratycznych,
tajnych wyborach swój los powierzyli uczennicy kl. VI
Katarzynie Bożek. Zastępcą przewodniczącej została
również uczennica kl. VI - Katarzyna Starmach.
W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą dwie sekcje:
kulturalna (Aleksandra Krzysztof z kl. IV, Sabina Bożek
z kl. V) i sportowa (Grzegorz Pajdzik z kl. IV, Patryk
Kowalczyk z kl. V).
Udział we współrządzeniu i współgospodarowaniu szkołą
jest dla dzieci znakomitą okazją do nauki samorządności,
mówienia własnym głosem o własnych sprawach, a także praktyczną lekcją postawy obywatelskiej.
Poprzez cotygodniowe apele, zebrania, skrzynkę „Nasze
szkolne sprawy” nie tylko samorząd, ale cała społeczność
uczniowska ma wpływ na to, co się w szkole dzieje.

Działalność samorządu z jednej strony wychodzi naprzeciw
potrzebom i zainteresowaniom dzieci, z drugiej zaś - przypomina o zasadach i obowiązkach każdego ucznia. Jako priorytet
programowy w roku szkolnym 2007/08 Samorząd Uczniowski
wybrał „obowiązki ucznia”. Każda klasa po wylosowaniu
„obowiązków” ze statutu szkoły miała za zadanie wykonać
projekt na ten temat. Dzieci wykonywały prace samodzielnie,
pod okiem swoich wychowawców, i prezentowały je podczas
apeli szkolnych. Klasy prześcigały się pomysłowością i oryginalnością. Ważne jest to, iż uczniowie sami mieli okazję
wypowiedzieć się, jak rozumieją swoje obowiązki. Mieli możliwość wypowiedzenia się „własnym głosem”. Nawet w kwestii
swoich obowiązków.
Samorząd Uczniowski naszej szkoły czeka jeszcze jedno
wyzwanie. Szkoła uczestniczy w konkursie ogólnopolskim
„Super Szkoła”. Jeżeli znajdzie się w II etapie konkursu
będzie musiała się wykazać twórczymi pomysłami.
Życzymy powodzenia.
Anna KUCZAJ



miejsce w historii światowego kina, bo
to tutaj na skromnej stacyjce kolejowej kręcono ujęcia do sławnych filmów m. in. „Listy Schindlera” Stevena
Spielberga, a także nominowanego do
tegorocznego Oskara, najwyższej nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej
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w świecie filmu, obrazu Andrzeja Wajdy
pt. „Katyń”.
Ze swej strony składam podziękowania wszystkim działaczom społecznym, sponsorom, mieszkańcom zaangażowanym w sprawy naszej lokalnej
społeczności, a także coraz liczniejszym

przedsiębiorcom, zakładającym i rozwijającym tutaj swoje firmy, przez co stwarzają nowe miejsca pracy i tym samym
zapobiegają masowej emigracji najbardziej uzdolnionej młodzieży.
Sołtys wsi Kasina Wielka
Bolesław ŻABA
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Ciąg dalszy wspomnień partyzanta z oddziału „Adama”

Potyczka pod górą
Dnia 25.X.1944 r. wyruszyliśmy –
ugrupowanie partyzanckie AK – na akcję
z Glisnego. Staliśmy wtedy pod Okrągłą.
Oddział był rozlokowany u rodzin
Pustelników i Daszkiewiczów (domy
ich, wraz z jeszcze jednym gospodarstwem, zostały później przez Niemców
spalone, jako odwet za zastrzelenie przez
Józefa Kołodziejczyka, ps. „Dzięcioł”
w ogrodzie Daszkiewiczów szefa gestapo
z Mszany Dolnej).
Dzień był pochmurny. Do „Adama”
dotarł meldunek, że do tartaku w Mszanie
Dolnej żołnierze niemieccy wiozą drewno. W skład patrolu weszli: Tadeusz
Wacławik, ps. „Długi”, Stanisław
Skowroński, ps. „Skowronek”, Marian
Gąsiorowski, ps. „Sosna” i Kazimierz
Romański, ps. „Romek”. Na dowódcę
patrolu „Adam” wyznaczył Stanisława
Lubera, ps. „Indyk”. Przebieraliśmy się,
jak kto mógł, w cywilne ubrania, niektórzy w trencze, ponieważ przez cały
czas walki partyzanci z naszego oddziału
ubrani byli w mundury przedwojennego
Wojska Polskiego. „Indyk” ukrył pod
prochowcem pistolet maszynowy pro-

dukcji francuskiej marki MAS. Pistolet
ten został zdobyty przez Józefa Węglarza,
ps. „Mały”, i Michała Kołodzieja, ps.
„Bocian”, w czasie akcji w Rabce
w budynku koło stacji kolejowej na
mieszkającego tam Niemca. Reszta żołnierzy uzbrojona była w broń krótką.
Patrol miał markować grupę robotników
drogowych. Zaopatrzyliśmy się w łopaty
i inne narzędzia.
Około południa zeszliśmy z Glisnego,
przez most na Rabie, na drogę, którą
mieli jechać żołnierze niemieccy.
Od patrolu odłączył się „Długi”,
gdyż wszyscy go znali w tej miejscowości. Niemcy nadjechali z przeciwnego
kierunku i byli już bez drewna. To nas
zdezorientowało. Mieliśmy ich z tyłu, co
utrudniało ich obserwację. Dotychczas
szliśmy grupą. Teraz rozciągnęliśmy się.
Nadjechały furmanki, powożone przez
wozaków z Raby Niżnej. Wyciągnęliśmy
broń i wezwaliśmy żołnierzy do poddania się. Niemców było pięciu. W zamieszaniu, jakie powstało przy ich rozbrajaniu, zabraliśmy im pięć nowiutkich
karabinów. Nie zdążyliśmy przeprowa-

dzić rewizji osobistej, gdyż nadjeżdżało auto od strony Raby Niżnej. Jeden
z podoficerów wykorzystał sytuację, skoczył do rowu i zaczął nas ostrzeliwać
z parabellum. Pozostali zrobili to samo.
„Skowronek” i „Sosna” wycofali się
z akcji. „Indyk” i „Romek” pobiegli na
tor kolejowy usytuowany obok drogi.
Doszło do wymiany ognia. Potem
przebiegliśmy głowa przy głowie ok. 15
metrów stokiem słabo porośniętym zaroślami. Nagle poczułem ciepło na twarzy.
Spojrzałem na „Indyka”, który upadł
na ziemię, wydając jęk. Pocisk odłupał
mu część czaszki. Zabrałem zabitemu
koledze karabin i pistolet. Pobiegłem
pod górę ostrzeliwując się cały czas.
Znalazłem się poza zasięgiem ognia.
Po chwili spotkałem „Skowronka”
i „Sosnę”. Zrobiło mi się raźniej.
Przeskoczyliśmy przez tzw. Olszyny,
Mszankę, doszliśmy do górki Spytkowa.
Nocą, okrężną drogą, dotarliśmy
pod Okrągłą, gdzie zameldowałem
„Adamowi” o śmierci kolegi. Pamiętam
jak powiedział do mnie: „A teraz idź
i umyj się”. Twarz moja i odzież były
schlapane krwią i mózgiem zabitego
kolegi.
Każdy z pięciu żołnierzy niemieckich
miał na rękawach znak „V”, a więc byli
podoficerami Wehrmachtu.
Kazimierz ROMAŃSKI, ps. „Romek”

FOTOZAGADKA
Mamy
nadzieję,
że ktoś z mieszkańcow pamięta budynek
zamieszczony na fotografii. Prosimy o udzielenie odpowiedzi, co
przedstawia i w jakiej
miejscowości budynek
ten się znajdował.
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Bajkoterapia, jak sposób na
rozładowanie stresu u dziecka

Zuzi – buzi

Wśród wielu wspaniałych pozycji
książkowych z literatury pięknej, fachowej, czy popularno – naukowej oferowanej czytelnikowi przez naszą bibliotekę
– znajdują się książki „perełki”, które
w szczególny sposób zapadają w serce
i umysł odbiorcy. Wspierają jego wszechstronny rozwój, odpowiadają na nurtujące pytania, inspirują do podejmowania
wyzwań, pobudzają zainteresowania,
pomagają w rozwiązywaniu trudnych
życiowych problemów i spraw.
Wielu rodziców napotyka w toku wychowania swojego dziecka na pewne trudności,
które często hamują jego normalny rozwój.
W okresie wczesnego dzieciństwa u dzieci
pojawia się lęk, agresja, nadpobudliwość
i inne negatywne reakcje. Silne przeżycia
towarzyszą dzieciom w trudnych dla nich
sytuacjach, takich, z którymi nie mogą sobie
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samodzielnie poradzić. Aby temu zapobiec
(oprócz standardowego postępowania rodziców lub opiekunów) – można wykorzystać
tzw. bajkoterapię. Byłaby ona skierowana
na minimalizowanie lęków i niepokojów
poprzez kontakt z bajką terapeutyczną.
Bajki terapeutyczne pomagają dzieciom
właściwie zinterpretować wiele różnych sytuacji życiowych, pozwalają bez lęku spojrzeć
na swoje problemy, uczą zaradności w życiu,
kompensują niezaspokojone potrzeby, dają
poczucie własnej wartości. Umożliwiają
utożsamienie się z bohaterem, a szczęśliwe
zakończenie daje poczucie sukcesu.
Chciałabym polecić i zaproponować do
przeczytania pozycje literackie zawierające szereg tego typu bajek autorstwa Marii
Molickiej pt. „Bajkoterapia – o lękach dzieci i nowej metodzie terapii” (Wyd. Media
Rodzina), „Bajki terapeutyczne dla dzieci cz.
1 i 2” (Wyd. Media Rodzina). W tych książkach odnajdziemy bajkę dotyczącą m.in.
problemów adaptacyjnych, związanych
z odrzuceniem przez grupę, zagubieniem,
kalectwem, odmiennością dziecka, emocjami związanymi z rozwodem rodziców, śmiercią kogoś bliskiego i wiele innych. Celem

bajki psychoterapeutycznej jest obniżenie
poziomu lęku, dowartościowanie dziecka,
zaspokojenie potrzeb, wsparcie przez rozumienie i akceptację, przekazanie odpowiedniej wiedzy o sytuacji lękotwórczej oraz
wskazanie sposobu radzenia sobie. Do takich
bajek należą m.in. „Mrok i jego przyjaciele” –
lęk przed nieznanym otoczeniem, ciemnością; „Uduś” – lęk przez chorobą i cierpieniem”,
„Księżycowy domek” – lęk przed przemocą
w domu; „Zuzi – buzi” – separacja od matki;
„Lustro” – śmierć.
W zaproponowanych książkach czytelnik
odnajdzie odpowiedzi na wiele nurtujących
go pytań, jak również sposoby postępowania
z dziećmi w określonych sytuacjach. Nie
zapominajmy, że terapeutyczne funkcje literatury to rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, zaspokojenie ciekawości, udzielanie
odpowiedzi na ważne pytania, przekazanie
wartości moralnych, dostarczenie rozrywki,
zabawy, radości, bohater książkowy daje
wsparcie. Zachęcam do lektury wymienionych książek i serdecznie zapraszam do
naszych bibliotek.
Halina JUGOWICZ
Filia Biblioteczna w Rabie Niżnej
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Śnieżnicę odkrył ks. Józef Winkowski

Jubileusz w górskim lesie
Czasem radosne świętowanie i jubileusz sięgną aż
do zakamarków leśnych. Tylko, że tu nie chodzi o jakąś
uroczystość byłych partyzantów, czy leśnych ludzi,
a jest to świętowanie kościelnych i patriotycznych wydarzeń sprzed 80 lat! A cała sprawa jest nie tylko historią,
ale i dzisiejszą żywą rzeczywistością.
W leśnej kotlince na zboczach
Śnieżnicy na skraju wsi Kasina
Wielka znajdowała się mała
polanka, której wielkim skarbem
było (bijące do dziś) obfite źródło
wspaniałej krystalicznej wody.
Zakopiański katecheta ks. Józef
Winkowski (1888-1915) od pewnego czasu poszukiwał dogodnego miejsca na kolonie letnie
dla chłopców z założonej przez
niego uczniowskiej Sodalicji
Ks. Józef Winkowski.
Mariańskiej. Dzięki znajomości
z ówczesnym proboszczem i dziekanem mszańskim ks. Józefem Stabrawą doszło do kupna tej
polany i dużego (ok. 100 ha) okalającego ją lasu.
Po dwu latach budowy latem 1930 r. przyjechali pierwsi
uczestnicy kolonii – chłopcy z całej Polski. I tak było już
potem przez 10 sezonów letnich, ostatni w sierpniu 1939r.
musiał być skrócony z powodu nadchodzącej wojny. Chłopcy
z Sodalicji (dziewczęta miały swoją kolonię w Solinach) mieli
tu do dyspozycji domki drewniane, jadalnię, kaplicę, dwa
boiska sportowe i basen kąpielowy. W czasie miesięcznego
pobytu mogli nie tylko odpocząć, ale i nawiązać i umocnić
koleżeństwo z rówieśnikami z innych stron Polski. Kolonia
miała bowiem na celu zintegrowanie młodych ludzi z różnych
ziem – do niedawna jeszcze zaborów i przygotować ich do
wspólnego działania dla odradzającej się Ojczyzny. Ksiądz
Winkowski bardzo dbał o rozwój i ulepszanie kolonii – w miejsce pierwszych prowizorycznych budynków powstawały nowe,
solidne, w zakopiańskim stylu. Razem z kaplicą i umywalnią
było ich siedem, dwa stoją do dziś.

chłopców z całej Polski. Zawierucha wojenna oszczędziła to
miejsce, choć – jak wiemy – wiele górskich obiektów niestety
poszło z dymem. Gorsza jeszcze rzecz nastąpiła po wojnie,
gdy władza ludowa zabrała całe sodalicyjne mienie, a samą
Sodalicję też wkrótce zdelegalizowała. Chory już wtedy ks.
Winkowski przeżywał ciężkie chwile widząc jak jego dzieło
idzie na marne. Zmarł w Zakopanem w 1951r. i tam został
pochowany.
Teren kolonii, jej budynki i wspomniane 100 ha lasu przeszło na własność państwa na długie dziesięciolecia. Obiekty za
ich remont przez jakiś czas dzierżawiła YMCA mająca na sąsiedniej górze Lubogoszcz swój ośrodek sportowo – szkoleniowy,
starszy zresztą od naszej kolonii o 5 lat! Potem i ona musiała
podzielić losy innych organizacji – i została zakazana, a mienie
upaństwowione. Na Śnieżnicę przyjeżdżali potem harcerze,
były jakieś obozy i kolonie spółdzielczości pracy, kuratorium
oświaty. Nawet czasem po cichu (wycieczkowo) zapuszczali
się tu działający wśród młodzieży księża. Nieraz jeszcze odprawiano w osamotnionej kaplicy Mszę św. Wspominał mi o tym
b. proboszcz mszański ks. Antoni Pawlita, będący w tamtych
czasach wikariuszem w Kasinie Wielkiej.

Wojna wszystko popsuła
Gdyby nie wojna kolonia służyłaby młodzieży nie tylko
latem. Po zakończeniu sezonu cały ruchomy inwentarz (świetlica, biblioteka, kaplica, kuchnia) był zwożony dwoma furkami do Mszany Dolnej, gdzie życzliwy niezmiernie dla kolonii
ks. dziekan Stabrawa przechowywał go na swej nowowybudowanej plebanii do następnego sezonu. Przez długi więc czas
kolonia była nieczynna. W czasie jedynej zimowej wycieczki
na Śnieżnicę ks. Winkowski był oczarowany śnieżnymi widokami i marzył, aby jego chłopcy mogli kiedyś przyjeżdżać tu
o takiej właśnie porze i zażywać uroków zimy. Przez okres
przedwojenny przez śnieżnicką kolonię przeszło ponad 500

Ks. Józef Winkowski z młodzieżą sodalicyjną.
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Zanim przyszły nowe czasy kolonia (wtedy schronisko)
miała gospodarnego zarządcę, jakim było limanowskie państwowe przedsiębiorstwo turystyczne o nazwie „Śnieżnica”.
W międzyczasie: kaplica została rozebrana, a za zgodę na to
krakowska Kuria otrzymała pozwolenie na budowę kościoła
dla Raby Niżnej (rok 1968); spłonął budynek „Wilnianka”
(lato 1967), a basen kąpielowy popadł w ruinę i zarósł drzewami.
Za czasów „Śnieżnicy” powstały dwa dosyć solidne, choć
stylowo kiepskie budynki, zrobiono centralne ogrzewanie,
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instalacje wodne i sanitarne oraz doprowadzono prąd. W dru-
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Wspomnienie o Janie Fudali, zwanym Jaśkiem z Gorców

Człowiek wielu talentów
Jan Fudala urodzony w Dobrzykowicach w 1951 r.,
zmarł tragicznie w wypadku 6 stycznia br. Znany jako
Jasiek z Gorców. Człowiek wielu talentów: malarz,
poeta, pisarz, satyryk, gawędziarz, aktor, współtwórca
wielu zespołów regionalnych na góralszczyźnie, sportowiec, a wreszcie dyrektor Muzeum im. Władysława
Orkana w Rabce Zdroju. Takim bogactwem zainteresowań i energii, jaką przejawiał w swoim krótkim życiu,
mógłby obdarzyć wielu ludzi.
Człowiek niepokorny,
buntujący się przeciwko
złu i głupocie jaką spotykał na swojej drodze, żyjący
według wskazań do synów
Podhala przekazanych przez
Władysława Orkana. Kochał
ludzi, mimo to, że pewnie
więcej miał wrogów jak przyjaciół. Nie zawsze przez tych,
którym zrobił dobry uczynek,
był rozumiany i doceniany. Kochał kulturę w ogóle,
a kulturę góralską szczególnie. To jej poświęcił się bez
reszty - promując ją jako
dyrektor muzeum, a także
jako mieszkaniec tej ziemi
i folklorysta.
Rogata dusza, ale dobry człowiek, bo co by to był za
artysta, jakby nie miał własnego zdania i swojej wizji! Pewnie
mógłby być jedynie politykiem, lecz to nie leżało w jego charakterze.

w akademickim zespole pieśni i tańca “Skalni” w Krakowie,
a następnie w Zespole im. Klimka Bachledy w Zakopanem.
Wspólnie z Franciszkiem Bachledą-Księdzulorzem
i Andrzejem Gąsienicą Makowskim założyli w Krakowie grupę
poetycką “Juhasi” pisząc tylko w gwarze góralskiej. Jasiek
Fudala sprawdził się również jako aktor występując w wielu
filmach między innymi “Legenda Tatr” w 1994 r., gdzie grał
”Symka”, “Kolory Kochania” w 1988 r. grając rolę “Diabła”,
“Ród Gąsieniców” w 1979 roku, gdzie był twórcą kostiumów.
W 1979 roku zagrał w 5. odcinku “Rodu Gąsieniców” Pawła
Gąsienicę, syna Maćka, w filmie “Nuty moje nuty” oraz “Nie
zabijesz wiatru”.
Za swoją działalność artystyczną był wielokrotnie nagradzany między innymi Państwową Nagrodą Artystyczną im.
Stanisława Wyspiańskiego, brązowym medalem “Zasłużony
dla Kultury” “Gloria Artis”.

Malarz na szkle i poeta
Jego twórczość plastyczna nawiązuje do góralszczyzny.
Śmiałymi pociągnięciami pędzla utrwalał scenki rodzajowe
przedstawiające codzienne życie, zwyczaje i obrzędy góralskie. Prace jego znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych
w kraju i za granicą. Był organizatorem wystaw w kilkudziesięciu miastach w Polsce oraz między innymi we Francji, USA,
Finlandii i Japonii.

Tańczył i spiewał
Absolwent Liceum Technik Plastycznych im. Antoniego
Kenara w Zakopanem, a także Akademii Wychowania
Fizycznego w Krakowie. Mieszkał i tworzył w Rabce Zdroju
w domu z 1884 r. Jest to zespół budynków kulturalno-zabytkowych, w którym zorganizował prywatne muzeum i galerię swoich prac, a z żoną Lubą (z pochodzenia Bułgarką)
zamieszkał w domu zbudowanym obok. Kompleks obiektów
sam nazwał “Pod Trzema Madonnami”. Zamiłowany w folklorze góralskim, propagator bogatej kultury Zagórzan, którą
nosił w swoim sercu. Dzięki temu, że mieszkał w Olszówce
był Zagórzaninem z krwi i kości. Współtwórca zespołów
regionalnych między innymi: „Krowianki” w Rabie Wyżnej,
“Harenda” w Zakopanem, “Zagórzanie” w Kasinie Wielkiej
oraz ”Zornica” przy Młodzieżowym Centrum Kultury
“Jutrzenka” w Zakopanem. W czasie studiów tańczył i śpiewał
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Twórczość poetycka Jana Fudali zaowocowała licznymi tomikami poezji m.in. “Śrybelny miesiącku” (1980),
“Fudala w Karczmie” (1984), “Czarnomorskie liryki” (1990),
“Orawianie” (1996). Pisał także utwory satyryczne: “Od
Sabały do Fudali” (1989), “Zbójnicki” (1990). Tworzył również sztuki dla dzieci: “O Janosiku Zbójniku” (1988); próbował sił w dramacie “Karczmisko”. Współpracował z wieloma pismami regionalnymi m.in. tygodnikiem “Dunajec”,
„Tygodnikiem Podhalańskim”; redagował rubryki “Literatura
Górska” w tygodniku “Nasze Strony”.
Oto wiersze „Jaśka z Gorców” wybrane z tomików:
“Śrybelny Miesiącku” oraz “Fudala w Karczmie”

Gorce...
Gorce to moje ocarowanie
wyście som jak mojego dziywcęcia “Kochanie”
Tu zimowom nockom gwiozdecki ozsypują sanie
Tu wiecorem z boginkami moze sie kąpać kozdy
Tu syćkie dziywcęta som ślicne
i ogniste
jak siwki, góralskiego gazdy
Tu w serca zaklynte zbójnickie dukaty
tu dzieciska nie banujom do mamy do taty
kie zapieje kur
Tu przyjyzdzojcie łostomili
bo tu skolnyj miyłości ucy gorcański wiecór

Mamo...
Kiek sie z dwójami wracoł ze skoły
na miedzy śpiwoły śpoki i gile
Tyś ukompano w pocie kopała baryle
Wte zawdyś bośkała gwarom
Tom nodrogsom sercu- starom
Raniućko targałaś cupryne jak holny
-Stojze chłopce kochany
moześ juz wyspanyMamućko
przy tobie jak przy winku
byłek miyłościom pijany
A kiek sie broł w świat...
Dysc był na twojej gymbusi
Matko
za Twojom dobroć, miyłość, za bitkę
Twoje siwe roki posadze w kwiotkach...
Sport, a zwłaszcza narciarstwo biegowe, było wielką pasją
Jaśka. Już jako student AWF odnosił sukcesy, nawet międzynarodowe, na zawodach i spartakiadach akademickich. W 1970
r. w Borowcu w Bułgarii na zawodach Nadziei Olimpijskich
wywalczył brązowy medal, a w 1973 r. na Mistrzostwach Aka
demickich w Szwajcarii zdobył srebrny i złoty medal. Biegał
na nartach do końca przygotowując się do Biegu Papieskiego
w Nowym Targu. Zginął na treningu potrącony przez pociąg.
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Jasiek Fudala człowiek nietuzinkowy, człowiek legenda.
Pozostanie w naszej pamięci dzięki swojej twórczości artystycznej. Mam nadzieję, że jego prawdziwi przyjaciele nie
pozwolą zapomnieć o nim i jego twórczości.

Kie sie kopyrtne
Ty brodziaty świątku Jantoniego
Na gęślach zagros zbójnickiego
Cobyk w Niebo skocył
A wy pochowojcie mnie w zielonej
ubocy
Na bukowym grobie zapolcie mi
watre
Pozdrówkojcie Gorcom, zakurzcie
se fajke
I swoim dzieciskom
Opowiydzcie w gwarze
Staropolskom bajke
Taki swój poetycki testament Jasiek z Gorców sporządził
30 lat temu. Odszedł tak szybko zostawiając rodzinę i przyjaciół. Zastanawiam się, co Jasiek chciałby przekazać nam
w ostatnim słowie. Sądzę, że wystarczy zapoznać się z jego
twórczością, a wyrobimy sobie zdanie na ten temat: Być hardym, dumnym, pełnym miłości do własnej kultury i do
ludzi, jednocześnie walczyć z chaosem i głupotą tego
świata to powinność każdego górala. Na ile go znałem,
myślę, że takie przesłanie przekazałby nam Jasiek z Gorców.
Piotr LULEK
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Na Jasnej Górze furorę zrobiły trzy połączone orkiestry strażackie

U tronu Królowej Polski
W niedzielę 27 stycznia br. ponad 500 mieszkańców
Gminy i Miasta Mszana Dolna pielgrzymowało na Jasną
Górę, aby się pokłonić i zawierzyć Matce Bożej. Wśród
pielgrzymów byli: wójt Tadeusz Patalita, burmistrz
Tadeusz Filipiak, przewodniczący rad gminy - Stefania
Wojciaczyk oraz miasta - Władysław Żądło, ale przede
wszystkim strażacy. Nasi druhowie stworzyli cudowną
oprawę pielgrzymki i byli jej prawdziwą ozdobą. Trzy
połączone orkiestry dęte: Kasinka Mała, Kasina Wielka
i Mszana Górna zrobiły furorę w Częstochowie.
W kaplicy Cudownego Obrazu pielgrzymów z ziemi
mszańskiej pięknie powitał o. Bogdan Waliczek, przeor
Jasnej Góry, który pracował jako wikariusz i katecheta w para-

fii w Mszanie Dolnej w latach 1987-1991. Pracując jeszcze
w parafii w Krakowie postanowił ujawnić swoje pragnienie.
W czerwcu 1993 r. o. Bogdan otrzymał pozwolenie od kardynała Franciszka Macharskiego na wstąpienie do Zakonu
Świętego Pawła I Pustelnika. My pamiętamy Go, jako księdza
Bogdana, promieniującego ciepłem, serdecznością, prostotą
i obdarzonego wspaniałym głosem (nb. nic się nie zmienił).
Przeor Jasnej Góry w czasie Mszy św., którą odprawiał wspólnie z proboszczami mszańskich parafii: ks. Jerzym Raźnym
i ks. Stanisławem Parzygnatem trafnie określił cel naszego
pielgrzymowania. - Przybywacie, aby zawierzyć Matce Bożej
wszystkie wasze sprawy: codzienność, podejmowane decyzje, życie
swoich bliskich, rodzin, także tych, których w sercach przynieśliście tu,
do tronu Królowej Polski – powiedział o. Bogdan Waliczek.
A.Ch.

Możemy być dumni z siebie

Dyplom za zbiórkę szkła
Miło nam poinformować, że Gmina Mszana Dolna otrzymała honorowy tytuł:
“Najbardziej proekologicznej społeczności gminnej Małopolski 2007 roku”.
Konkurs dla gmin zorganizowała Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
i Stowarzyszenie Forum Opakowań Szklanych. Celem konkursu było wyłonienie
najefektywniejszego systemu selektywnej zbiórki opakowań szklanych w województwie małopolskim. Gminy oceniano w systemie punktowym na podstawie wyników
zbiórki opakowań szklanych w czasie trwania konkursu w przeliczeniu na jednego
mieszkańca. Gmina Mszana Dolna zajęła II miejsce w konkursie. W przeliczeniu na jednego mieszkańca zebrano u nas 1,18 kg szkła.
M.B.
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MSZANA GÓRNA. Sukces Gimnazjum nr 4 im. ks. prof. J. Tischnera

Szkoła Jagiellońska
Tym prestiżowym tytułem Gimnazjum nr 4 w Mszanie
Górnej zostało uhonorowane podczas „Forum Szkół
Jagiellońskich” odbywającego się w Krakowie w dniach
7-8 marca 2008 r. Forum podsumowało pracę 100 szkół
z trzech województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego realizujących własne programy
pokonywania barier społecznych, współfinansowane ze
środków EFS.
Nasze Gimnazjum przygotowało projekt „Wiedza i kultura w zasięgu ręki”, który dofinansowany został kwotą ponad
156 tysięcy złotych . Należy podkreślić, że tylko 54 szkoły
otrzymały dotacje. Przez 5 miesięcy – od 1 września 2007 r. do
31 stycznia 2008 r. uczniowie uczestniczyli w wycieczkach do
Krakowa i Warszawy, brali udział w warsztatach tanecznych
w Bukowinie Tatrzańskiej i plastycznych w Nowym Wiśniczu
oraz dziennikarskich w Nowym Sączu; opracowali specjalne
wydanie gazetki szkolnej, zespół folklorystyczny prezentował
się m.in. środowiskom niepełnosprawnych, dorośli mieszkańcy Gminy mogli kształcić umiejętność pracy na komputerze.
To tylko część przedsięwzięć projektu przygotowanego przez
grupę nauczycieli z naszego Gimnazjum.
Ważne było, że projekt obejmował wszystkich 316 uczniów,
każdy uczestniczył choćby w jednym jego działaniu .
Na zakończenie Forum, powołana przez gremia naukowe UJ – Kapituła wyłoniła 25 szkół do tytułu „Szkoły
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Jagiellońskiej”. Wyróżnione szkoły zostaną otoczone opieką
instytucjonalną i merytoryczną Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jest to dla nas olbrzymie wyróżnienie, ale jednocześnie
duże wyzwanie, aby sprostać kolejnym wymogom popularnej
„Jagiellonki”.
W gronie 25 wyróżnionych szkół znalazło się również
Gimnazjum z Kasiny Wielkiej - serdecznie gratulujemy.
Jarosław MAZUR,
dyrektor Gimnazjum nr 4 w Mszanie Górnej
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Legenda o Zimnej Dziurze

Na próżno krzyczał i walił pięściami
Przed wieloma wiekami w niewielkiej
wiosce Kasince Małej żył biedny chłop
o imieniu Jakub. Nie powodziło mu się
dobrze i codziennie zamartwiał się, że
jego dzieci chodzą spać głodne. Żeby biedę
z domu odegnać Jakub dzień w dzień we
dworze u szlachcica dodatkowo odrabiał
pańszczyznę, za co pan Ludomir dawał
mu na koniec miesiąca worek pszenicy, żyta
i koszyk ziemniaków.
Pewnego dnia zmęczony Jakub siedział
na ławie przed chałupą i martwił się, co da
dzieciom na wieczerzę. Nagle przysiadł się
do niego stary, poczciwy dziad wędrowny.
Wdali się w pogawędkę. Jakub wyniósł
z chałupy garnek kwaśnego mleka i suchą
pajdę czarnego chleba, nic innego nie miał,
a stary obyczaj nakazywał ugościć wędrowca. Gospodarz przeprosił tedy za skromny
poczęstunek i zafrasowany zaczął się żalić,
że nędza zagląda do jego chałupy i nijak
od niej odegnać się nie może.
Wtedy starzec opowiedział Jakubowi
legendę o Zimnej Dziurze i znajdującym
się w niej małym skrzacie, który ponoć
raz w roku spełnia wszystkie życzenia.
Tym zaczarowanym dniem była Niedziela
Palmowa. Ucieszył się Jakub niezmiernie, już wiedział, co zrobi – pójdzie na
Szczebel, bo Niedziela Palmowa wypada
za dwa dni.
Wieczorem Jakub długo rozmyślał, jak
poprosić skrzata, żeby ten się nie rozgniewał. Wreszcie postanowił, że będzie błagał
o to, co dla niego najważniejsze. Poprosi,
by jego rodzina zawsze miała co jeść. Może
wtedy skrzacik się ulituje, nie zrobi mu
krzywdy i jeszcze wspomoże. Pokrzepiony
tą myślą utrudzony Jakub zasnął.
Rano, gdy się obudził, szybko poszedł
w stronę lasu, do Zimnej Dziury. Dziwnie
było mu iść samemu. Po godzinie męczącej
wspinaczki był na miejscu. Z lękiem wszedł
do skalistej groty. Wtem coś zaszumiało
i z dolnego korytarza wyszedł mały skrzat
z niezmiernie długą brodą. Zlękniony
Bartłomiej powiedział cicho: - A jednak
starzec miał rację.

- Po co tu przyszedłeś? - spytał skrzat.
- Chciałbym cię prosić o to, by moja
rodzina zawsze miała co jeść – wyjąkał
Bartłomiej.
- Dobrze, ponieważ wiem, że jesteś
dobry, spełnię twoje życzenie – powiedział
skrzat i zniknął.
Jakub szybko zbiegał ze Szczebla
i zastanawiał się, w jaki sposób skrzat
wypełni swoją obietnicę. Gdy znalazł się
przed domem, ujrzał swoją żonę uśmiechniętą. Zdziwiona opowiedziała mężowi,
że gdy przygotowywała wczorajszego dnia
wieczerzę, zajrzała do starego kredensu,
w którym trzymali jedzenie i znalazła
tam bochenek chleba, ser, ziemniaki i trochę
zboża. Pomyślała, że zostało z poprzedniego dnia i ogromnie się ucieszyła, gdyż
nie musiała się martwić, co dać dzieciom
do jedzenia. Jakie było jej zdumienie, gdy
dzisiaj też zobaczyła w kredensie dwa
bochenki chleba, ser, ziemniaki i po garnku
żyta i pszenicy. W żaden sposób nie umiała
wytłumaczyć, co się dzieje, skąd w kredensie stale jest jedzenie. Na te słowa Jakub
się uśmiechnął i opowiedział swojej żonie
Marysi o wyprawie do Zimnej Dziury
i o spotkaniu dziwnego skrzata, który
spełnił jego życzenie. Mijały dni i tygodnie,
a rodzina Jakuba co dzień znajdywała w starym kredensie jedzenie. Pewnego
dnia, gdy Jakub odrabiał pańszczyznę, pan
Ludomir spytał go, dlaczego nie przychodzi
do niego dodatkowo odrabiać pańszczyzny,
chłop odpowiedział, że nie potrzebuje pracować dodatkowo, bo jego rodzina ma co
jeść. Szlachcic wypytywał Jakuba, skąd
nagle w jego rodzinie nie brakuje chleba,
na to Bartłomiej opowiedział o wyprawie
do Zimnej Dziury i o spotkaniu tajemniczego skrzata. Szlachcic bardzo zaciekawił
się opowieścią, a ponieważ był bardzo
zachłanny i chytry na pieniądze, postanowił poczekać do Niedzieli Palmoweji, udać
się do tajemniczego skrzacika i poprosić
o ogromne bogactwa.
Szlachcicowi czas dłużył się niemiłosiernie, nie mógł doczekać się tego dnia,
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w którym będzie mógł udać się do skrzata. Wreszcie nastała Niedziela Palmowa.
Lubomir obudził się wcześnie rano, szybko wybrał się do lasu i pomaszerował
w kierunku Zimnej Dziury. Z zaciętością
wspinał się po skałkach i nie upłynęła
godzina, jak dotarł do celu. Dosyć pewny
siebie zręcznie wsunął się do groty i zaczął
rozglądać się po ścianach w poszukiwaniu skrzata spełniającego życzenia. Wtem
rozległ się mocny, dudniący głos: - Po co tu
przyszedłeś?
- Chciałbym, byś dał mi wielkie bogactwa – zuchwale odpowiedział szlachcic.
- Dobrze, dam ci to, na co zasługujesz
– cicho zachichotał skrzat.
I nagle jedna ze ścian pieczary rozsunęła się i ukazało się małe pomieszczenie
wypełnione po sufit wspaniałymi bogactwami. Szlachcic z radości wykrzyknął: Będę bogaty! Całe życie o tym marzyłem!
- Możesz brać to wszystko, ale jeśli
dzwon na wieży wybije trzy razy na Anioł
Pański, a ty będziesz znajdował się w tym
pomieszczeniu, ściana się zasunie i pozostaniesz tu na wieki – przestrzegał skrzat.
- Nie ma obawy, jak trzy razy dzwon
wybije, będę już przed grotą z workiem
pełnym bogactw. Nie wypuszczę takiego
szczęścia z ręki – gorączkowo zapewniał
szlachcic.
- Pamiętaj! Trzecie uderzenie kościelnego dzwonu zamyka grotę. Pamiętaj,
pamiętaj! – dziwny głos jak echo dudnił
po jaskini.
Skrzat zniknął tak niespodziewanie,
jak się i pojawił, a szlachcic zaczął napełniać swoje wory drogą biżuterią wysadzaną rubinami, szmaragdami, opalami i szafirami. Brał także złote monety
i piękne, tkane srebrem tkaniny. Nagle
pan Ludomir usłyszał pierwsze stuknięcie dzwonu na wieży, pomyślał, ze jeszcze ma czas i zaczął wkładać bogactwa
do kolejnego wora. Po drugim stuknięciu
dzwonu, miał już wyjść z groty, gdy wtem
ujrzał piękny pierścionek, który mienił się
brylantowym blaskiem. Pokusa była tak
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KASINKA MAŁA. Pasowania pierwszaków na czytelnika

Biblioteka – miejsce atrakcyjne
W dobie tak wszechstronnego rozwoju komunikacji
społecznej i daleko zaawansowanych technologii informatycznych, czyli rzec można, w dużym uproszczeniu,
w czasach wysokiego poziomu inteligencji (nazywanej nie bez kozery, sztuczną) specjaliści biją na alarm
nad niskim poziomem czytelnictwa. W konsekwencji
tego powstają rozbieżności: wysoka technologia – niska
wyobraźnia.
Mnogość rozwiązań technicznych – ubóstwo słownictwa,
no może tylko politykom nie brakuje gładkich słówek, ale
to inna bajka. Gotowe telewizyjne obrazki zmieniające się
z szybkością karabinu maszynowego przed oczami widzów
przeciwstawiają się skutecznie wymagającej skupienia, myślenia i refleksji lekturze książki. „Wielkie mi halo”- odpowiadają
oponenci, wszak potrafią ze zrozumieniem przeczytać komunikat na ekranie monitora, a jak nie wypali, to zawsze mamy
opcję „cofnij”.
Ten wstęp to tylko wprowadzenie do tematu, na którym
doktoryzuje się całe pokolenie pedagogów i psychologów.
Głębię problemu poznać można po ilość podejmowanych inicjatyw i kampanii reklamowych prowadzonych przez ostatnie
lata na rzecz popularyzacji czytelnictwa. Słynna jest już przecież akcja: „Cała Polska czyta dzieciom” .
A tak w ogóle to czyta?
Zachętą są godne naśladowania i wsparcia wszelkie wysiłki
podejmowane przez nasze szkoły i biblioteki. Jednym z przykładów wdrażania do czytelnictwa najmłodszych są inicjatywy
nauczycieli realizujących atrakcyjne, autorskie programy edukacji czytelniczej i praca szkolnych bibliotekarzy. Przykładem
może być uroczystość Pasowania na czytelnika zorganizowana z prawdziwym rozmachem w Szkole Podstawowej nr 2
w Kasince Małej.
Czekających na swoje pierwsze w życiu, własnoręczne
wypożyczenie książki pierwszaków, którzy opanowali już
technikę czytania, wprowadziły w świat książkowych przygód
bajkowe postaci – aktorzy spektaklu przygotowanego przez
Grażynę Kołodziejczyk. To właśnie przed nimi uczniowie
musieli zdać egzamin ze znajomości zasad poszanowania

wielka, że szlachcic wrócił jeszcze po ten
klejnot. Myślał, że zdąży przed uderzeniem
dzwonu. Tymczasem rozległo się złowrogie
bicie i ściana się zasunęła. Na próżno
szlachcic walił pięściami w twarde skały
górskiego piaskowca, na próżno krzyczał.
Rozpaczał, żałował poniewczasie, ale
dobrze wiedział, jaki go teraz spotka los.
Będzie za swoją chciwość i niepohamowa-
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książek i samego procesu wypożyczania. A że zdali go celująco, w nagrodę zostali pasowani na prawdziwego czytelnika,
na przyjaciela książek, co potwierdzone zostało w obecności
dyrektora szkoły, Czesławy Łobuz, pamiątkowym dyplomem.
Dziś już, kilka tygodni po tym wydarzeniu, z dumą obserwuję częste wizyty pierszaczków w szkolnej bibliotece, do
których zachęca nie tylko przemiły uśmiech pani bibliotekarki, ale dalsze pomysły, którymi tę aktywność podtrzymuje.
Najczęstszą formą tych wzmocnień są konkursy, zdrowa rywalizacja motywująca dzieci.
Przy tej okazji warto wspomnieć, że biblioteka nasza,
podobnie jak kilka innych w gminie, wzbogacona została
przed kilkoma miesiącami w komplet 4 komputerów multimedialnych oraz urządzenie wielofunkcyjne: skaner, drukarka,
ksero. Zestawy te noszące nazwę Multimedialnego Centrum
Informacyjnego, pozyskane dzięki dotacjom środków unijnych, służą uczniom poszukującym informacji i pogłębiającym
swoją wiedzę. Dzięki takim inicjatywom rozszerza się rola
bibliotek, podejmowanych przez nich działań. Naszym zaś
marzeniem jest, by stały się one miejscem częstych i owocnych „pielgrzymek” dzieci i młodzieży.

ną żądzę bogactw pokutował do dnia Sądu
Ostatecznego.
Legenda mówi, że gdy jest burza, to
ze Szczebla słychać przeraźliwe jęki, a na
pola i drogi razem z wodą wyrzucane są
kamienie. Podobno to szlachcic Lubomirski
chce wydostać się z Zimnej Dziury, nadludzką siłą przekopuje skały, ale nadaremnie. Jedynie wyrządza gospodarzom spod

(E.J.)

Szczebla szkodę, bo po takiej awanturze
muszą zbierać kamienie ze swoich pól
i naprawiać drogi pełne dziur wypłukanych przez wodę.
Anna CETNAROWSKA, kl. VI Szkoła
Podstawowa Nr 1 w Kasince Małej
Najlepsza praca w grupie wiekowej 9 – 12 lat
w gminnym konkursie
„Legenda o mojej miejscowości, okolicy…”
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Pieniądze na zeszyty, książki, kursy, dojazdy

Z pomocą niepełnosprawnym uczniom
Gmina Mszana Dolna zgłosiła swój udział do programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu
wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko – wiejskie”. Nasz
wniosek został pozytywnie rozpatrzony, otrzymaliśmy
dofinansowanie w wysokości 50 675,48 zł.
W dniu 4 stycznia br. odbyło się uroczyste spotkanie wójta
Tadeusza Patality z rodzicami i dziećmi, które skorzystają
z programu PFRON. Dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów otrzymają maksymalnie po 2000 zł, natomiast dzieci starsze, ze szkół ponadgimnazjalnych, maksymalnie 3000 zł, jeżeli
zaś płacą czesne - jest to kwota do 4000 zł. Pieniądze te rodzice
mogą wykorzystać na różnego rodzaju pomoce naukowe dla
swoich dzieci m.in. zeszyty, długopisy, książki, encyklopedie,
kursy doszkalające, zajęcia mające na celu podniesienie sprawności fizycznej bądź psychicznej. Ze środków PFRON rodzice
mogą sfinansować koszt dojazdu swój i dzieci na takie zajęcia.
Rodziców bardzo ucieszyły te pieniądze, ale jak mówią -

jest to kropla w morzu potrzeb. Wójt nie pozostał obojętny
na ich słowa i obiecał pomoc w rozwiązywaniu problemów, na
które napotykają niepełnosprawne dzieci.
Magdalena KACZMARCZYK

KASINA WIELKA. Gimnazjum nr 1 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego – „Szkołą
Jagiellońską”.

Praca warta zachodu
W dniach 7-8 marca br. w hotelu
Qubus w Krakowie miała miejsce
konferencja podsumowująca projekt
„Szkoły Jagiellońskie” realizowany przez Uniwersytet Jagielloński.
Nasze Gimnazjum, jako jedna z 54
szkół z trzech województw, otrzymała dofinansowanie na realizację swojego projektu inicjującego – „Kasina
mądra, sprawna, z tradycjami”.
W okresie od 1 września 2007 r. do
31 stycznia 2008 r. nauczyciele i uczniowie wspólnie pracowali nad wyznaczonymi zadaniami. A było ich nie mało.
Wytyczenie ścieżki edukacyjnej „Szlak
Zagórzański”, zebranie materiałów
i opracowanie przewodnika po ścieżce,
to wyzwanie postawione przed „humanistami” i „przyrodnikami”. Prace nad
tym tematem przybliżyły uczniom historię Kasiny Wielkiej, jej walory przyrodni-

cze i krajobrazowe. Wycieczki terenowe,
wywiady, spotkania z mieszkańcami oraz
analiza materiałów źródłowych uświadomiły uczniom, że miejsce w którym
mieszkają jest wyjątkowe i niepowtarzalne.
Pod opieką nauczycieli wychowania
fizycznego „miłośnicy kultury fizycznej” uczyli się, jak aktywnie wypoczywać. Poniedziałkowe wyjazdy na
basen do Myślenic, udział w Rajdzie
im. Trybowskiego, trzydniowa wycieczka na Słowację, a także treningi i udział
w zawodach sportowych, to wydarzenia
mile wspominane.
Trzecim celem naszego projektu
było zainaugurowanie działalności szkolnego Zespołu Regionalnego. Zakupiono
stroje regionalne dla części zespołu.
Uczniowie pod opieką nauczyciela sztuki oraz kapelmistrza przedstawili zwy-
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czaje i obrzędy regionu Zagórza, a grupa
kolędnicza wystąpiła w Powiatowym
Przeglądzie Kolędniczym organizowanym od lat w Domu Strażaka w Kasinie
Wielkiej.
Tak liczne działania wymagały ogromnego wysiłku od wszystkich
zaangażowanych w realizację projektu.
Uczniowie, nauczyciele oraz koordynatorzy pod czujnym okiem dyrektor Janiny Ziemianin wykazali, że
warto było wspomóc ich zamierzenia. Nasza praca została zauważona
i doceniona. Zespół pracowników
Uniwersytetu Jagiellońskiego przyznał
naszemu Gimnazjum tytuł i statuetkę „Szkoły Jagiellońskiej”. Jesteśmy
dumni, tym bardziej, że pozostałe projekty również zasługiwały na wyróżnienie.
Józef NOWAK, koordynator projektu
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Ogólnopolski konkurs plastyczny dzieci i młodzieży

„112” w trudnej sprawie –
nie używaj przy zabawie
Konkurs został zorganizowany
przez Komendanta Głównego PSP za
pośrednictwem powiatowych i gminnych Wydziałów Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego. Jego
celem jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zachowania bezpieczeństwa w momencie występowania wszelkiego typu zagrożeń.

zagrażającej ich życiu i zdrowiu.
Etap gminny konkursu przebiegał
pod patronatem Barbary Dziwisz,
pełnomocnika wójta Gminy Mszana
Dolna, która weszła też w skład
komisji konkursowej. W jury pracowały ponadto: Barbara Łojas (przewodnicząca) i Maria Nawieśniak.
Na konkurs nadesłano 112 prac ze
szkól podstawowych i gimnazjów Gminy
Mszana Dolna. Najaktywniejsza pod
tym względem była Szkoła Podstawowa
nr 2 w Kasince Małej. Po rozstrzygnięciu gminnego etapu konkursu, wyłoniono po 5 zwycięzców w każdej grupie
wiekowej.

I grupa wiekowa (6 – 8 lat)
Zadaniem konkursu było wyrobienie
skutecznych sposobów reakcji w czasie pożarów, różnego rodzaju wypadków – na drodze, w domu, czy nad
wodą, a także innych zagrożeń, takich
jak: powodzie, katastrofy ekologiczne
i budowlane. Udział w konkursie miał
kształtować właściwe zachowania dzieci i młodzieży w obliczu zagrożenia.
Uświadamiać im, jak postępować
w momencie jego zaistnienia oraz
przypomnieć, że w Polsce już istnieje europejski telefoniczny numer
alarmowy 112, pod którym mogą
uzyskać pomoc w każdej sytuacji

Krystyna Kraus – SP w Olszówce
Piotr Ogiela – SP nr 1 w Lubomierzu
Barbara Lis – SP nr 3 w Kasince
Malej
Natalia Kraus – SP w Olszówce

II grupa wiekowa (9 – 12 lat)
Sylwia Drabik – SP nr 3 w Kasince
Małej
Jarosław Kraus – SP w Olszówce
Józef Piekarczyk – SP w Rabie
Niżnej
Marcin Krzysztofiak –SP nr 3
w Kasince Małej
Natalia Piekarczyk – SP nr1
w Lubomierzu

Nieporozumienie trzeba wyjaśnić

Co to jest opłata marszałkowska?
Z powodu pojawiającym się nie tylko w mediach niewłaściwym sformułowaniem „opłata marszałkowska”, niosącym
negatywny odbiór społeczny, należy sprawę wyjaśnić.
Marszałek województwa, zobligowany przepisami ustawy
Prawo Ochrony Środowiska, jest odpowiedzialny za pobieranie
opłaty za korzystanie ze środowiska, a następnie przekazywanie jej na konta funduszy ochrony środowiska i gospodarki
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III grupa wiekowa (13 – 16 lat)
Wojciech Cyrek – SP nr 2 w Kasince
Małej
Monika Kraus – ZPO w Rabie Niżnej
Artur Domiter – SP nr 2 w Mszanie
Górnej
Grzegorz Popławski – ZPO
w Kasinie Wielkiej
Paweł Popławski - ZPO w Kasinie
Wielkiej

IV grupa
(uczniowie niepełnosprawni)
Weronika Puto – Gimnazjum
w Kasinie Wielkiej
Wioleta Kaleta – Gimnazjum
w Kasinie Wielkiej
Paulina Wojtowicz – Gimnazjum
w Kasinie Wielkiej
Ewelina Wojtowicz - Gimnazjum
w Kasinie Wielkiej.
Jury oceniło, że prace wykonane były
starannie i pomysłowo. Odczytać z nich
można, że dzieci dobrze zrozumiały
temat, a ilość prac świadczyła o zainteresowaniu konkursem. Wyróżnione prace
zostały zakwalifikowane do powiatowego szczebla konkursu. Wszystkim
uczestnikom konkursu dziękujemy,
a laureatom serdecznie gratulujemy
i życzymy sukcesu w kolejnym etapie.
(B. Ł.)

wodnej (gminnych, powiatowych, wojewódzkiego oraz narodowego). W związku z powyższym opłata za gospodarcze
korzystanie ze środowiska nie jest, jak to się często nazywa
w języku potocznym „opłatą marszałkowską”.
Z dniem 1 stycznia 2008 roku Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 6 czerwca 2007 r. zwiększyła pięciokrotnie
wysokość opłaty za składowanie między innymi zmieszanych
odpadów komunalnych. Opłata dotyczy odpadów niesegregowanych (wytwarzanych przez gospodarstwa domowe), obciąża
zarządzających składowiskami, dlatego ma wpływ na cenę
usług związanych z odbieraniem odpadów.
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Którędy, którędy...

Na Ćwilin i Jasień
Przez Łostówkę przechodzą dwa szlaki turystyczne:
żółty - z Mszany Dolnej na Ćwilin i zielony – z Mszany
Dolnej na Jasień. Zajmijmy się najpierw tym pierwszym.
Z centrum Mszany Dolnej za znakami żółtymi mijamy
budynek Policji i Urzędu Miasta następnie skręcamy w prawo
w ulicę Zieloną i po około 300 m skręcamy w lewo. Powoli
wspinamy się do góry, po lewej stronie mijamy zabudowania
osiedla „Ścibory”, dalej wśród pól uprawnych i łąk podchodzimy do pierwszego wzniesienia zwanego „Kobyla Głowa”,
mierzącego 600 m n.p.m. Od początku wędrówki ok. 1 godz.,
możemy zrobić krótki odpoczynek. Cały czas towarzyszą
nam przepiękne widoki na okolicę. Podchodzimy na kolejne
wzniesienie „Czarny Dział„, a dalej wędrujemy lekkim obniżeniem. Po lewej stronie zabudowania Kasiny Wielkiej, po
prawej Łostówki. Dochodzimy do przełęczy oddzielającej te
dwie miejscowości i zaczynamy podchodzić stromym podejściem na Ćwilin. Polanę osiągamy po ok. 4 godz. od wyjścia.
Ze skraju polany na szczyt prowadzi ścieżka, ok. 15 min. Trudy
wędrówki wynagrodzą nam śliczne panoramy rozciągające się
ze szczytu góry. Przy dobrej pogodzie nad pasmem Gorców, na
południu widzimy dumne Tatry, widok będzie jeszcze piękniejszy jeżeli posiadamy lornetkę, a wtedy dostrzeżemy także
schronisko na Turbaczu. Na zachód za szczytami Beskidu
Wyspowego widzimy masywną Babią Górę i pasmo Polic,
na wschodzie zaś, na pierwszym planie, dominuje Mogielica
i Jasień. Jest na Ćwilinie miejsce, z którego nocą zobaczymy
Kraków. W połowie polany w kierunku południowym znajduje
się źródło z doskonałą wodą.
A teraz szlak zielony - z Mszany Dolnej na Jasień.
Podobnie jak poprzednio idziemy ulicą Zieloną, towarzyszą
nam znaki żółte, które skręcają w lewo, zielone znaki prowadzą nas prosto w kierunku wschodnim wzdłuż rzeki Mszanki.
Po lewej stronie zabudowania Łostówki, po prawej za rzeką
Mszany Górnej. Znaki doprowadzają nas do drogi asfaltowej,
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Fragment starej zabudowy i zdobnictwa regionalnego.

skręcamy w lewo i po ok. 400 m skręcamy w prawo i mostkiem nad potokiem, potem drogą osiedlową, mijając kolejne
zabudowania Łostówki rozpoczynamy powolną wspinaczkę
do góry, a po dłuższej chwili otwiera się ładna panorama na
Gorce, Mszanę Dolną i Beskid Wyspowy. Dalej wędrujemy
zalesionym odcinkiem przechodząc przez Ogorzałę 806 m
n.p.m., Ostrą 780 m n.p.m. schodzimy do przełęczy. Na prawo
zabudowania Łętowego, na lewo Łostówki i Wilczyc, a my rozpoczynamy kolejne podejście na stoki Kobylicy 924 m n.p.m.
Szlak zielony prowadzi nas na Jasień 1061 m n.p.m., natomiast w prawo odchodzi szlak czarny prowadzący do centrum
Lubomierza i dalej na Kudłoń. Po drodze mijamy polany i szałasy pasterskie. Na podszczytowej polanie dochodzimy do znaków żółtych, które prowadzą w lewo na Mogielicę, a w prawo
na przełęcz Przysłop i dalej na Turbacz. Duży szałas stojący
na polanie jest doskonałym miejscem biwakowym. Z Mszany
Dolnej dochodzimy tu po ok. 5 – 6 godzinach wędrówki.
Łostówka - wieś w płn-zach części powiatu limanowskiego, w gminie Mszana Dolna, rozciąga się na długości 9 km.,
nad potokiem o tej samej nazwie, w dość wąskiej dolinie
między Ćwilinem i Czarnym Działem od północy, a Ogorzałą
i Ostrą od południa na wysokości. Wieś położona jest na wysokości 480 – 560 m n.p.m. należy do parafii Mszana Dolna,
a zamieszkuje ją ok. 1400 mieszkańców.
Pierwsza wzmianka o Łostówce pochodzi z roku 1254.
W tymże to roku w tzw. „Kodeksie Małopolskim” pod datą 10
maja 1254 r., figuruje łaciński zapis dotyczący naszej okolicy:
„die 10 mensis Mai Cracoviae. Clemens et Marcus fiilii
condam Marci palatyni Cracoviensis, omnes donationes
a Patrio suo comite Theodoro coenobio Cistersiensium
Ciriciensi factas, assentiente Boleslao duce Cracovia
et Sandomiriae, renovant […] videlicet villa que dicitur
[…] aquis quoque hiis: […] Slona, Stradoma, Mezweza,
Cassino, que fluit de Snesna, Mschena, que fluit de
Lapide eciam domus Schyriciensis, Wlostowa, que fluit
In Mschena una cum Wirowa, Cuna Magna[…], que fluit
de Obidowa de silva domus eiusdem. Item Cuna Parva
similiter fluit. Item Witowizal…” W tłumaczeniu na język
polski brzmi tak; „…wsie, które wymieniono z tymi rzekami Słona,
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Stradoma ,Miedżwiedzia,Kasina, która wypływa ze Śnieżnicy,
Mszena, Włostowa, która wpływa do Mszeny razem z Wierzbową,
Kuna Wielka również Kuna Mała, podobnie płynie. Również Witowy
Dział.
Od początku Łostówka związana była z parafią Mszana
Dolna i tak jest po dzień dzisiejszy. Przez długi czas wieś
należała do tzw. Państwa Wielkoporębskiego, którego ostatnim
właścicielem był hrabia Wodzicki. Późniejsze źródło, protokół
wizytacyjny prepozyta tarnowskiego księdza Kazimierskiego
z roku 1595 / ex actis visitationis Casimirscianae de Anno
1595 /, znajdujący się w archiwach parafii Mszana Dolna,
wymienia jakie wsie należały do parafii mszańskiej: Mszana
Górną, Mieścisko, Słonka, Łostówka, Łętowe, Witów, Konina,
Niedźwiedź, Poręba Wielką, Podobin, Olszówka, Raba Niżna,
Glisne, Kasinka.
W 1618 roku, podczas następnej wizytacji, Łostówka jest
także wymieniona jako wieś należąca do parafii mszańskiej.
Nazwę Łostówka spotykamy również w księgach gromadzkich Kasiny Wielkiej, w roku 1624 zapisano tam iż „Jasiek
Smiotanik z Łostówki upominał się dziedzictwa po ojcu swym
Grzegorzu Smiotaniku (…) iż Jasiek wyszedł z państwa od latach
dziesiąci do Łostówki.
Jedna z najstarszych zachowanych ksiąg parafialnych parafii Mszana Dolna Liber Natorum odnotowuje pod datą 2 maja
1636: „Tomas Sutor et Regina Kuczayka de Lostowka”.
„Skorowidz Gminny Galicji (Wiedeń 1907, S.Chanderys) na
stronie 334 zawiera następujące dane: Łostówka - wieś, gmina,
1900 r. - mieszk. 915, domów 158, szkoła. W pierwszej połowie
XIX w. Maria i Maciej Wojtyczka z synem Janem w Łostówce
na osiedlu Wojtyczki ufundowali kaplicę pw. Św. Barbary.
Ukończona w 1833 r., stoi po dzień dzisiejszy.
W okresie międzywojennym pomimo trudności życia
codziennego w Łostówce funkcjonował sklep, szkoła, biblioteka gromadzka (Krakowskie Tow. Oświaty Ludowej), a koło
Stronnictwa Ludowego posiadała własny sztandar.
Obecnie w Łostówce są dwa sklepy, działa kilka zakładów
rzemieślniczych. Jest też kilka gospodarstw agroturystycznych, restauracja „Oberwanka” oraz firma HUP ‘Janda”. Wieś
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Zabytkowa kaplica p.w. Św. Barbary.

się zmienia. Jest zgazyfikowana, rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej. Prężnie działa OSP, otwarta jest biblioteka,
a dzieci uczą się w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II. Jest
też kaplica pw. NMP Królowej Polski. Domów przybyło, jest
ich obecnie ok. 320.
Turysta
Opr. na podstawie:
Józefa Kobylińska - „Włostówka, Łostówka i inne potomstwo Włosta –
Onomastica XXVIII – 1983r, por. też Kodeks Dyplomatyczny Małopolski,
t .I wyd. F. Piekosiński, Kraków 1870; Edward Moskała „Panoramy
górskie z Beskidów” Wydawnictwo PTTK „Kraj” 1985 r.
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LUBOMIERZ. Latem nasza młodzież pojedzie z rewizytą do Wielkopolski.

Goście z Margonina
Na zaproszenie wójta Gminy Mszana Dolna
w Lubomierzu na przełomie stycznia i lutego przebywała na tygodniowym wypoczynku grupa młodzieży
z Gimnazjum Publicznego w Margoninie. Z tym wielkopolskim miastem Gmina Mszana Dolna ma podpisane porozumienie o współpracy i wymianie młodzieży.
Polega to na tym, że w okresie zimowym młodzież
z Margonina przyjeżdża do nas na narty, natomiast
latem nasza młodzież wyjeżdża nad piękne jeziora margonińskie i wypoczywa nad wodą.
Z grupą młodzieży margonińskiej do Lubomierza przyjechali opiekunowie: radny Rafał Gimzicki oraz nauczyciele: Alicja Michalska, Karol Kwaśny i Ryszard Grela.
Gościom z Margonina zapewniono wiele atrakcji, między
innymi naukę jazdy na nartach oraz wycieczki do Krakowa
i Zakopanego. Pierwsze szusy na nartach urządzono oczywiście na wyciągu w Lubomierzu. Grupą margonińską w imieniu
Gminy Mszana Dolna opiekowali się: sołtys wsi Lubomierz
Piotr Doll oraz dyrektorzy Szkół Podstawowych nr 1 i 2
w Lubomierzu – Jadwiga Baran-Stożek oraz Maria Bożek.
W tych szkołach goście z Wielkopolski korzystali również
z sal gimnastycznych, gdzie rozegrano m.in. turniej tenisa

stołowego pomiędzy młodzieżą z Lubomierza i Margonina.
Na zakończenie pobytu gimnazjaliści z Margonina otrzymali
od wójta naszej Gminy upominki w postaci puzzli ze zdjęciem
wyciągu narciarskiego w Lubomierzu. Pamiątki te ufundowali
właściciele stacji narciarskiej SKI Lubomierz.
(P.D.)

Sukcesy naszych kolędników

Przyszliśmy tu po kolędzie!
Tak przez cały styczeń i karnawał 2008 roku rozbrzmiewały
sale widowiskowe na terenie Gminy Mszana Dolna, w których
odbywały się konkursy i przeglądy kolędnicze.
12 stycznia w Olszówce odbył się VI Gminny Przegląd
Kolędniczy Dzieci i Młodzieży w Olszówce. Wzięło w nim
udział 13 grup ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu
całej gminy.
19-20 stycznia 2008 r. w Kasinie Wielkiej odbył się IX
Regionalny Przegląd Kolędniczy “Zagrojcie ta turoniowi”. W imprezie wzięło udział 25 grup kolędniczych z terenu
powiatu limanowskiego, w tym 6 grup z Gminy Mszana Dolna:
z Olszówki, Raby Niżnej, Kasiny Wielkiej i Łostówki - grupy
dziecięce oraz z Mszany Górnej i Kasiny Wielkiej - grupy
dorosłe. Wszystkie nasze zespoły kolędnicze prezentowały
wysoki poziom artystyczny zajmując czołowe miejsca. Grupa
dziecięca z Olszówki na przeglądzie w Podegrodziu zdobyła
I miejsce, a grupa kolędnicza z Mszany Górnej na przeglądzie
w Bukowinie Tatrzańskiej zajęła II miejsce. Gratulujemy
wszystkim grupom i ich opiekunom za propagowanie bogatej
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tradycji kolędowania w naszym regionie i przekazywanie jej
młodemu pokoleniu.
Do zobaczenia w przyszłym roku!
P.L.
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Młodzi sportowcy nie próżnują

Impreza goni imprezę
W roku szkolnym 2007/2008 na terenie naszej gminy
zorganizowano wiele zawodów sportowych rangi Mis
trzostw Gminy Mszana Dolna dla szkół podstawowych.
W zawodach lekkoatletycznych, które odbyły się w Kasince
Małej, najlepszymi byli uczniowie z Kasiny Wielkiej (opiekun Piotr Patalita), przed Kasinką Małą 2 (Janusz Klimas)
i Olszówką (dziewczęta) i Kasinką Małą 1 (chłopcy). W październiku odbył się turniej halowej piłki nożnej chłopców. Wygrała Kasina Wielka, druga była Łostówka (Maciej
Potaczek), a trzecia Kasinka Mała 1. Kolejnymi rozgrywkami były listopadowe potyczki siatkarskie w Rabie Niżnej.
Wśród dziewcząt wygrała Kasinka Mała 2, wyprzedzając
Kasinę Wielką (Marta Skowronek) i Olszówką (Piotr Kowalik),
a wśród chłopców Kasinka Mała 1 (Łukasz Szlachetka),
przed Kasinką Małą 2 i Olszówką. W grudniu najlepsi tenisiści spotkali się w Łostówce. Rozgrywki wygrały drużyny
z Kasinki Małej 2 (dziewczęta) i Kasinki Małej 1 (chłopcy),
wyprzedzając zawodników z Kasinki Małej 2 i Lubomierza
2 (Mateusz Sławecki) oraz zawodniczki Łostówki i Raby
Niżnej (Robert Sławecki). Pierwszymi zawodami w nowym
roku był turniej koszykówki. Wygrały koszykarki gospodarzy
z Kasiny Wielkiej, przed Lubomierzem 2 i Kasinką Małą 1

oraz koszykarze Kasinki Małej 1, druga była Olszówka, trzeci Lubomierz 2. Następnie do walki przystąpiły dzieci klas
młodszych w grach i zabawach. Tu najlepsza okazał się zespół
Lubomierza 2 (Anna Łabuz), wyprzedzając Olszówkę (Zofia
Sokół) i Kasinę Wielką (Jolanta Sobczak). Ostatnimi rozgrywkami była rywalizacja unihokejowa. W obu kategoriach
wygrała ekipa Kasinki Małej 1, wyprzedzając sportsmenki
z Mszany Górnej 2 (Mateusz Sławecki) i Lubomierza 2 oraz
unihokeistów z Łostówki i Olszówki.
Organizatorzy dziękują dyrektorom szkół za wspaniałe
przyjęcie zawodników oraz władzom gminy za ufundowanie
nagród i wręczanie ich najlepszym małym sportowcom.
Piotr KOWALIK

Rywalizacja gimnazjalistów

Sportowe zmagania
Pierwszy semestr roku szkolnego 2007/2008 obfitował w wiele zawodów sportowych. Jak co roku, jesienią
rozgrywane były biegi przełajowe, w których królowali
reprezentanci Gimnazjum Nr 4 w Mszanie Górnej.
Uczniowie tej szkoły reprezentowali także powiat limanowski na zawodach szczebla wojewódzkiego.
Kolejne zmagania przeprowadzili szczypiorniści. Trium
fatorzy tych zawodów to wśród chłopców Mszana Górna
(opiekun – Ireneusz Nalepa), a wśród dziewcząt Kasinka
Mała (opiekun – Lidia Kaczmarczyk).
Następne zawody to piłka halowa chłopców. Tu pierwsze miejsce zdobyła Kasinka Mała (opiekun – Krzysztof
Niziński), drugie - Raba Niżna (opiekun – Robert Sławecki),
a trzecie - Mszana Górna (Ireneusz Nalepa).
W kalendarzu imprez sportowych nadszedł czas na tenis
stołowy. Pierwsze miejsce zdobyła Kasina Wielka (opiekun
– Piotr Patalita), drugie Raba Niżna, a na trzecim miejscu
uplasowała się Kasinka Mała.
Kolejne zawody rozegrano w piłce siatkowej, dyscyplinie
w ostatnich latach bardzo popularnej. W grupie chłopców
triumfowała Kasinka Mała przed Rabą Niżną i Mszaną
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Górną. Wśród dziewcząt pierwsze miejsce zajęło Gimnazjum
z Mszany Górnej (opiekun – Elżbieta Wojsław), drugie miejsce przypadło gimnazjum z Kasinki Małej, a trzecie - Kasinie
Wielkiej.
Koniec pierwszego semestru roku szkolnego 2007/2008,
to zawody w koszykówce dziewcząt. Zwyciężyła drużyna
Gimnazjum z Kasiny Wielkiej. Drugie miejsce zajęły dziewczyny z Gimnazjum w Mszanie Górnej (opiekun - Agnieszka
Karpierz), a trzecie - Kasinka Mała (Lidia Kaczmarczyk).
(Ireneusz Nalepa)
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Podsumowanie występów Justyny
Kowalczyk w sezonie 2007/08
Powolutku do końca zbliża się sezon narciarski,
następuje czas podsumowań i rozliczeń. Ze względu na
osobę Justyny Kowalczyk my też postanowiliśmy wziąć
udział w tym procederze.
Mieszkanka Kasiny Wielkiej dostarczyła nam tej zimy mnóstwa pozytywnych wrażeń, postać Justyny (choć jeszcze młoda
kobieta) już przechodzi do legendy polskiego narciarstwa. Po
latach dominacji Adama Małysza zima sezonu 2007/08 z całą
pewnością należała do biegaczki spod Śnieżnicy. Praktycznie
od listopada aż do marca utrzymuje formę która pozwala być
w piątce najlepszych biegaczek na świecie. Mimo przeciwności losu, chorób dzielnie walczy o kolejne punkty w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Najbardziej prestiżową imprezą
sezonu było Tour de Ski ( jest to cykl 8 imprez których wyniki
sumuje się w całość po ich zakończeniu), Justyna zajęła 7
miejsce. Czy mogło być lepiej? Z całą pewnością tak, niestety
problemy zdrowotne dopadły ją podczas najważniejszych startów w sezonie. Miało to decydujący wpływ na końcową lokatę, zamiast oczekiwanego podium „tylko” siódme miejsce.

Napisałem tylko w cudzysłowie ,dlaczego? Otóż parę lat temu
byłby to sukces polskiej narciarki. Teraz Justyna była w tak
wielkiej formie że wygrana wydawała się na wyciągnięcie ręki.
Jej starty to było wydarzenie, za granicami naszego kraju(np.
Czechy ,Norwegia, Szwecja) ma status wielkiej gwiazdy
biegów narciarskich. Jest bardziej rozpoznawalna u naszych
sąsiadów niż w Polsce, czyli jest najbardziej niedocenianym
polskim sportowcem. W tym miejscu należy poruszyć aspekt
mediów publicznych. Zainteresowanie sportem w publicznej
TVP jest znikome, jeśli już to w sobotnio-niedzielne popołudnia karmi się społeczeństwo nieudolnymi popisami skoczków narciarskich którzy przeważnie zajmują ostatnie lokaty.
Misyjność TVP polega na nieustającym kreowaniu „gwiazd”
typu: Doda, Mandaryna, Natasza Urbańska, oczywiście nie
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można zapomnieć o monumentalnych serialach zwanych
tasiemcami w których ogłupia się kolejne pokolenia młodych
ludzi. Mam pytanie? W którym miejscu jest czas na pokazywanie ludzi charakternych, ciężko pracujących i odnoszących
sukcesy, właśnie takich jak Justyna Kowalczyk. Odpowiedzi
pewnie się nigdy nie doczekam, więc aby oglądać na żywo,
wspierać, kibicować Justynie wraz z grupą kibiców z terenu
Gminy Mszana Dolna postanowiliśmy jeździć na zawody PŚ
z jej udziałem. Postawa naszej zawodniczki jest znakomitą
promocją dla Gminy Mszana Dolna a w szczególności wsi
Kasina Wielka, być może dzięki jej postawie uda się stworzyć
na terenie gminy silny ośrodek narciarstwa biegowego. Na
koniec jeszcze raz wielkie brawa i gratulacje za znakomity
sezon. Wielki szacunek Justynko!
Poniżej przedstawiamy dotychczasowe starty w Pucharu
Świata z udziałem Justyny Kowalczyk:
24.11.07, Beitostoelen (Norwegia), bieg na 10 km stylem dowolnym
Marit Bjoergen (Norwegia)
... 7. Justyna Kowalczyk
01.12.07, Kuusamo (Finlandia), sprint stylem klasycznym
Petra Majdic (Słowenia)
... 7. Justyna Kowalczyk
02.12.07, Kuusamo (Finlandia), bieg na 10 km stylem klasycznym
Marit Bjoergen (Norwegia)
... 3. Justyna Kowalczyk
08.12.07, Davos (Szwajcaria), bieg na 10 km stylem klasycznym
Virpi Kuitunen (Finlandia)
...11. Justyna Kowalczyk
Tour de Ski
28.12.07, Nove Mesto (Czechy), prolog 3 km stylem klasycznym
Virpi Kuitunen (Finlandia)
...3. Justyna Kowalczyk
29.12.07, Nove Mesto (Czechy), bieg na 10 km stylem dowolnym
Marit Bjoergen (Norwegia)
...3. Justyna Kowalczyk
30.12.07, Praga (Czechy), sprint stylem dowolnym
Arianna Follis (Włochy)
...6. Justyna Kowalczyk
01.01.08, Nove Mesto (Czechy), bieg na 10 km stylem dowolnym
Charlotte Kalla (Szwecja)
...3. Justyna Kowalczyk
Nove Mesto (Czechy), bieg na 10 km stylem klasycznym
Aino – Kaisa Saarinen (Finlandia)
...8. Justyna Kowalczyk
04.01.08, Asiago (Włochy), sprint stylem dowolnym
Charlotte Kalla (Szwecja)
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...3. Justyna Kowalczyk
05.01.08, Val di Fiemme (Włochy), bieg na 10 km ze startu
wspólnego(klas.)
Virpi Kuitunen (Finlandia)
...26. Justyna Kowalczyk
06.01.08, Val di Fiemme (Włochy), bieg na 10 km stylem dowolnym
Charlotte Kalla (Szwecja)
...7. Justyna Kowalczyk
22.01.08, Canmore (Kanada), bieg na dochodzenie 2 x 7.5 km
Justyna Kowalczyk (Polska)
23.01.08, Canmore (Kanada), sprint stylem klasycznym
Petra Majdic (Słowenia)
...3. Justyna Kowalczyk
25.01.08, Canmore (Kanada), bieg na 10 km stylem dowolnym
Walentyna Szewczenko (Ukraina)
...3. Justyna Kowalczyk
26.01.08, Canmore (Kanada), sprint stylem dowolnym
Chandra Crawford (Kanada)
...21. Justyna Kowalczyk
09.02.08, Otepaa (Estonia), bieg na 10 km stylem klasycznym
Virpi Kuitunen (Finlandia)
...5. Justyna Kowalczyk
10.02.08, Otepaa (Estonia), sprint stylem klasycznym
Petra Majdic (Słowenia)
...7. Justyna Kowalczyk
16.02.08, Liberec (Czechy), bieg na 8.7 km techniką dowolną
Astrid Jacobsen (Norwegia)
Justyna Kowalczyk

23.02.08, Falun (Szwecja), bieg na dochodzenie 2 x 7.5 km
Astrid Jacobsen (Norwegia)
...8. Justyna Kowalczyk
27.02.08, Sztokholm (Szwecja), sprint stylem klasycznym
Virpi Kuitunen (Finlandia)
...36. Justyna Kowalczyk
01.03.08, Lahti (Finlandia), sprint stylem dowolnym
1. Chandra Crowford (Kanada)
...9. Justyna Kowalczyk (Polska)
02.03.08 Lahti (Finlandia) bieg na 10 km stylem klasycznym
1. Virpi Kuituinen (Finlandia)
...10. Justyna Kowalczyk (Polska)
05.03.08 Drammen (Norwegia) sprint stylem klasycznym
1. Virpi Kuitunen (Finlandia)
...8. Justyna Kowalczyk (Polska)
08.03.08 Oslo (Norwegia) bieg na 30 km stylem dowolnym
1. Walentyna Szewczenko (Ukraina)
Justyna Kowalczyk nie ukończyła biegu
14.03.08, Bormio (Włochy) prolog 2.5 km stylem dowolnym
1. Claudia Ystad (Niemcy)
…14. Justyna Kowalczyk (Polska)
15.03.08, Bormio (Włochy) bieg na 10 km stylem klasycznym
1. Virpi Kuitunen (Finlandia)
2. Justyna Kowalczyk (Polska)
16.03.08, Bormio (Włochy) bieg na 10 km stylem dowolnym
1. Virpi Kuitunen (Finlandia)
2. Justyna Kowalczyk (Polska)
Opr. Rafał Kubowicz

Trampkarze Witowa Mszana Górna wypadli rewelacyjnie

XIV Halowy Turniej Piłkarski o Mistrzostwo
Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej
Zastój w piłkarskich rozgrywkach w czasie przerwy zimowej
jest wyjątkowo długi, dlatego na przełomie stycznia i lutego
corocznie odbywa się Halowy Turniej Piłkarski o Mistrzostwo
Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej. Tegoroczna 14.
edycja zgromadziła większość klubów działających na terenie LPPN. Zawody przeprowadzono w pięciu kategoriach:
trampkarze młodsi, trampkarze starsi, juniorzy młodsi, juniorzy starsi, seniorzy. W zmaganiach tradycyjnie udział wzięły
drużyny z Gminy Mszana Dolna.
Rewelacją turnieju trampkarzy starszych okazał się
Witów Mszana Górna. Zespół prowadzony przez
Zbigniewa Mamalę nie dał szans rywalom wygrywając
turniej finałowy. W nagrodę pojechał na 16. Halowy
Finał Okręgowy w Nowym Sączu, gdzie wśród ogromnej konkurencji zajął wysokie 6. miejsce.
Poza tym sukcesem nie było już tak różowo, w meczach
juniorów starszych rundę eliminacyjną przebrnęły Witów
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Mszana Górna oraz Ostra Olszówka/Raba Niżna, kończąc
występy na pierwszej rundzie. Zenit Kasinka Mała odpadł
w eliminacjach. Seniorzy w komplecie (Witów, Zenit, Śnież
nica) zakończyli gry na eliminacjach, żadna drużyna z Gminy
Mszana Dolna nie wyszła z grupy.
Wyniki turnieju trampkarzy starszych z udziałem
Witowa Mszana Górna.
I runda:
Limanovia – Witów 5:1, Witów – Olimpia Pisarzowa 12:0,
Witów – Stradomka Skrzydl. 5:2,
Tabela:
1. Limanovia I			
3 9 24:2
2. Witów Mszana Górna
3 6 18:7
3. Stradomka Skrzydlna		
3 3 8:10
4. Olimpia Pisarzowa		
3 0 0:31
Awans do gier finałowych wywalczyły dwa pierwsze zespoły.
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Turniej finałowy:
Tymbark – Witów 2:2, Witów – Zalesianka Zalesie 1:0, Witów
– Orkan Niedźwiedź 1:1.
Tabela gr. I
1. Orkan Niedźwiedź		
3 5 3:1
2. Witów Mszana Górna
3 5
4:3
3. Tymbark
3 4 6:7
4. Zalesianka Zalesie
3 1 3:5
Awans do półfinału wywalczyły dwie pierwsze drużyny.
Półfinały:
Orkan Niedźwiedź – Płomień Limanowa 3:2, Witów –
Turbacz Mszana Dolna 2:1.
Mecz o 3 miejsce:
Turbacz Mszana Dolna – Płomień Limanowa 6:1
Finał:
Witów Mszana Górna – Orkan Niedźwiedź 1:0
Bramki dla Witowa w całym turnieju zdobywali: Michał
Dudzik 10, Norbert Sopata 8, Kamil Antosz 3, Konrad Kurek
3, Krzysztof Adamczyk 1.
Wyniki finału okręgowego w Nowym Sączu:
Glinik-Karpatia Gorlice – Witów 1:0, Witów – Lepietnica
Klikuszowa 2:0.
Tabela gr. C
1. Glinik-Karpatia Gorlice
2 6 5:2
2. Witów Mszana Górna
2 3 2:1
3. Lepietnica Klikuszowa
2 0 2:6
Do dalszych gier awansowały Glinik (o miejsca 1-3), Witów
(4-6), Lepietnica (7-9).
Witów o miejsca 4-6 zmierzył się z Grodem Podegrodzie
przegrywając 0:2 oraz z Lubaniem
Tylmanowa także porażka 0:4.
Końcowa tabela turnieju:
1. Sandecja Nowy Sącz
2. Glinik-Karpatia Gorlice
3. Dunajec Nowy Sącz
4. Lubań Tylmanowa
5. Gród Podegrodzie
6. Witów Mszana Górna
7. Lepietnica Klikuszowa
8. Ropa
9. Orkan Niedźwiedź
Wyniki turnieju w Limanowej z udziałem juniorów starszych.
Runda eliminacyjna:
Tymbark – Witów 6:0, Witów – Orkan Szczyrzyc 2:0
Tabela gr. B
1. Tymbark			
2 6 15:1
2. Witów Mszana Górna
2 3
2:6
3. Orkan Szczyrzyc		
2 0 1:11
Awans do kolejnej fazy wywalczyły dwie pierwsze drużyny.
Zenit Kasinka Mała – Stradomka Skrzydlna 1:4, Zenit –
Dobrzanka Dobra 1:6
Tabela gr. C
1. Dobrzanka Dobra		
2 6 9:1
2. Stradomka Skrzydlna		
2 3 4:4
3. Zenit Kasinka Mała		
2 0 2:10
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Awans do kolejnej fazy wywalczyły dwie pierwsze drużyny.
Ostra Olszówka/Raba Niżna – Turbacz Mszana Dolna 4:5,
Ostra – Uran Łukowica 3:0
Tabela gr. E
1. Turbacz Mszana Dolna
2 6 8:4
2. Ostra Olszówka/Raba N. 2 3 7:5
3. Uran Łukowica		
2 0 0:6
Awans do kolejnej fazy wywalczyły dwie pierwsze drużyny.
1 runda: Jaworzanka Jaworzna – Ostra 2:2, Płomień
Limanowa – Ostra 6:0
Tabela gr. III
1. Płomień Limanowa		
2 4 6:0
2. Jaworzanka Jaworzna		
2 2 2:2
3. Ostra Olszówka/Raba N. 2 1 2:8
Awans do turnieju finałowego wywalczyły dwie pierwsze drużyny.
Witów – Sokół Słopnice 2:3, Witów – Płomień 0:2, Witów –
Mordarka 2:3
Tabela gr. I
1. Mordarka
3 9 10:4
2. Płomień Limanowa
3 6 7:4
3. Sokół Słopnice
3 3 3:8
4. Witów Mszana Górna 3 0
4:8
Awans do półfinału Mordarka i Płomień Limanowa.
Wyniki turnieju z udziałem seniorów (Limanowa)
Runda eliminacyjna: Śnieżnica Kasina Wielka – Mordarka
1:4, Śnieżnica – Stradomka Skrzydlna 2:1, Śnieżnica – Gorce
Kamienica 2:3, Śnieżnica – Limanovia II 3:1
Tabela gr. B
1. Gorce Kamienica		
4 12 10:5
2. Mordarka			
4 9
8:3
3. Śnieżnica Kasina Wielka 4
6
8:9
4. Stradomka Skrzydlna		
4 1
5:9
5. Limanovia II			
4
1
6:11
Awans do kolejnej fazy Gorce Kamienica oraz Mordarka.
Zenit Kasinka Mała – Błyskawica Rupniów 2:1, Zenit –
Krokus Przyszowa 2:5, Zenit – Olimpia Pisarzowa 1:2
Tabela gr. C
1. Olimpia Pisarzowa		
3 7 8:4
2. Krokus Przyszowa		
3 4 8:8
3. Zenit Kasinka Mała		
3 3 5:8
4. Błyskawica Rupniów		
3 2 5:6
Awans do kolejnej fazy Olimpia Pisarzowa oraz Krokus
Przyszowa.
Witów Mszana Górna – Jaworzanka Jaworzna 0:0, Witów –
Olimpia II Pisarzowa 1:0, Witów – Limanovia I 0:12, Witów
– Dobrzanka Dobra 0:6
Tabela gr. D
1. Limanovia I			
4 12 24:3
2. Dobrzanka Dobra		
4 9 11:6
3. Witów Mszana Górna
4
4
1:18
4. Jaworzanka Jaworzna		
4 2
4:8
5. Olimpia II Pisarzowa		
4 1
4:9
Awans do kolejnej fazy Limanovia I oraz Dobrzanka Dobra.
Rafał KUBOWICZ
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Sukcesy zawodników LKS Witów Mszana Górna

Słaba zima - świetne biegi narciarskie
W sezonie zimowym 2007 – 2008 do końca lutego
udało się rozegrać 5 imprez narciarskich, w tym dwie
o randze Mistrzostw Polski.
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Wisła – Kubalonka,
13-17.02.2008 r.
Najlepsze miejsca indywidualne z zawodników LKS Witów
Mszana Górna wywalczyli: Bartłomiej Trybuła – 6 w biegu na 20
km, Beata Grzędziak 6 w sprintach, Jakub Trybuła 7 w biegu
na 10 km, Dominik Zapała 8 w biegach na 10 i 20 km.
Największy sukces w sztafecie sprinterskiej – 2 miejsce
i srebrne medale zdobyli Bartłomiej i Jakub Trybuła, 7
miejsce zajęła sztafeta juniorek. W klasyfikacji klubowej
Olimpiady LKS Witów powtórzył 5 miejsce, podobnie jak
w latach 2006 i 2007.

Ogólnopolskie Mistrzostwa Uczniowskich Klubów
Sportowych Wisła Kubalonka, 26 – 28. 02. 2008 r.
Zawody rozegrano w bardzo trudnych warunkach śniegowych. Wystartowały wszystkie kluby prowadzące szkolenie
narciarskie z 10 województw.
W biegu techniką łyżwową 6 miejsce zdobyła Anna Rucka, 7
– Patrycja Wąchała, 10 – Zofia Guzara (wszystkie z Gimnazjum
Nr 4 w Mszanie Górnej). W dniu następnym, w biegu technika
klasyczną 3 miejsce i brązowy medal wywalczyła Patrycja
Wąchała. Jest to pierwszy medal indywidualny zdobyty przez
uczennicą Gimnazjum w Mszanie Górnej. 5 miejsce w tym
samym biegu zajęła Anna Rucka, 11- Jolanta Piekarczyk, 20 –
Anna Szczypka, 22 - Zofia Guzara; 22 - wśród chłopców Kamil
Pajdzik. W trzecim dniu Mistrzostw rozegrano biegi drużynowe, bo mała ilość śniegu uniemożliwiła przeprowadzenie
sztafet.

Piekarczyk i Anna Rucka (Lubomierz), Patrycja
Wąchała (Łętowe).
Drużyna chłopców w składzie: Kamil Pajdzik (Mszana
Górna), Grzegorz Grabiec (Lubomierz), Piotr Szarek (Kasinka
mała) i Piotr Skowronek (Kasina Wielka) została sklasyfikowana na 15 miejscu.
Mistrzostwa Karkonoszy – Jakuszce, 25 – 26. 01. 2008r.
W jedynych w pełni rozegranych zawodach styczniowych
LKS Witów Mszana Górna był reprezentowany przez 18
zawodników. Na podium – 3 miejsca w swoich kategoriach
wiekowych stanęli: Bartłomiej Trybuła i Patrycja Wąchała.
8 osób zdobyło II klasę sportową, w tym najmłodsi: Patrycja
Wąchała, Anna Rucka i Jolanta Piekarczyk.
Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w biegach
narciarskich, Obidowa - 22. 02. 2008 r.
W tej najważniejszej dla szkół imprezie narciarskiej klasyfikację zespołową po raz czwarty w ciągu ostatnich pięciu
lat wygrało Gimnazjum w Mszanie Górnej. Zostało to przyjęte z zaskoczeniem przez szkoły z powiatów: nowotarskiego,
tatrzańskiego i nowosądeckiego uczestniczące w rozgrywkach
Ligii zakopiańskiej, w której Mszana Górna nie bierze udziału.
Dla niektórych reprezentantów naszej szkoły był to pierwszy start w tym sezonie. Indywidualnie medale i dyplomy
zdobywali: wśród klas trzecich 1 m. Patrycja Wąchała, 2 m.
Anna Rucka, 5 m. Bożena Nowakowska, 7 m. Joanna Nowak.
Klasy drugie: 1 m. Jolanta Piekarczyk, 2 m. Zofia Guzara, 2
m. Kamil Pajdzik, 6 m. Edyta Kaim. Klasy pierwsze - bardzo udany debiut młodzieży z Lubomierza: 6 m. Dominika
Kmak, ponadto „punktowali”: Katarzyna Wojtyczka, Grzegorz
Grabiec, Kamil Wojtyczka, Piotr Mikołajczyk, Grzegorz Bożek
i Dominik Bańka.
Z pozostałych reprezentantów Gminy Mszana Dolna najlepiej spisała się Anna Szczypka, która wywalczyła 3 miejsce (Gimnazjum Kasinka Mała), 5 miejsca zdobyli: Piotr
Skowronek i Karolina Kubowicz z Kasiny Wielkiej.
Krzysztof JAROSZ

W kategorii wiekowej 1992 – 1993 Mistrzostwo Polski
2008 zdobyła drużyna LKS Witów Mszana Górna
w składzie: Anna Szczypka (Kasinka Mała), Jolanta
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Wśród osób które udzieliły prawidłowej odpowiedzi z numeru 4(30) na pytanie: Ile zwycięstw w Pucharze Świata
odniosła Justyna Kowalczyk? - wylosowano Jakuba Cieżaka z Kasinki Małej.
P.s. drugie zwycięstwo odniosła po ukazaniu się ostatniego nr kwartalnika w styczniu w kanadyjskim Canmore.

W 1981 i 1982 r. Michał Wacławik reprezentujący wówczas LIMANOWIĘ zdobył tyt. Mistrza
Polski w rzucie oszczepem. Proszę podać z jakiej miejscowości pochodzi w/w zawodnik.

UŚMIECHNIJ SIĘ
Syn rozmawia z ojcem:
– Czy to prawda, że w niektórych krajach Afryki, mężczyzna nie zna swojej żony do momentu, aż się nie ożeni?
– To się dzieje w każdym kraju, synu...

***
Przed operacją chirurg pyta młodego pacjenta:
– Chłopcze ile masz lat?
– Jutro skończę 18.
– Miejmy taka nadzieję.

Warto przeczytać
Biblioteka Publiczna w Kasinie Wielkiej poleca książkę
Małgorzaty Kalicińskiej pt. „Dom nad rozlewiskiem”.
Jest to pełna ciepła i życiowej mądrości opowieść o drodze, którą trzeba przebyć,
aby odnaleźć swoje miejsce
na ziemi. Bohaterka książki
Małgorzata traci dotychczasową pracę, ucieka z Warszawy
i próbuje poukładać swoje
życie od nowa na mazurskiej
wsi. Poznaje ...matkę, z którą
straciła kontakt w dzieciństwie, powoli odnajduje sens
życia. Uczy się dostrzegać
urok małych, prostych rzeczy i cenić nastrój rodzinnych
chwil. Powieść osadzona jest
we współczesnych polskich
realiach, napisana prostym,
łatwym językiem. Czyta się ją
z wielką przyjemnością.
Polecamy także cz. 2 książki Małgorzaty Kalacińskiej pt.
„Powroty nad rozlewiskiem”.
Ponadto warto przeczytać takie dzieła, jak: Doriss
Liessing: „Piąte dziecko”
(Nobel 2007), Orhan Pamuk:
„Nazywam się czerwień” (Nobel
2006), Norman Davies:
„Europa. Między wschodem
a zachodem”.
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Dla dzieci i młodzieży
Sempe – Gościnny: „Nowe Przygody Mikołajka” tom 1, 2

Zabawne opowieści o Miko
łajku, jego rodzicach i przyjaciołach. Świat widziany oczami
dziecka, rządzi się dziwnymi,
nie zawsze zrozumiałymi dla
niego prawami. W poznawaniu
tego świata towarzyszą chłopcu nieodłączni koledzy: Kleofas
(... ma telewizor ..i jest najgorszym uczniem w klasie), Alcest
(najlepszy kolega Mikołajka,
który uwielbia coś jeść ....),
Euzebiusz (jest bardzo silny
i lubi się bić...). Świetny,
pełen humoru język i wesołe ilustracje sprawią przyjemność nie tylko dzieciom
ale i dorosłym! Zachęcam do
wspólnej lektury.
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Informator Gminny
Urząd Gminy Mszana Dolna
ul. Spadochroniarzy 6
34-730 Mszana Dolna
tel. (0-18) 331-00-09
tel. (0-18) 331-02-23
tel. (0-18) 331-02-59
fax (0-18) 331-12-42
e-mail: gmina@mszana.pl
Internet: www.mszana.pl

Budownictwo – 331 98 07
Geodezja – 331 98 14
Podatki – 331 98 09
Zamówienia Publiczne – 331 98 15
Ewidencja Ludności – 331 98 13
Inwestycje – 331 98 05
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
– 331 05 41
Referat Oświaty - 331 03 88
Urząd Pracy – 331 98 11
Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego
– 331 98 08
Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego
– 331 98 19
Wydział Komunikacji – 331 00 09
Godziny przyjęć:
Wójt Gminy
– poniedziałek w godz. 9.00 – 14.00
Pełnomocnik Wójta Gminy
– czwartek w godz. 9.00 –14.00
Przewodnicząca Rady Gminy
– poniedziałek w godz. 10.00 – 13.00
– środa w godz. 10.00 – 13. 00
– piątek w godz. 10.00 – 13.00
Sołtysi
Glisne – Mieczysław Kaczor, 331 60 93
Kasina Wielka – Bolesław Żaba, 331 43 31
Kasinka Mała – Kazimierz Perz, 331 32 20
Łętowe – Kazimierz Pajdo, 331 52 00
Łostówka – Maria Farganus, 334 92 77
Mszana Górna – Michał Mysza, 331 53 43
Olszówka – Tadeusz Wacławik, 331 61 79
Raba Niżna – Kazimierz Biel, 331 63 61
Lubomierz – Piotr Doll, 331 55 95

Policja – 997, 331 00 07, 331 00 20, k.112
Straż Pożarna – 998, 331 00 08
Pogotowie Ratunkowe – 999
GOPR – 267 08 10, kom. 0601 100 100
Banki
Bank Spółdzielczy – 331 92 17
PKO BP S.A. – 331 10 57
BPH PBK – 331 02 45
Ośrodki Zdrowia
Kasina Wielka – 331 40 23
Raba Niżna – 331 60 60
Mszana Górna - 331 52 02
Kasinka Mała - 331 30 31, 331 31 47
Lubomierz – 331 55 50
Biblioteki
Kasinka Mała – 331 35 11
Łętowe – 331 52 04
Raba Niżna – 331 60 56
Łostówka – 331 00 43
Mszana Górna – 331 52 29
Mszana Dolna – 331 02 20
Szkoły
Zespół Placówek Oświatowych w Kasinie
Wielkiej: budynek „A” – 331 40 94
budynek „B” – 331 40 91
Zespół Placówek Oświatowych w Kasince
Małej – 331 30 96
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kasince Małej
– 331 30 06
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kasince Małej
– 331 31 13
Zespół Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej
– 331 60 05
Zespół Placówek Oświatowych w Olszówce
– 331 60 25
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubomierzu
– 331 52 83
Szkoła Podstawowa nr 2 Lubomierzu
– 331 52 61
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mszanie Górnej

Kącik Czytelników

NIE MA TEMATÓW TABU!

Czekamy na Wasze listy. Co was boli i cieszy, co widzicei złego,
a co dobrego w Waszym otoczeniu. PISZCIE do nas !
Redakcja „Nasza Gmina”
ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
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– 331 52 10
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mszanie Górnej
– 331 52 06
Gimnazjum nr 4 w Mszanie Górnej
– 331 55 47
Szkoła Podstawowa w Łętowem – 331 52 04
Szkoła Podstawowa w Łostówce – 334 92 21
Szkoła Podstawowa w Glisnem – 331 62 10
Msze Święte
Kasina Wielka
niedziela i święta: 7.00, 9.00, 10.30;
dni powszednie: 7.00
Kaplica – os. Chęcie: niedziele i święta: 14.00.
Kasinka Mała
niedziele i święta: 7.00, 9.00, 11.00, 18.00
dni powszednie: 7.00.
Łętowe
niedziele i święta: 7.00, 9.00, 10.45, 18.00;
święta: 7.00, 9.00, 18.30
dni powszednie: 7.00, 18.30.
Łostówka
niedziele: 10.30.
Lubomierz
niedziele i święta: 7.30, 9.30, 11.00, 18.00;
Kaplica na Rzekach – 12.00
dni powszednie: 7.00, sb. – 7.00, 18.00.
Mszana Górna
niedziele i święta: 8.00, 11.00, 17.00
dni powszednie: 19.00.
Olszówka
niedziele i święta: 8.00, 11.00, 15.00
dni powszednie: 7.00.
Raba Niżna
niedziela i święta: 8.00, 11.00 (Suma), 16.00
dni powszednie: pn., wt., czw.- 7.00,
śr., pt., sb. – 18.00.
Glisne
niedziele i święta: 8.30, 11.00
dni powszednie: pn., wt., czw., pt. – 18.00;
śr., sb. – 8.30.
Mszana Dolna
niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00,
15.00, 18.00
dni powszednie: 6.30, 7.00, 7.30, 18.00.

„Nasza Gmina”
Pismo periodyczne.

Wydawca: Urząd Gminy Mszana Dolna
Redaguje zespół: Stefania Wojciaczyk,
ks. Jan Zając (Śnieżnica), Elżbieta Jakubiak,
Magdalena Polańska, Agata Chorągwicka
(sekretarz redakcji).
Przygotowanie do druku i druk: ALT
Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 46, tel. (018) 444 48 48
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Wiosna tuż, tuż...
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