Inwestycje

Jubileusz

Wydarzenia
Alleluja, Alleluja! Wesoły nam dziś dzień nastał, Chrystus Pan
zmartwychwstał! Wielkanoc to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się
wiary w moc zmartwychwstałego Jezusa, w zwycięstwo dobra nad złem i życia
nad śmiercią. Wszystkim Mieszkańcom Mszany Dolnej i Tym, którzy wśród nas
przeżywać będą Święta Wielkanocne, życzymy aby te dni przyniosły radość,
pokój i wzajemną życzliwość

Święta

Burmistrz, Rada
oraz pracownicy Urzędu Miasta Mszana Dolna
Egzemplarz bezpłatny
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Fotogaleria

Honorowi obywatele.

Moment głosowania nad przyjęciem Mszany Dolnej do Euroregionu.
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Po wizycie u kardynała.
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Sztuczne lodowisko przy KS TURBACZ.

Święty Mikołaj podróżujący ulicami Mszany Dolnej.

Kwartalnik „Pod Lubogoszczą”
Wydawany przez Samorząd Miasta Mszana Dolna
Redaguje zespół: Piotr Armatys, Michał Baran, Agnieszka Józefiak.
Opracowanie graficzne i skład: dtplux@gmail.com
Adres redakcji:
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2
34-730 Mszana Dolna
tel. (018) 331-06-22
fax: (018) 331-15-55
e-mail: gazeta@mszana-dolna.pl
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i zastrzega sobie prawo
do skracania artykułów i korespondencji oraz opatrywania ich
własnymi tytułami
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Zwyciężczynie na podium.
Cennik reklam
Cennik reklam okładka (netto)
1/4 strony - 200 zł
1/2 strony - 300 zł
cała strona - 500 zł
Cennik reklam (środek) netto
1/4 strony - 160 zł
1/2 strony - 240 zł
cała strona - 400 zł
Reklama w dwóch kolejnych
numerach - zniżka 10%
w 3 kolejnych - zniżka 20%
w 4 kolejnych - zniżka 30%
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Triduum Paschalne

Parafia Miłosierdzia Bożego w Mszanie Dolnej

FOT. URZĄD MIASTA

KAPLICA NA PLACU BUDOWY KOŚCIOŁA

Chrystus Frasobliwy

WIELKI CZWARTEK, 09.04.2009 r.
godz. 18.00 - Msza Święta Wieczerzy Pańskiej,
przeniesienie Najświętszego Sakramentu do
Ciemnicy i Adoracja do godz. 23.00;
- godz. 21.00 - 22.00 - Adoracja: Siostry Zakonne
- godz. 22.00 - 23.00 - Adoracja prowadzona
przez Księdza
WIELKI PIĄTEK, 10.04.2009 r.
godz. 6.30 - rozpoczęcie Adoracji Pana Jezusa
w Ciemnicy;
- godz. 10.00 - Adoracja dzieci z Przedszkola
od Sióstr,

- godz. 11.00 - Droga Krzyżowa dla dzieci
(dzieci składają skarbonki wielkopostne, jako
dar dla potrzebujących w Parafii),
- godz. 15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia Bożego
przed uroczystością Odpustu Parafialnego,
- godz. 18.00 - Liturgia Męki Pańskiej: liturgia
Słowa Bożego, adoracja Krzyża, Komunia
Święta, przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Gorzkie żale po zakończeniu liturgii,
- godz. 22.00 - Droga Krzyżowa ulicami miasta (rozpoczęcie w kościele św. Michała Archanioła,
zakończenie w Kaplicy na Placu budowy kościoła
Miłosierdzia Bożego). Przynosimy świece!
PORZĄDEK
ADORACJI
PRZY
GROBIE PAŃSKIM
- godz. 20.00 - Siostry Zakonne,
- godz. 21.00 - Młodzież Oazowa,
- godz. 22.00 - ul. Tolińskiego, ul. Żeromskiego,
- godz. 23.00 - ul. Kopernika, ul. Paderewskiego,
ul. Modrzejewskiej, ul. Chopina, ul. Moniuszki,
- godz. 24.00 - ul. Stawowa, ul. Zarąbie, ul.
Zakopiańska,
WIELKA SOBOTA. 11.04.2009 r.
PORZĄDEK ADORACJI PRZY GROBIE
PAŃSKIM
- godz. 1.00 - ul. Krakowska: Zarąbki, Krupciówka, Wójty,
- godz. 2.00 - ul. O. Kolbego,
- godz. 3.00 - ul. Starowiejska (bloki),
- godz. 4.00 - ul. Krakowska (bloki),
- godz. 5.00 - ul. Sienkiewicza, ul. Jarzębinowa,

ul. Konopnickiej, ul. Słowackiego,
- godz. 6.00 - ul. Krakowska,
- godz. 7.00 - ul. Starowiejska,
- godz. 8.00 - ul. Zagórzan, ul. Podhalan,
- godz. 9.00 - Młodzież gimnazjalna,
- godz. 14.00 - Żywy Różaniec,
- godz. 15.00 - Dzieci ze Szkoły Podstawowej,
- Godzina Miłosierdzia Bożego - II dzień Nowenny
godz. 16.00 - Młodzież Szkół Średnich
- godz. 18.00 - Liturgia Wigilii Paschalnej: poświęcenie ognia, paschału, wody, odnowienie
przyrzeczeń chrzcielnych, Msza Święta i PROCESJA REZUREKCYJNA! Przynosimy świece
z osłonkami.
POŚWIĘCENIE POKARMÓW:
godz. 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30
WIELKA NIEDZIELA, 12.04.2009 r.
Msze Święte: godz. 7.00, 9.00, 10.30, 17.00,
16. 30 - III dzień Nowenny.
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY.
13.04.2009 r.
Msze Święte: godz. 7.00, 9.00, 10.30, 17.00,
16. 30 - IV dzień Nowenny.
! W tygodniu Nowennę do Miłosierdzia
Bożego odprawiamy o godz. 17.30.
Niech Święte Dni Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa umocnią naszą wiarę,
napełnią nasze serca pokojem i przygotują do
przeżywania Święta Miłosierdzia Bożego.
Ks. Proboszcz Stanisław Parzygnat,
Ks. Wikariusz Rafał Ryczek

Parafia Św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej
WIELKI CZWARTEK, 09.04.2009 r.
- godz. 18.00: Msza Św. Wieczerzy Pańskiej,
przeniesienie Najświętszego Sakramentu do
Ciemnicy i Adoracja do g. 23.00,
- godz. 22.00-23.00: Adoracja w Ciemnicy
prowadzona przez Księdza.
WIELKI PIĄTEK, 10.04.2009 r.
- godz. 6.30: Rozpoczęcie Adoracji Pana
Jezusa w Ciemnicy,
- godz. 10.00: Droga Krzyżowa dla Dzieci,
- godz. 15.00: Godzina Miłosierdzia Bożego rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia Bożego,
- godz. 18.00: Liturgia Męki Pańskiej: Liturgia
Słowa Bożego, Adoracja Krzyża, Komunia
Święta, przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego,
- godz. 22.00: Droga Krzyżowa ulicami miasta
(rozpoczęcie od kościoła św. Michała Archanioła
ul Jana Pawła II, ul. Piłsudskiego, ul. Starowiejska
do kaplicy Parafii Miłosierdzia Bożego - przynosimy świece).
PORZĄDEK ADORACJI PRZY GROBIE
PAŃSKIM:
- godz. 20.00: Łostówka,
- godz. 21.00: Mszana Górna - od Oś. Kępy
do Oś. Dudziki,
- godz. 24.00: ul. O. Kolbego, ul. Mickiewicza,
ul. Krasińskiego, ul. Ogrodowa.
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WIELKA SOBOTA, 11.04.2009 r.
PORZĄDEK ADORACJI PRZY GROBIE
PAŃSKIM:
- godz. 1.00: ul. Starowiejska wraz z blokami,
- godz. 2.00: ul. Leśna, Rynek, ul. Matejki
i przyległe,
- godz. 3.00: Słomka, od Oś. Czarny Dział do
Oś. Krystusy,
- godz. 4.00: Słomka, od Oś. Bieńki do Oś.
Janasy,
- godz. 5.00: ul. Piłsudskiego, ul. Zielona, ul.
Topolowa, ul. Grunwaldzka, ul. Jana Pawła II,
- godz. 6.00: ul. Marka, ul. Orzeszkowej, ul. Asnyka, ul. Mroza, ul. Kościuszki, ul. I Armii WP,
- godz. 7.00: ul. Spadochroniarzy, ul. Słoneczna,
- godz. 8.00: Mszana Górna - od Oś. Węglarze
Dolne do Oś. Zagórki,
- godz. 9.00: ul. Orkana,
- godz. 14.00: Młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna,
- godz. 15.00: Dzieci ze szkół podstawowych
- Nowenna do Miłosierdzia Bożego,
- godz. 16.00: Grupa Modlitewna i Parafialna
Rodzina Różańcowa,
POŚWIĘCENIE POKARMÓW:
godz. 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30 - w kościele godz. 11.00
w Łostówce: godz. 12.00 - w Mszanie Górnej,

- godz. 18.00: Liturgia Paschalna: Poświęcenie
ognia, Paschału i wody, odnowienie przyrzeczeń
chrzcielnych; MSZA ŚWIĘTA (przynosimy
świece z osłonkami).
WIELKA NIEDZIELA, 12.04.2009 r.
REZUREKCJA: godz. 6.00
Msze Święte: godz. 9.30, 11.00, 15.00, 18.00,
godz. 9.30 - Łostówka.
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY,
13.04.2009 r.
Msze Święte: godz. 6.30, g. 8.00, 9.30,11.00,
godz.12.30 - Chrzcielna, godz.15.00 - na cmentarzu, godz.18.00, godz. 9.30 - Łostówka.
NOWENNĘ DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
ODPRAWIAMY CODZIENNIE OD WIELKIEGO PIĄTKU DO NIEDZIELI MIŁOSIERDZIA
BOŻEGO O GODZ. 15.00
Niech te dni, w których przeżywać będziemy
Tajemnicę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania
Jezusa Chrystusa umocnią naszą wiarę, napełnią
serca pokojem i obdarzą nową nadzieją
i radością. Wszystkich Parafian i Gości zapraszamy
do udziału w Triduum Paschalnym.
Ksiądz Proboszcz
z Księżmi Współpracownikami.
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Patron

Miasto Archanioła
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roku Pańskim 1826, dnia
29 czerwca Najjaśniejszy
i Najprzewielebniejszy
Ksiądz Biskup Tyniecki Grzegorz
Tomasz Ziegler dokonał konsekrakcji
kościoła parafialnego w Mszanie ku
czci św. Michała Archanioła,
a w ołtarzu głównym zostały złożone
relikwie świętych Krescencjusza i Poncjana..." - tyle z pożółkłych kart Kroniki
Parafii mszańskiej spisanej ręką księdza
proboszcza Jakuba Urbanka.
Od roku konsekracji kościoła miną
w czerwcu tego roku 183 lata, bez mała
dwa wieki. Różne były w tym czasie
losy mszańskiej parafii od początków
swojego istnienia do czasów
pierwszego
rozbioru
w roku 1772
i zaanektowania
Galicji
przez Austrię
- należała do
diecezji krakowskiej. Czas
Michał Archanioł
zaborów zmusił Kościół do ustalenia nowego podziału
administracyjnego.
Powstaje diecezja tarnowska, na
kilkanaście lat zamieniona na Wikariat

Generalny, który później przeniesiono
do Starego Sącza. Staraniem cesarza
Franciszka I utworzono diecezję tyniecką,
ale na kościelnej mapie wytrwała jedynie
pięć lat i w roku 1827 ostatecznie została
zniesiona, a do życia powołano na nowo
diecezję tarnowską. Mszana Dolna należała do diecezji tarnowskiej aż do
roku 1925, kiedy to wraz z innymi parafiami została włączona do archidiecezji
krakowskiej, której w tych czasach przewodził Książę Metropolita Adam Stefan
Sapieha. Parafia mszańska należała też
do różnych dekanatów - przed rozbiorami do dobczyckiego, a po nich, aż po
rok 1925 do dekanatu tymbarskiego
i od tegoż roku Mszana Dolna staje się
nowym dekanatem - należą do niego
odłączone od diecezji tarnowskiej parafie:
Kasina Wielka, Kasinka Mała, Lubomierz,
Mszana Dolna, Niedźwiedź, Olszówka
i przynależne już wcześniej do diecezji
krakowskiej Lubień, Krzczonów, Węglówka i Wiśniowa, a także Łętowe
i rektoraty w Mszanie Górnej, Tenczynie
i Rabie Niżnej.
Z tego krótkiego historycznego
rysu wynika, że przez długie 183 lata
istnienia mszańskiej parafii wiele było
w jej dziejach zawirowań, bardziej lub
mniej przewidywalnych zmian, ale
przez wszystkie te lata, ani na chwilę
nie zmieniło się jedno - cały ten czas
Patronem mszańskiej parafii był
i jest po dziś św. Michał Archanioł.

19 marca 2009 roku dołączyliśmy
do grona miast, którym patronuje Anioł
Prawości, a jego wizerunek zdobi ich
herby. Oprócz Bartoszyc, Białej Podlaskiej, Łańcuta, Sanoka, Strzelina
i Kijowa także nasze miasto będzie
w tym gronie wymieniane. Archanioł
Michał patronuje także Japonii i Niemcom, za swojego patrona uznają go
policjanci, żołnierze, złotnicy , rytownicy i małe dzieci. W Nowym Testamencie pojawia się jako stojący na
czele hufców niebieskich, zwycięsko
walczący z szatanem i jego zwolennikami. U kościelnych pisarzy uchodzi
za księcia aniołów, archanioła, któremu
Bóg powierza zadania wymagające
szczególnej siły.
Przyjęcie przez Radę Miasta rezolucji o ustanowieniu św. Michała Archanioła Patronem Miasta Mszana Dolna, poprzedziły konsultacje z Księżmi
Proboszczami naszych parafii, a także
dyskusje radnych z Komisji Kultury
i Oświaty. To dopiero początek, ale
jakże ważny, naszej drogi, na końcu
której Metropolita Krakowski Ksiądz
Kardynał Stanisław Dziwisz, po zasięgnięciu opinii Watykanu i ostatecznym werdykcie uznającym nasze starania i prośby za wystarczające i godne,
ogłosi w murach naszego kościoła dekret o ustanowieniu św. Michała Archanioła Patronem Mszany Dolnej.
TaFi

Jaki będzie rok 2009?

K

ryzys ogólnoświatowy odciska
piętno praktycznie na każdej
dziedzinie życia w naszym
kraju. Pierwsi, jakże boleśnie, odczuli
go grający opcjami walutowymi. Także
umocnienie się franka szwajcarskiego
oraz euro w stosunku do złotego przyprawia kredytobiorców o palpitację
serca. Internauci odwiedzający stronę
miejską również odczuwają skutki recesji (ok. 60% - sonda). Z drugiej jednak strony tanieją np. nieruchomości,
usługi budowlane. Jak zatem kryzys
w pierwszej swej odsłonie obejdzie się
z samorządami?
Z rządu płyną zapewnienia, że
wszystkie zaplanowane dochody samorządów pozostają bez zmian. W
kontekście taniejących usług na rynku
może okazać się, uda się zrobić to co
samorządy zaplanowały, a może nawet
więcej... Jednak na taki optymizm
można sobie pozwolić dopiero w drugiej połowie roku, kiedy wskaźniki
rządowe faktycznie pozostaną na niezmienionym poziomie.
Rada Miasta już w grudniu uchwa-
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liła budżet. Dochody zaplanowano na
poziomie 19 881 409 zł, natomiast
wydatki to 20 579 865 zł. Największe
zadania inwestycyjne i remontowe w
bieżącym roku to:

sokości 3 mln zł. Zakończenie inwestycji
nastąpi na początku 2011 roku. Obecnie
trwa postępowanie przetargowe. Obiekt
ten będzie jedyną pełnowymiarową
halą sportową do piłki ręcznej w po-

Sonda ze strony www.mszana-dolna.pl z dnia 17.03.2009 r.
- „Budowa hali sportowej w Mieście
Mszana Dolna” - o wymiarach boiska
44x24 m, trybuną na 300 osób, zlokalizowana będzie przy Zespole Szkół
Miejskich Nr 1. Z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
uzyskano maksymalną dotację w wy-

wiecie limanowskim i rozwiąże problemy z organizacją lekcji wf, zajęć
pozalekcyjnych w obydwu zespołach
szkół miejskich, a także umożliwi zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańcom Mszany. Pozwoli też na organizację zawodów, turniejów o zasięgu
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Inwestycje

RYS. B. MICHNIEWICZ, E. PAJDZIK-MOCZEK

RYS. ARCHIKON

Miasta (cn 20%) pozwolą na remont ulic:
Matejki, bocznej od
ul. Orkana, na os.
Krupciówka, boczna
od ul. Zarabie, ul.
Żeromskiego oraz kilku innych.
- Remonty dróg miejHala sportowa będzie realizowana w latach 2009-2011 w ramach Małopolskiego
skich - z zaoszczęRegionalnego Programu Operacyjnego.
dzonych środków po
przetargach zostanie
powiatowym, a nawet regionalnym wany oświetlony kompleks boisk ze
oraz imprez kulturalnych
sztuczną nawierzchnią - do piłki wyremontowana ul. Tolińskiego oraz
- „Obejście centrum Mszany Dolnej nożnej (30x60m) i mniejsze boisko Jarzębinowa. Po ul. Kopernika
- remont ulic: Ogrodowej i Marka” - wielofunkcyjne (koszykówka, siat- i części ul. Starowiejskiej będą to
remont tych newralgicznych, a za ra- kówka, tenis) wraz z zapleczem (mu- kolejne ulice, które uzyskają nową
zem zdewastowanych ulic (1,2 km) rowany budynek z szatniami i sani- nawierzchnię, a co za tym idzie nie
pomoże rozwiązać część problemów tariatami). Projekt finansowany będą musiały być corocznie remonkomunikacyjnych w centrum miasta - z budżetu państwa oraz województwa towane.
obejście głównego skrzyżowania drogi małopolskiego (łącznie 660 000 zł). - W zakresie kanalizacji planuje
krajowej Nr 28 oraz wojewódzkiej nr
968. Remont realizowany w ramach
„Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych 2009-2011” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji skąd pochodzić będzie 50%
kosztów remontu. W ramach remontu
do końca 2009 r. odnowione zostaną:
podbudowa, nawierzchnia, chodniki,
kanalizacja burzowa oraz oświetlenie
uliczne. W wyniku postępowania przetargowego do robót wyłoniono firmę
JANDA z Łostówki - za kwotę
1 517 032 zł.
- „Budowa budynku mieszkalnego
Budynek z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Starowiejskiej.
wielorodzinnego z mieszkaniami
socjalnymi” - do końca 2009 roku
powstanie 7 lokali mieszkalnych (2- Całość inwestycji szacowana jest na się kolejne podłączenia osiedli, które
7 osobowych), które będą mogły sta- 1 -1,2 mln zł. Kompleks zostanie zlo- posiadają dokumentację projektową
nowić rozwiązanie różnorakich pro- kalizowany na ul. inż. Marka (na części i gdzie mieszkańcy wyrażają zgodę
blemów przed jakim staje samorząd istniejącego boiska trawiastego).
oraz chęć współfinansowania inwei niektórzy mieszkańcy (np. zdarzenia - Remonty dróg po powodzi - stycji. Na realizację tych podłączeń
losowe). Obecnie rozstrzygnięto prze- w bieżącym roku kontynuowane będą w budżecie Miasta zaplanowano
targ nieograniczony - budynek po- prace przy remontach dróg miejskich, 130 000 zł.
wstanie siłami firmy BUDREM z Li- które ucierpiały w powodziach. Miasmanowej za 512 032 zł. 20% kosztów to już w tym momencie otrzymało
pochodzić będzie z pozyskanych środ- promesę w wysokości 350 000 zł
MB
ków rządowych z Banku Gospodar- oraz kolejne zapewnienie na 500
stwa Krajowego w Warszawie.
000 zł z Biura ds. Usuwania Skutków
- „Moje boisko Orlik 2012” - do Klęsk Żywio-łowych przy MSWiA.
końca 2009 roku zostanie wybudo- Środki te wraz udziałem pieniędzy

Podatki 2009

W

bieżącym roku w mieście
Mszana Dolna obowiązują
stawki podatków od nieruchomości na poziomie roku 2008
(uchwała Rady Miasta z 2007 r.). Dla
przypomnienia stawek przytoczono je
w tabeli, jak również zestawiono ze
stawkami obowiązującymi w sąsiednich
samorządach oraz pobliskich miastach
w 2009 r. Największe stawki spośród
prezentowanych samorządów zacieniowano na szaro.
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Niektórzy mieszkańcy miasta mogli
jednak odczuć „podwyżkę” podatków
w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Dlaczego? Spowodowane jest to wprowadzeniem zmian w ewidencji gruntów
przez Starostwo Powiatowe w Limanowej, które dokonało aktualizacji geodezyjnej bazy danych. Naniesiono nieujęte dotychczas w ewidencji budynki
oraz powierzchnie gruntowe zabudowane (np. pod drogami, podwórkami),
co skutkuje zaliczeniem ich w decyzji

podatkowej do kategorii „grunty pozostałe” (w tabeli pkt 1c) i naliczeniem
odpowiedniego podatku. Dotychczas
podatnicy, którzy posiadali powierzchnie gruntowe zabudowane, a które
nie były naniesione w ewidencji geodezyjnej płacili podatek rolny, który
jest zawsze niższy od podatku od nieruchomości.
MB
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Rada Miasta
Mszana
Dolna miasto

Rodzaj podatku

Numer Uchwała Rady

Niedźwiedź
- gmina

Mszana
Dolna gmina

Rabka
Zdrój miasto i
gmina

Nowy
Limano- Myślenice
Targ wa - miasto i
miasto i
miasto
gmina
gmina

XVIII/107/07 XXVII/171/08 XXX/329/08 XXXIII/221/08 XXVI/185/08 214XXX/08 XXVI/308/08

1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków od 1 m² powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od
1 m² powierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalność gospodarczej w
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m² powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej
3. Od budowli – % ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3, ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.

0,65 zł

0,71 zł

0,61 zł

0,74 zł

0,60 zł

0,70 zł

0,74 zł

3,27 zł

3,90 zł

3,78 zł

3,90 zł

2,85 zł

3,90 zł

3,74 zł

0,20 zł

0,35 zł 0,09/0,12 zł

0,26 zł 0,10/0,12 zł

0,27 zł

0,26 zł

0,51 zł

0,58 zł

0,39 zł

0,62 zł

0,41 zł

0,58 zł

0,61 zł

16,60 zł

16,00 zł

12,60 zł

18,00 zł

17,12 zł

18,30 zł

18,50 zł

7,56 zł

9,24 zł

9,00 zł

9,24 zł

6,88 zł

8,86 zł

8,86 zł

3,27 zł

4,01 zł

3,00 zł

4,01 zł

3,97 zł

4,01 zł

4,01 zł

4,39 zł

6,36 zł

3,55 zł

5,10 zł

6,49 zł

4,37 zł

6,60 zł

2%

2%

2%

2%

2% 1,25%/2% 2%/0,1%

Zestawienie przygotowane na podstawie danych z Biuletynów Informacji Publicznej samorządów.

Wykaz uchwał Rady
1. Uchwały podjęte na XXXV zwyczajnej
sesji Rady Miasta w dniu 15 stycznia 2009 r.
a) Uchwała Nr XXXV/224/2009 w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii
b) Uchwała Nr XXXV/225/2009 w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2009
c) Uchwała Nr XXXV/226/2009 w sprawie
współpracy Miasta Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi w 2009 r.
d) Uchwała Nr XXXV/227/2009 w sprawie
zwiększenia budżetu miasta na rok 2009
po stronie przychodów i wydatków
e) Uchwała Nr XXXV/228/2009 w sprawie
powierzenia reprezentowania Gminy Miasta
Mszana Dolna w Zgromadzeniu Związku
Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa
f) Uchwała Nr XXXV/229/2009 w sprawie
zbycia nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Mszana Dolna
2. Uchwały podjęte na XXXVI zwyczajnej
sesji Rady Miasta w dniu 10 lutego 2009 r.
a) Uchwała Nr XXXVI/230/2009 w sprawie zwiększenia budżetu Miasta na rok
2009 po stronie dochodów i wydatków
b) Uchwała Nr XXXVI/231/2009w sprawie
zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna
c) Uchwała Nr XXXVI/232/2009 w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna
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Miasta Mszana Dolna podjętych w 2009 r.
d) Uchwała Nr XXXVI/233/2009 w sprawie przedłużenia umów najmu oraz umów
dzierżawy
e) Uchwała Nr XXXVI/234/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Miasta Nowy Sącz
f) Uchwała Nr XXXVI/235/2009 w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego
podpisania umów na telefony komórkowe
na okres 2 lat
g) Uchwała Nr XXXVI/236/2009 w sprawie ujednolicenia pisowni nazwy ulicy
w Mszanie Dolnej
h) Uchwała Nr XXXVI/237/2009 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Oświaty
i Kultury
3. Uchwały podjęte na XXXVII zwyczajnej
sesji Rady Miasta w dniu 19 marca 2009 r.
a) Uchwała Nr XXXVII/238/2009w sprawie
ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie
Dolnej za udział w działaniach ratowniczych
lub szkoleniach pożarniczych organizowanych
przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
– Miasto Mszana Dolna
b) Uchwała Nr XXXVII/239/2009 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez
Gminę – Miasto Mszana Dolna publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych.
c) Uchwała Nr XXXVII/240/2009 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady
Społecznej przy Samodzielnym Publicznym

Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
d) Uchwała Nr XXXVII/241/2009 w sprawie określenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli na 2009 r.
e) Uchwała Nr XXXVII/242/2009 w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2009 po
stronie dochodów, przychodów, wydatków
i rozchodów.
f) Uchwała Nr XXXVII/243/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych
pożyczek i kredytów.
g) Uchwała Nr XXXVII/244/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie
wydatków nie znajdujących pokrycia
w planie dochodów budżetu Miasta Mszana
Dolna na 2009 r.
h) Uchwała Nr XXXVII/245/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie
zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z mieszkaniami socjalnymi”.
i) Uchwała Nr XXXVII/246/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/229/2009
Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 15 stycznia 2009 r.
j) Uchwała Nr XXXVII/247/2009 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2009.
Biuro Rady Miasta
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Wydarzenia

Nowi Honorowi

W

FOT. URZĄD MIASTA

bardzo kameralnej, iście ro- wybudowaliśmy 3 przepusty na dro- darował Tadeusz Filipiak - Burmistrz
dzinnej atmosferze w święto gach, ale największą inwestycją była Mszany Dolnej.
Trzech Króli w Sali Narad stabilizacja osuwiska na oś. Madeje. Dla przypomnienia, wśród Honorowych
Urzędu Miasta Mszana Dolna, odbyła Rok 2008 to kolejne 11 odcinków dróg Obywateli Mszany Dolnej są już: Kard.
Franciszek Macharski, Kard. Stanisław
się uroczystość wręczenia Tytułu Ho- pokrytych asfaltem.
Uroczyste wręczenie Tytułów po- Dziwisz, Marszałek Województwa Manorowego Obywatela Miasta Dyrektorowi biura ds. Usuwania Skutków Po- przedziła prezentacja medialna uka- rek Nawara, były Przeor Jasnej Góry
wodzi i Klęsk Żywiołowych przy zująca najpierw ogrom zniszczeń po o. Bogdan Waliczek i ks. kanonik
MSWiA w Warszawie Panu Janowi powodzi roku 1997, a później Radni Zdzisław Balon.
Na zakończenie uroczystości „Mały
Winterowi i Radcy Ministra - Dyrek- i Goście mogli zobaczyć drogi miejskie
torowi Biura w Krakowie Panu Józefowi przed wykonaniem remontów i po ich Jasiek“ z gór (tak o sobie mówi Jan
zakończeniu. W obecności Radnych Winter) dziękując w imieniu własnym,
Warkoczowi.
Stosowne uchwały nadające tytuły Honorowych Obywateli rajcowie miejscy jednogłośnie podjęli 25 listopada
2008 roku. Uroczystość 6 stycznia była ukoronowaniem znajomości trwającej nieprzerwanie
od roku 1997, kiedy to powódź
stulecia pustoszyła Polskę, nie
szczędząc przy tym Mszany
Dolnej. Już wtedy, w sierpniu
i kolejnych miesiącach płynęły
środki finansowe na likwidację
szkód wyrządzonych przez bezlitosny żywioł. Dziś niewielu z
nas pamięta, że dzięki pieniądzom z instytucji bezpoś- Uczestnicy uroczystości na wspólnej fotografii.
rednio podległych dyr. Janowi
Winterowi i Józefowi Warkoczowi, w Rady Miasta Mszana Dolna Tytuły Ho- jak i Józefa Warkocza powiedział: „cietamtych latach wykonano ulice L. Mro- norowego Obywatela wręczył Janowi szę się i dziękuję w imieniu mojej
za, ul. Malinową, mostki na Potoku Winterowi i Józefowi Warkoczowi firmy, bo to moi i Józefa Warkocza
Szarkowym, na Potoku Słomka, na Przewodniczący
Rady
Miasta współpracownicy zostali zauważeni rzece Raba. Lata ostatnie (2007-2008) Władysław Jerzy Żądło, zaś okolicz- pokazaliście, co zostało zrobione, ale
to odpowiednio 2 100 000 zł i 980 nościowe Listy Gratulacyjne i bukiety myśmy tylko pomogli, to Wam się
565 zł, które stanowiły 80% kosztów róż wyróżnieni otrzymali z rąk Wice- chciało robić“.
odbudowanej infrastruktury w Mszanie przewodniczącego Rady Miasta EugeRed.
Dolnej. W samym tylko roku 2007 niusza Siei. Malowane na drewnie obnową nawierzchnię asfaltową zyskało razy Matki Boskiej z Dzieciątkiem no14 dróg osiedlowych i ulic miejskich, wym Obywatelom naszego Miasta po-

Powódź środków
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finansowe przydzielone Małopolsce - to bardzo
duża kwota z ogólnej puli, ale tu w
naszym regionie
te środki wykorzystywane są najlepiej i w roku
ubiegłym tylko
jedna gmina nie
wykorzystała w
całości przyznanej
promesy. W spotkaniu w Gorlicach
uczestniczyli
także Podsekre- Burmistrz Mszany Dolnej odbierający z rąk Wicepremiera
tarz w MSWiA To- Schetyny promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
masz Siemoniak,
kowskiego Biura MSWiA Józef Warkocz.
Wojewoda Małopolski Jerzy Miller,
a także Radca Ministra, dyrektor kraRed.
FOT. URZĄD MIASTA

41

mln złotych „przywiózł“ 4
lutego do gorlickiego Dworu
Karwacjanów Wicepremier
i Szef MSWiA Grzegorz Schetyna pieniądze te zostaną przeznaczone na
usuwanie skutków klęsk żywiołowych
i powodzi, które nawiedziły Małopolskę
w minionych latach. Wśród gmin,
którym Wicepremier Schetyna i dyr.
Jan Winter z Biura Usuwania Skutków
Klęsk Żywiołowych i Powodzi przy
MSWiA przekazali promesy, jest też
nasze miasto - burmistrz Tadeusz Filipiak wrócił z Gorlic z 350 000 zł,
które stanowić będą 80% sumy, jaką
wydamy na remont infrastruktury drogowej w Mszanie Dolnej, pozostałe
20% będzie pochodzić z budżetu
własnego.
Wojewoda Małopolski witając Premiera Schetynę dziękował za środki
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Jubileusz

Drogocenne gody
Rozalia i Stanisław Łabuzowie, Zofia pary, „abyście się modlili wspólnie“
i Stanisław Łabuzowie, Waleria i An- tak mówił obdarowując Małżonków.
drzej Nadkańscy, Anna i Stefan NaGospodarze uroczystości - Samowieśniakowie. Sobotnia Gala miała też rząd Miejski rękami Władysława Żądło
i innych Bohaterów - Państwo Micha- - Przewodniczącego Rady Miasta i Eulina i Michał Aksamitowie, Anna i Ro- geniusza Siei, Wiceprzewodniczącego
muald Czaplińscy, Maria i Józef Sit- Rady Miasta, przekazał w prezencie
kowscy, Bronisława i Szczepan Kanio- Dostojnym Jubilatom pamiątkowy alwie, Józefa i Tadeusz Olszewscy, Bar- bum pt. „Miejsca Papieskie“ i rzeźbę
bara i Jerzy Panasiowie, Rozalia i Fran- przedstawiającą parę pięknych
ciszek Płoskonkowie oraz Weronika i młodych aniołów, którzy posiadają
i Władysław Miśkowcowie, przeżyli ze tylko jedną parę skrzydeł, każde po
sobą, bagatela, już 60 lat! Nie wszyscy jednym - symbol tego, że aby wzlecieć,
mogli być na uroczystości, różne po- trzeba zrobić to razem - w małżeństwie
wody zatrzymały Jubilatów w domach jest to recepta na prawdziwe szczęście.
- najczęściej to zdrowie nie pozwoliło Gromkie „Sto lat“ i lampka szampana
na wyjście
z domu. Do
Małżonków, którzy
byli nieobecni w
sobotę,
jeszcze w
tym tygodniu z Medalami i upominkami
wybiera się
Burmistrz i
kierownik
USC. Nasi
D o s t o j n i Podczas uroczystości na sali UM.
Jubilaci
oprócz wspomnianych już Medali Pre- zakończyły część oficjalną sobotniego
zydenta RP, otrzymali upominki rów- „wesela wesel“. Na zakończenie z gonież od mszańskich Proboszczów - dzinnym koncertem dla Jubilatów wyksiądz Stanisław Parzygnat obdarował stąpił „Leśny Band“ - zespół muzyczny
każdą parę obrazem Miłosiernego Pana działający w Zespole Szkół nr 2 pod
Jezusa, zaś ksiądz Jerzy Raźny wręczył batutą Andrzeja Leśniaka.
Red.
Jubilatom różańce - jeden dla każdej
FOT. URZĄD MIASTA

T

ak jak przed 50 i 60 laty, choć
tego nie wiemy na pewno, Marsz
Mendelsona rozpoczął sobotnie
święto - 7 lutego - uroczystą Mszę św.
w Kaplicy na placu budowy kościoła
Miłosierdzia Bożego w intencji Jubilatów, obchodzących Złote i Diamentowe Gody wspólnego małżeńskiego
pożycia. Modlitwom przewodniczyli
obaj mszańscy proboszczowie, Ksiądz
Stanisław Parzygnat i Ksiądz Jerzy
Raźny. We mszy św. uczestniczyły rodziny Jubilatów, dzieci, wnuki i prawnuki, także władze samorządowe Mszany Dolnej - Burmistrz Miasta, Przewodniczący Rady Miasta i Zastępca
Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Po homilii Dostojni Jubilaci podali
sobie dłonie i odnowili małżeńską przysięgę. Po uroczystościach w kościele,
przyszedł czas na spotkanie, którego
gospodarzem był Burmistrz Miasta
Mszana Dolna - w Sali Narad Urzędu
Miasta na Gości czekała już gorąca
kawa i herbata, nie zabrakło również
małego „co nieco“ do kawy. O piękny
wystrój reprezentacyjnej sali mszańskiego magistratu i obfity stół, zatroszczyły się Panie Danuta Śmieszek
i Zofia Czech - na co dzień pracujące
w Urzędzie Stanu Cywilnego. Głównym
punktem uroczystości było odznaczenie
przez Burmistrza Miasta Medalami
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego „Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie“ ośmiu par, które
świętowały Jubileusz Złotych Godów.
Medale otrzymali Państwo Katarzyna
i Kazimierz Jachurowie, Janina i Franciszek Jamrozowie, Elżbieta i Michał
Kotarbowie, Teresa i Marian Lisińscy,

Życzenia dla kardynała

F

ranciszkańska 3 - krakowska
ulica, jak wiele innych, a jednak
niezwykła. Tu pod „3“ jest dom
w którym przez wiele długich lat żył,
a później, gdy odwiedzał Ojczyznę zawsze tu wracał - Gospodarz tego miejsca
- Karol Wojtyła, krakowski metropolita
i kardynał, a od 16 października 1978
roku Papież Jan Paweł II. W tym
domu na I piętrze jest audiencyjna
sala, przez okna której widać kościół
Franciszkanów i Planty - w jednym
z nich Jan Paweł II zawsze wieczorami,
kiedy odwiedzał Kraków, poza oficjalnym programem ukazywał się, by rozmawiać z młodzieżą, przekomarzać się
czasami, śpiewać oazowe piosenki
z krakowskich lat - to okno to symbol.
Dziś patrząc na nie z Plant widzimy
postać Jana Pawła II - przypominają
nam się tamte niezapomniane chwile.
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W tej sali Dziecięcy Chór Miejskiego
Ośrodka Kultury ze swoim dyrygentem
Piotrem Matusiewiczem, Zespół „Leśny
Band“ i Andrzej Leśniak z Zespołu
Szkół Miejskich nr 2 i Zespół Muzyki
Dawnej „Minstrele“ działający przy
Zespole Szkół Miejskich nr 1 oraz towarzyszący im nauczyciele - Izabela
Karpierz i Agata Stojanowska oraz dyrektorki obu placówek - Anna Górska
i Józefa Łabuz, a także dyrektor MOKu Piotr Armatys, Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Eugeniusz Sieja i Burmistrz
Tadeusz Filipiak, wraz z Proboszczami
obu mszańskich parafii Księdzem Stanisławem Parzygnatem i Księdzem Jerzym Raźnym, złożyli noworoczne
życzenia Metropolicie Krakowskiemu
Księdzu Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi. Trwające ponad 30 minut
spotkanie przy choince rozpoczął pas-

torałką „Panienka Maryja“ Chór Dziecięcy. Później Kardynał Stanisław Dziwisz opowiedział ponad stuosobowej
grupie z naszego miasta historię miejsca
spotkania - tu w czasie okupacji kard.
Adam Stefan Sapiecha schronił krakowskich seminarzystów, a wśród nich
Karola Wojtyłę, tu odbywały się
wykłady i tu również rozłożone były
łóżka alumnów krakowskiego seminarium. Trudno w to uwierzyć, ale Jan
Paweł II opowiadał, że pierwsze drewniane okna w tym wielkim pokoju,
montował razem ze swoimi kolegami
- klerykami. Jest to, jak mówił Kardynał
Dziwisz, apartament papieski - tu w
czasie swoich wizyt w Polsce na krótkich audiencjach przyjmował zaproszonych gości Jan Paweł II i Benedykt
XVI. Po tej krótkiej lekcji historii, noworoczne życzenia złożył Krakowskie-
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FOT. URZĄD MIASTA

watel Mszany Dolnej
otrzymał olejny obraz pędzla Aliny
Ficzkowskiej przedstawiający błękitne
chabry, a od gimnazjalistów bukiet
kwiatów. W czasie
gdy Ksiądz Kardynał
rozmawiał z młodymi śpiewakami, swoje kolędy zaprezentowali uczniowie
z „Leśnego Bandu“
Zespół „Minstrele“ przed kardynałem.
i „Minstrele“. Kramu Metropolicie Burmistrz Tadeusz kowski Metropolita zatrzymał się przy
Filipiak - w prezencie Honorowy Oby- każdej z grup i rozmawiał z młodzieżą.

Na koniec wszyscy stanęli do pamiątkowego zdjęcia z krakowskim hierachą.
Wspólna kolęda, błogosławieństwo
i różańce z herbem Jana Pawła II podarowane opiekunom młodzieży zakończyły nasz pobyt w siedzibie Biskupów Krakowskich. Pobyt w Krakowie
stał się okazją do wizyty w Cinema
City - młodsi obejrzeli „Madagaskar
2“, a starsi „Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia“. Wieczorem, wszyscy
cali i zdrowi wrócili do domów.

Red.

Mroźny odcień przyjaźni
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nieco starszy Zbigniew Stachura (urodzeni w latach 1951-63) zajął miejsce
XIV uzyskując czas 47,88. Honor
mszańskiej ekipy uratowali nasi młodzi
narciarze. Co prawda nikt nie stanął
na najwyższym stopniu podium, ale
na pudle oznaczonym II stanął Daniel
Kapturkiewicz z czasem 48,36 (urodzeni w latach 1998-2001). W tej
samej grupie na miejscu VII zameldował
się Karol Rogoziński (czas 54,63), na
miejscu VIII Jakub Kapturkiewicz (czas
55,51) a na miejscu XI Jakub Duda
(czas 59,26). Drugie miejsce zdobyła
również Justyna Duda (urodzone
w latach 1991-93) z czasem 50,86.
Tuż za Justyną
finiszowała Maria
Stożek - czas 50,99 wystarczył do zajęcia miejsca III. W grupie chłopców
urodzonych w latach 1994-97 mieliśmy
aż 5 zawodników - miejsce III zajął
Artur Kaczmarczyk (czas 43,41), na
miejscu IV kolejny nasz narciarz, Daniel

49,37) zaś na pozycji XVI uplasował
się Marcin Stachura (czas 52,39). Kolejną grupą wiekową byli chłopcy urodzeni w latach 1991-93 - tu między
tyczkami szusowało 6 naszych reprezentantów. Najwyżej sklasyfikowany
został Konrad Miśkowiec - z czasem
45,81 uplasował się na miejscu VI. Za
nim na miejscu VII z czasem 46,28
Łukasz Potaczek, na X Kamil Kaczmarczyk (czas 47,17), na XI Daniel
Kozicki (czas 47,47), na XII Daniel Filipiak (czas 49,17) i na XIV Kamil Antosz (czas 1.09.07) Dziewczęta urodzone w latach 1998-2001 reprezentowała Karolina Duda, która z czasem
1.04,93 zajęła miejsce IV. Wśród
dziewcząt urodzonych w latach 199497 na III stopniu podium stanęła Ewelina Kapturkiewicz (czas 47,44) a na
miejscu VI slalom ukończyła Anna
Stożek (czas 50,99). Nasi panowie
urodzeni w latach 1964-76 zajęli ko-
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rawie 40-osobowa grupa narciarzy alpejczyków z Mszany
Dolnej wyjechała w sobotę 17
stycznia na zawody do słowackiej miejscowości Niżna - gminy z którą nasze
miasto podpisało ponad rok temu umowę partnerską. Nie była to nasza pierwsza wizyta u Słowaków - na ich zaproszenie gościliśmy już na kilku imprezach, że wspomnimy “pyszny” Niżniański Kotlik, spływ tratwami po Orawie
w ramach Dnia Flisaka (Pltnicki Den)
a także udział w piłkarskim turnieju
reprezentacji naszego miasta (sami
starsi panowie) z całkiem niezłym skutkiem. A nasi słowaccy przyjaciele bywali
też i u nas - warto przypomnieć mecz
ich drużyny z Turbaczem Mszana Dolna,
a później międzypaństwowy mecz piłkarski kobiet Polska - Słowacja.
Tyle wspomnień - wracamy do
opowieści o naszej zimowej wyprawie
- przy dolnej stacji narciarskiej UHLISKA w Niżnej czekał już na nas Starosta
Eugen Dedinski - to na jego zaproszenie
gościliśmy na Słowacji. Krótki rekonesans, zapoznanie się z programem
zawodów, a później rejestracja w biurze
organizacyjnym. Po raz pierwszy
niżniańskie zawody zyskały rangę międzynarodowych - oprócz naszej ekipy
(występowaliśmy pod szyldem Mszana
Dolna - Polska) do zawodów zgłosili
się też nasi bratankowie znad Dunaju
- Węgrzy. Pobity też został rekord
ilości uczestników - wszystkich startujących było 132, w tym aż 26 to
przedstawiciele naszej ekipy. Bardzo
silną ekipę zabrał na Słowację Bogdan
Kaczmarczyk - nauczyciel wychowania
fizycznego w ZSM nr 2. Nie tak liczną
ekipę zebrał Zbigniew Stachura - wuefista w ZSM nr 1. Obaj panowie wystartowali w swojej kategorii wiekowej
i tak Bogdan Kaczmarczyk z czasem
47,89 wśród panów urodzonych w latach 1964-76 zajął miejsce X , zaś

Uczestnicy międzynarodowych zawodów w narciarstwie zjazdowym.
Haras (czas 44,23), miejsce IX dla Stanisława Kapturkiewicza (czas 45,21),
miejsce XIII zajął Michał Mucha (czas

lejno miejsca: Wojciech Miśkowiec VIII
(czas 45,72), miejsce XI Ryszard Potaczek - radny Rady Miasta (czas
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50,24), miejsce XIV
Andrzej Mucha (czas
54,11). W grupie panów z lat 1951-63
też mieliśmy “swojego” - Edward Karpierz z czasem 48,04
zajął miejsce XV. W
tej kategorii Eugen
Dedinski - wójt
Niżnej zajął miejsce
XI z czasem 46,25.
O startującym w tej
kategorii Zbigniewie
Stachura piszemy Uczestniczki zawodów tuż przed zjazdem.
wyżej.
Wszyscy
uczestnicy podkreślali wzorową orga- szczególnie wójta Eugena Dedinskiego.
nizację zawodów, kapitalną atmosferę Jeśli do tego dołożymy cudowną zii wielką serdeczność Gospodarzy - mową aurę i fantastycznie przygoto-

FOT. URZĄD MIASTA

Współpraca
wany stok, to otrzymamy pełny obraz
słowackiego wypadu mszańskich narciarzy. I na koniec jeszcze jedna informacja - wszyscy którzy stanęli na podium otrzymali dyplomy i drobne upominki, a pozostali wzięli udział w losowaniu nagród (gogle, pokrowiec na
narty). Zostaliśmy też zaproszeni na
zawody przyszłoroczne i zamierzamy
trochę Słowakom “zamieszać” na podium, czyli stanąć również na jego
najwyższym stopniu. Organizatorem
i sponsorem wyjazdu był Urząd Miasta
Mszana Dolna.

TaFi

Euroregion Tatry
celem Euroregionu Tatry jest realizacja wspólnych (polsko - słowackich)
programów i projektów, wniosko-

Władze Euroregionu Tatry z burmistrzem Mszany Dolnej.

FOT. URZĄD MIASTA

wanie o środki finansowe (unijne),
organizowanie imprez kulturalnych,
sportowych i turysty-cznych związanych z problematyką
współpracy transgranicznej. Nasze miasto,
choć dopiero od 12
marca jest uczestnikiem
Związku Eurorgion Tatry, to przez miniony
rok realizowało już program polsko-słowackiej
współpracy z Gminą
Niżna (70 km od Mszany Dolnej).
O naszych wspólnych imprezach sportoBurmistrz Filipiak podczas głosowania.
wych i kulturalnych inGmina Muszyna, Gmina Poronin, formowaliśmy na naszej stronie i w
Gmina Krościenko, Gmina Czorsztyn. lokalnej gazetce. A teraz, kiedy już
A jakie korzyści mogą stać się jesteśmy pełnoprawnym członkiem
naszym udziałem? Otóż głównym Związku nasze szanse na pozyskanie
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środków finansowych na organizowanie wspólnych polsko-słowackich
imprez o charakterze sportowym

FOT. URZĄD MIASTA
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roku ubiegłym, a dokładnie
3 marca Rada Miasta Mszana Dolna podjęła Uchwałę
o przystąpieniu naszego miasta do
stowarzyszenia Euroregion TATRY
- po roku na jubileuszowym XV Kongresie, który 12 marca obradował
w Jabłonce, nasze miasto zostało
przyjęte w poczet członków zwyczajnych Związku Euroregion TATRY.
Ktoś zapyta, a co to takiego ten
Euroregion Tatry? Założony przez
polskie i słowackie gminy związek
powstał w roku 1994 - 26 sierpnia
w Nowym Targu przedstawiciele lokalnych władz podpisali wspólne porozumienie. Siedzibą Związku w Polsce jest Nowy Targ, zaś na Słowacji
Euroregion Tatry ulokował się
w Kieżmarku. W Związku Euroregion
Tatry ze strony polskiej uczestniczą
3 powiaty (nowosądecki, tatrzański
i nowotarski) oraz 25 miast i gmin,
wśród nich jest m.in. Gmina Tymbark, Miasto i Gmina Limanowa,
Gmina Jodłownik, Gmina Szaflary,

i kulturalnym ogromnie wzrastają
i chcemy z tego korzystać.
Dla porządku informujemy, że
po multimedialnej prezentacji przygotowanej przez Zastępcę Burmistrza Michała Barana i przedstawionej przez Burmistrza Tadeusza Filipiaka, Kongres jednogłośnie
podjął uchwałę o przyjęciu Miasta
Mszana Dolna do swojego grona.
Mogliśmy zatem uczestniczyć
w wyborach nowych władz Związku.
Przewodniczącym został wybrany
Wendelin Haber - założyciel i przez
wielu zwany ojcem Euroregoinu
Tatry. Wybrano też nową Radę
i Komisje stałe Związku. Otwierają
się przed nami naprawdę spore
szanse - trzeba je wykorzystać.

Red.
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Pamięć

Niecodzienne spotkanie
go Rady Eugeniusza Siei i Pana Hen- w realizacji programu.
ryka Zdanowskiego - osoby, która poNiedługo po wizycie nowojorczydzieliła się z nami kilkoma wspomnie- ków, odebraliśmy w Urzędzie Miasta
niami – zakończyła obopólna chęć do telefon z prośbą o pomoc. Skontaktodalszej współpracy i pomocy. Przeka- wała się z nami polska przewodniczka,
zaliśmy również drobne upominki - która po Małopolsce prowadziła wyksiążki i biuletyny wraz z multime- cieczkę młodzieży z Izraela. Przyjechali
dialnymi filmami, które przygotował tutaj wraz ze swoimi nauczycielami,
i przekazał nam Pan Andrzej Pakosz. rodzicami i rabinem by poznać miejsca,
Burmistrz ze swojej strony deklarował w których mieszkali ich dziadkowie.
stałą opiekę nad cmentarzem i dwoma W swoim planie podróży mieli Bobową,
miejscami zagłady, bo
nasze dotychczasowe
działania są dostrzegane i bardzo doceniane m.in. udało nam
się pozyskać środki na
odrestaurowanie pomnika w miejscu
zagłady 22 osób pochodzenia żydowskiego na ulicy Ogrodowej. Nasi goście na
koniec wizyty w MszaMayer Appel wraz z rodziną.
nie odwiedzili wszystkie trzy miejsca i udali się w dalszą Nowy Sącz, Kraków - Podgórze oraz
podróż do Leżajska, a my otoczeni Oświęcim. W drodze do Krakowa chcieprzywołanymi dawnymi wspomnienia- li w Mszanie odwiedzić masowy grób
mi pracujemy dalej, zbierając kolejne ale nie wiedzieli jak dokładnie tam
materiały...
dojechać - stąd telefon. Okazało się,
Będziemy starali się na bieżąco że w grupie były osoby, którym bardzo
informować o dalszych etapach naszej zależało na odwiedzeniu tego miejsca
współpracy
z uwagi na osobiste powiązania. ZaAJ skoczyła pogoda - śnieg w Izraelu
można spotkać tylko w górach - ale
ZSM Nr1-Gimnazjum Miejskie udało nam się dotrzeć na ulicę Mroza.
Nr 1 w roku szkolnym 2008/09 uczest- Po wspólnej modlitwie i krótkiej historii
niczy w realizacji Programu Fundacji tego miejsca grupa pojechała dalej, by
Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego zdążyć zwiedzić Kraków przed szaba„Przywróćmy Pamięć” (www.fodz.pl). sem. Wygląda na to, że Mszana może
Szkolnym koordynatorem programu stać się częstym punktem odwiedzin
jest mgr Maria Kołodziej nauczyciel podobnych grup, należy to uszanować
historii. Zapraszamy mieszkańców i w miarę możliwości służyć pomocą.
Mszany Dolnej posiadających cenne
Red.
pamiątki z tamtych lat o pomoc
FOT. URZĄD MIASTA
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awnej jeszcze przed wojną, ich
strój nie wzbudzał takiej sensacji, kiedy to spacerowali po
Mszanie. Ubrani w tradycyjne czarne
chałaty, do tego biała koszula i tałes
kutin – ozdobna kamizelka, jarmułka
lub aksamitny kapelusz – byli codziennym widokiem na naszych ulicach.
Podobnie, nieco bardziej współcześnie
wyglądali nasi goście, którzy odwiedzili
w marcu nasze miasto. Przyjechali do
miejsc, które są bliskie ich sercom,
miejsc gdzie spoczywają ich przodkowie.
Z sentymentem i dużą wiedzą zdobytą nie raz poprzez przywoływanie
ciężkich wspomnień. „Piekarnia na
Rynku pod numerem 14, którą prowadziła rodzina Zinów, sklep żelazny
Żyda Weisseiberga, hajder, bożnica...”.
Są to czasami nawet takie wspomnienia, które nas, często zaskakują. Mało
jest przekazów, wspomnień z tamtych
lat ale liczymy, że dzięki programowi
„Przywróćmy pamięć” może nam się
to uda – przywrócić pamięć.
Program realizowany jest przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Fundację Ochrony Dziedzictwa
Żydowskiego. W ramach tego programu
uczniowie zbierają dokumenty i informacje związane z obecnością Żydów
w naszej miejscowości, przeprowadzają
wywiady ze starszymi mieszkańcami,
fotografują i opisują zachowane zabytki.
Opiekują się również cmentarzem
i dwoma miejscami zagłady, na ulicy
Mroza i Ogrodowej. Młodzież szkolna
wraz w prowadzącą projekt Marią
Kołodziej i Dyrektor Anną Górską miała
okazję spotkać się w sali Urzędu Miasta
z naszymi gośćmi – Pan Mayer Appel
wraz z synem i szwagrem przyjechali
do Polski z Nowego Jorku. Spotkanie
przy udziale Burmistrza Miasta Tadeusza Filipiaka, Wiceprzewodniczące-

Społeczność żydowska w Mszanie Dolnej
„Szumi, szumi, pamięci wiatr Tyle
lat byli tu, więc czemu poszli nagle
w świat…” *

T

e słowa piosenki o Kazimierzu - żydowskiej ongiś dzielnicy Krakowa – można by
odnieść do większości polskich miast
i miasteczek. Także i w Mszanie
Dolnej w niejednym domu, uliczce,
sklepie, brzmiał język jidysz, język
aszkenazyjskich Żydów. Dziś w mieście, w którym przed II wojną światową stanowili około czwartą część
mieszkańców, nie ma prawie żad-
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nego śladu po naszych starszych
braciach w wierze (jak nazwał ich
Jan Paweł II). Pozostały jedynie tragiczne pamiątki: miejsca martyrologii. I na wpół zrujnowany, stary
cmentarz przy ul. Zakopiańskiej.
Według „Kroniki Mszany Dolnej”
p. Olgi Illukiewicz znajdującej się w
Bibliotece Miejskiej, Żydzi pojawili
się w Polsce w XIII w. Nie wiadomo
dokładnie, skąd do nas przybyli. Jedne
źródła wskazują na Pragę czeską, gdzie
byli prześladowani, inne mówią o wędrówce z Niemiec. Spotyka się jednak
nagrobki żydowskie już z początków
XIII w, jak ten we Wrocławiu, z 1203

r. Polska przez długie wieki była przyjaznym i tolerancyjnym krajem, stąd
też duży napływ żydowskich mieszkańców. Najstarszy przywilej nadany
Żydom na ziemiach polskich pochodzi
z 1264 r.; nadał go książę Bolesław w
Wielkopolsce. Po zjednoczeniu kraju
przez Władysława Łokietka, przywilej
ten, jak i inne, zostały zatwierdzone
przez Kazimierza Wielkiego. Władca
ów poszerzył je nawet, dbał bowiem
o rozwój gospodarczy kraju i upatrywał
w działalności Żydów szansę na ożywienie handlu i życia gospodarczego.
W Mszanie jako jedni z pierwszych
osiedlili się w XVIII w karczmarze,
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Cmentarz przy ul. Zakopiańskiej.

rodzinę Faberów - w Olszynach, gdzie
ponoć dochodziło do częstych bójek
między gronoszowianami, a porębianami. Była też żydowska karczma na
Przymiarkach, a za mostem, na pograniczu Mszany i Kasinki, dużą popularnością cieszyła się karczma
Schmidta.
Poza tym mszańscy Żydzi trudnili
się handlem: Wolf miał sklep bławatny,
Burek zwany „Zardzewiałym”, sklep
żelazny. Lewek handlował drewnem,
a Biegniek Leser nawozami sztucznymi.
Ginsbergowie i Zinsowie mieli w Rynku
piekarnię i sklep spożywczy. W miejscu
dzisiejszego Banku Spółdzielczego stał
duży, drewniany dom Abrahama Buchsbauma, który miał sklep ze skórami
i artykułami szewskimi, a jego córka
sprowadzała begonie aż z Holandii
i eksponowała je w oknach. Na Rynku
była też żydowska pasmanteria, sklep
z jarzynami i rybami. Obok miał swój
zakład szklarz, jedyny zresztą w Mszanie. Mieszkał tam także rabin z rodziną.
Synagoga, czyli żydowski dom modlitwy, stała nieopodal, w miejscu dzisiejszej szkoły nr 2. Niestety, została
rozebrana w czasie okupacji. Sporo
domów i sklepów żydowskich mieściło
się przy obecnej ulicy Piłsudskiego:
Turner miał tam sklep spożywczy,
Szamberger mięsny, był tam też żydowski zakład fryzjerski. Przebudowane
dziś na sklepy i restaurację budynki
przy Piłsudskiego, były niegdyś kamienicami Żyda Weisberga, który miał
największy sklep żelazny. Był on
człowiekiem wykształconym i oczytanym, słynął ze świetnej gry w szachy.
Przy obecnej ulicy Kolbego przed wojną
Żydzi mieli domy, piekarnie, a rodzina
Lilentalów prowadziła hotel i restau-
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rację pod nr 17. Pod nr 8 mieszkał adwokat Streimer. Na osiedlu „Za wodą”,
przy mszańskiej rzeźni, w której pracowało wielu Żydów, dzieci chrześcijańskie i żydowskie wychowywały
i bawiły się razem. Mieszkająca
„W Olszynach” czyli przy obecnej ul.
Orkana, rodzina Fauersteinów, dzierżawiła tartak
hrabiów Krasińskich,
a wytwórnię
cukierków
tzw. ”sztolwerków” prowadził Żyd
Izaak Widawski. Na „Ader ó w c e ” ,
(obecna ul.
Ogrodowa)
mieszkała
żydowska rodzina Aderów, właścicieli
fabryki mebli giętych. Jeden z Aderów
prowadził w Mszanie kancelarię adwokacką. Ważne dla rozwoju kultury
w naszym mieście inicjatywy żydowskie, to utworzenie dobrze zaopatrzonej
biblioteki, z której korzystać mogli
wszyscy mieszkańcy Mszany, oraz ogólnodostępnej łaźni przy ul. Piłsudskiego.
Biblioteka powstała w roku 1926, dysponując 535 woluminami i odnotowując w roku powstania 624 wypożyczenia książek. (wg „Biblioteki
i czytelnie żydowskie województwa krakowskiego” w: J. Michalewicz, op. cit).
Po zbudowaniu w Mszanie szosy zwanej „Cesarską” oraz linii kolejowej,
społeczność Mszany, w tym i żydowska,
powiększyły się liczebnie. Wg pracy
„Żydowskie okręgi metrykalne i gminy
wyznaniowe w Galicji” Jerzego Michalewicza (Księgarnia Akademicka,
Kraków 1995), w latach 1919-1931,
ludność Mszany Dolnej wzrosła liczebnie o ok. 1000 osób, w czym ludność
żydowska stanowiła ok. 14%. Mszańska
Gmina Żydowska pojawia się w spisach
w 1891 r., jednak społeczność żydowska żyła na tych terenach znacznie
wcześniej. Przed wojną w naszym mieście spory odsetek ludności stanowili
Żydzi: niektóre źródła mówią aż
o 50%, co się wydaje znacznie przesadzone. Najczęściej przyjmuje się, że
stanowili ok. ¼ część mieszkańców
naszego miasta. Już same wymienione
tu osoby i instytucje – a siłą rzeczy
musiałem czynić to wybiórczo –
świadczą o tym, że atmosfera i koloryt
naszego miasta przed wojną były w
dużej mierze żydowskie.
„Gdzie jest ten Mojsie i Hejsie,
i Szmulik gdzie, co pod mszańskim

drzewami bawili się…” – można by,
parafrazując nieco dalszy tekst piosenki
o żydowskim Kazimierzu – zapytać.
Bowiem społeczność ta, po tragicznych
wydarzeniach II wojny światowej, zniknęła zupełnie z pejzażu miasta.
Opis zagłady Żydów w naszym
mieście znaleźć można w pracy
p.Władysłąwa Maciejczaka „Mszana
Dolna i okolice” oraz w przytoczonej
już pracy p. Olgi Illukiewicz. Masowa
tragedia zaczęła się od zwabienia
i wymordowania 22 – osobowej grupy
byłych wojskowych, posiadających
ukrytą broń. Byli oni niebezpieczni
dla hitlerowskich planów, mogli bowiem stać się zarzewiem oporu i przeciwstawić się planowanej eksterminacji.
Zamordowano ich 1 maja 1942 r. na
terenie „Aderówki”. Dziś znajduje się
tam pamiątkowa tablica. Drugi, straszny
akt rozegrał się 19 sierpnia 1942, na
„Pańskim” w Gronoszowej, gdzie zagnano wszystkich Żydów z Mszany
i okolicy i wymordowano nad przygotowaną przez nich samych mogiłą. Napis w miejscu pamięci głosi, że spoczywa tam 881 osób, w tym dzieci,
kobiety,
starcy.
A ja myślę dziś, że
nie wystarczy raz w
roku złożyć
wiązankę na
miejscu tragedii.
Żal, że nie
ma miejsc
utrwlających
i przybliża- Jedna z macew.
jących historię mszańskich Żydów, nie nazwano
ich imieniem żadnej ulicy... Nie wystarczy pamiętać o męczeństwie. Trzeba
poznawać i przekazywać ich historię:
żyli tu przecież tyle lat i wpisali się w
historię miasta. A nie zostało po nich
praktycznie nic, poza miejscami egzekucji i starym cmentarzem, na którym
blakną już napisy na ocalałych macewach…

FOT. I. A-R.

FOT. I. A-R.

otrzymali bowiem możliwość arendy
od mszańskiego dworu. Karczmy te
prowadziły rodziny Zellmanów, Sternów i Weinbergów. Słynna była tzw.
Karczma za Rabą, gdzie zatrzymywali
się podróżni i przyjezdni. Była austeria
przy Rynku oraz – prowadzona przez

*cytat z piosenki „Drzewa Kazimierza”
– J. Cygan, L. Kozłowski

Dziękuję Pani mgr Panek za cenne
uwagi stylistyczne.

Jakub Antosz-Rekucki
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Bezpieczeństwo

Mundurowe słupki
wiązków są: obrona cywilna, sprawy
obronne, zarządzanie kryzysowe oraz

mandat. Podobnie kontroli związanych
z umową na odbiór śmieci ma być w

OPRAC. M. SZCZEPAŃSKI

N

a sesji Rady Miasta w dniu 10
lutego podsumowanie roczne
z działań służb mundurowych
przedstawili kolejno Komendant Policji
Marek Szczepański oraz Komendant
Straży Miejskiej Jakub Witosławski.
Z danych przytoczonych przez Policję
wynika, że do kradzieży dochodzi rzadziej.
W 2008 roku było ich 40 dla porównania
w 2007 to liczba 49. Wzrosła liczba
przestępstw o charakterze kryminalnym
z 145 w roku 2007 na 237 w roku
ubiegłym. Ale jak uspokaja Komendant
Szczepański, wzrosła również wykrywalność przestępstw. Niestety wzrosła
liczba wypadków drogowych z 8 do 17.
Komendant Witosławski podał następujące informacje: strażnicy miejscy
na służbach łączonych z policją nałożyli
375 mandatów na kwotę 56 tys. zł, straż
skontrolowała 321 pojazdów, przeprowadzono 50 kontroli w lokalach gastronomicznych – sprawdzano, czy w czasie
nauki nie pojawiają się tam wagarowicze.
Z cotygodniowych targów zebrano kwotę
w wysokości 94.280 zł. Strażnicy w ciągu
zabezpieczają imprezy kulturalne i religijne, uczestniczą w akcji “Bezpieczna
droga do szkoły”, w zakresie ich obo-

Rodzaje przestępstw w 2008 roku na terenie działania Komisariatu Policji
(miasto Mszana Dolna, gmina Mszana Dolna i gmina Niedźwiedź)
egzekwowanie umów dot. zimowego
odśnieżania. Straż Miejska zapowiada,
podobnie jak w mijającym roku, będzie
prowadzić intensywne kontrole gospodarstw na terenie miasta. Chodzi o sprawdzanie aktualnych umów dotyczących
wywozu nieczystości. W przypadku niejasności można otrzymać dość wysoki

tym roku więcej. Wygląda na to, że
nawet przy okazji świętowania 15lecia utworzenia Straży Miejskiej
w Mszanie Dolnej nasi chłopcy nie
będą próżnować.
AJ

Służby i specjaliści działają w mieście

N

ie tak dawno w prasie ukazały
się informacje o pomocy jaką
uzyskał Austriak od naszych
policjantów z tutejszego komisiariatu.
Obcokrajowiec napadnięty na Ukrainie
dotarł do Mszany Dolnej, gdzie dostał
nocne schronienie i transport do domu.
W minionym miesiącu nasi stróże
prawa otrzymali ogromne podziękowanie za pomoc od Cristophe’a Ceska
Konsula Generalnego Republiki Austrii.
Ale nie tylko takimi akcjami mogą
się tutaj pochwalić. Dużą popularnością
cieszą się również komunikaty nadawane przez radio CB – dla kierowców
to duże ułatwienie gdy na 19 kanale
usłyszą, że jakaś droga w okolicy jest
nieprzejezdna lub zablokowana. Wg

raportu policji za rok 2008 pomimo,
że na naszym terenie wzrosła liczba
wypadków i przestępstw, równocześnie
wzrosła wykrywalności. Nawet ostatnie
dziwne przemieszczenia się nowozałożonych ławek w naszym mieście
zakończyły się wykryciem sprawców.
Grupę nieletnich, którzy przyznali się
do winy czeka spotkanie w Sądzie. W
trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców informujemy, że na terenie
miasta działają policjanci dzielnicowi,
którzy służą swoją pomocą. Są to:
sierż. Paweł Krzyściak, któremu został
przydzielony teren lewobrzeżny miasta
i mł. asp. Andrzej Dorynek który zajmuje się terenem prawobrzeżnym.
Ponadto w Urzędzie Miasta
w przyziemiu (wejście od strony Ko-

misariatu Policji) działa Punkt Konsultacyjny Terapii Uzależnień, w którym
swoje dyżury pełnią pedagog rodzinny
– Pani Aleksandra Kopycińska oraz instruktor terapii uzależnień – Pan Tomasz Kościelniak. Tutaj chcemy też
zaznaczyć, że Pan Tomasz zajmuje się
również uzależnieniami związanymi z
hazardem.
DYŻURY PEDAGOGA RODZINNEGO,
mgr Aleksandra Kopycińska:
- Poniedziałek: 16.00-18.00
- Środa: 13.00-15.00
DYŻURY INSTRUKTORA TERAPII
UZALEŻNIEŃ, Tomasz Kościelniak:
- Czwartek: 8.30-12.30
Red.

Program aktywizacji społeczno-zawodowej
w Mieście Mszana Dolna skierowany do osób bezrobotnych

M

iejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Mszanie Dolnej
w grudniu 2008 r. zakończył realizację
pierwszego projektu, a od stycznia
2009 r. podjął kolejny p.n. „Program
aktywizacji społeczno – zawodowej

Wiosna 1/2009

w Mieście Mszana Dolna“. Jego celem
głównym jest zwiększenie aktywności
zawodowej i społecznej osób bezrobotnych korzystających z pomocy
społecznej.
Projekty są współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spłecznego
(Priorytet VII Promocja integracji

społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki).
Projekt adresowany jest do osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym
na rzezcz uzyskania przez nich zdol-

www.mszana-dolna.pl
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Warto wiedzieć
ności do zatrudnienia lub przywrócenia
ich do zatrudnienia oraz integracji ze
społeczeństwem. Działania zawarte
w projekcie są zgodne z założeniami
Priorytetu VII PO KL oraz z prawem
lokalnym w zakresie polityki społecznej,
bowiem działania projektu wpisują się
w cele uchwał Rady Miasta: Gminna
strategia rozwiązywania problemów
społecznych i Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem
i rodziną.
Poprzez udział w projekcie, osoby
bezrobotne będące klientami pomocy
społecznej, otwierają się na podnoszenie swoich kompetencji zarówno
społecznych jak i zawodowych. To stanowi o ich determinacji w dążeniu ku
poprawie funkcjonowania ich samych
jak i ich rodzin. Zdobycie wiedzy
i umiejętności oferowanych poprzez

działania projektu z pewnością przyczynią się do zwiększenia kreatywności
w poruszaniu się po rynku pracy oraz
do podjęcia zatrudnienia, zaś to umożliwi im samodzielną egzystencję.
W bieżącym roku projekt obejmie
wsparciem 10 osób – mieszkańców
Miasta Mszana Dolna, z których 5 to
uczestniczki projektu ubiegłorocznego
oraz 5 nowo zrekrutowanych osób.
Rekrutacja trwała do 28 lutego 2008r.
Działania podejmowane w projekcie
zawierają 3 instrumenty aktywnej integracji:
1) aktywizacja zawodowa
- kurs komputerowy lub inny kurs zawodowy,
- szkolenie indywidualne i grupowe
z doradcą zawodowym;
2) aktywizacja społeczna
- psychologiczne poradnictwo indywi-

dualne i grupowe w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych;
3) aktywizacja zdrowotna
- badania profilaktyczne.
Zastosowanie kompleksowych działań
projektu stanowi o innowacyjności dodatkowej oferty Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, dzięki której Beneficjenci Ostateczni projektu będą
mieli szansę samodzielnego pokonywania trudności życiowych poprzez
wykorzystanie zdobytych zasobów
i możliwości.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dziękując Beneficjentkom za udział
w poprzednim projekcie, zaprasza
wszystkich chętnych do udziału w następnych jego odsłonach.
MOPS

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czyj dworzec?

M

FOT. URZĄD MIASTA

Jeżeli degradacja dworca w Mszaieszkańcy miasta, przyjezdni, Miasta. Przedstawiciele Firmy Pasyk
a nawet służby powiatowe & Gawron twierdzą, że nie są właści- nie Dolnej będzie postępowała w takim
(„SANEPID”) zwracają się cielami, „dzierżawią jedynie pomiesz- tempie jak dotychczas to należy się liod jakiegoś czasu do Urzędu Miasta z czenie oraz część parkingu”. Piłka czyć z jego zniknięciem z mapy miasta,
„pretensjami” i uwagami co do wyglądu zatem jest po stronie obecnego właś- co byłoby niepowetowaną stratą w
i funkcjonowania dworca dawnego ciciela, chyba, że umowa pomiędzy różnorakich aspektach. W każdym raPKS-u znajdującego się przy ul. Sta- przedsiębiorcami zakłada co innego... zie, stan dworca nikomu chluby nie
Gdzie te czasy, kiedy Dworzec przynosi.
rowiejskiej w Mszanie Dolnej. Nie
Do sprawy dworca w Mszanie Dolwszyscy są zorientowani w aktualnej PKS w Mszanie Dolnej zajmował I strukturze własnościowej tego terenu. sze miejsce w kategorii „Najbardziej nej postaramy się wrócić i umożliwić
wypowiedź na łamach naszej gazety
Już w 2005 przedsiębiorstwo państwowe estetyczny dworzec województwa”?
„PPKS Limanowa” wraz z dworcami w Limanowej i Mszanie
Dolnej zostało zbyte przez likwidatora tegoż przedsiębiorstwa
na rzecz prywatnego właściciela
- spółki PKS Pasyk & Gawron
z Limanowej.
Nabywcy zobowiązali się
do kontynuowania działalności
prowadzonej dotychczas przez
PPKS Limanowa. Przedsiębiorcy
zakupili w pakiecie grunty, budynki, tabor oraz przejęli ok.
100 osobową załogę. Jednocześnie musieli zadeklarować,
że załoga nie straci pracy.
Nie minęło wiele czasu a Niechlubny widok dworca autobusowego w Mszanie Dolnej
spółka Pasyk & Gawron sprzedała (w 2007 r.), tereny i dworzec w
Na koniec pozostaje jeszcze pytanie obecnemu właścicielowi i dzierżawcy,
Mszanie Dolnej innemu przedsiębiorcy czy dworzec z terenami przyległymi może stąd padnie logiczne wyjaśnienie
- spółce DOBR- MIĘS z Dobrej, za- mógł pozostać w rękach samorządu dlaczego z dworcem dzieje się to... co
strzegając sobie prawo do korzystania miasta? Nie znając tamtych realiów się dzieje.
przez 10 lat ze zbytej przez nich działki trudno gdybać. Podobno były czynione
oraz budynku. Bardzo szybko na ter- starania w celu utworzenia spółki sanach byłego PKS-u wyrosło potężne, morządowej, ale spełzły na niczym.
MB
nowiutkie centrum handlowe, nato- Czy to ze względu na to, że likwidator
miast o dworcu jak gdyby zapomniano. PKS-u Limanowa chciał oddać majątek
Skargi na brud, chaos panujący na niepodzielony, czy z innych względów
dworcu to już codzienność w Urzędzie trudno powiedzieć...
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ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - EKONOMICZNYCH W MYŚLENICACH
Adres: 32-400 Myślenice , ul. Żeromskiego 17, tel. (12) 372 00 40, Inet: www.zste.myslenice.pl, e-mail: zste@myslenice.pl

Największa szkoła w powiecie myślenickim. Szeroki profil kształcenia pozwoli na zdobycie zawodu, który
Cię interesuje, a także umożliwi kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach.
NASZA OFERTA EDUKACYJNA DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ
GIMNAZJALNYCH:
CZTEROLETNIE TECHNIKA
- Technik pojazdów samochodowych
- Technik mechanik
- Technik ekonomista (specjalność: ekonomika i organizacja
przedsiębiorstw oraz finanse i rachunkowość),
- Technik handlowiec (technik handlowiec)
- Technik budownictwa, (technik budownictwa) specjalność:
projektowanie konstrukcyjno-budowlane.
Ukończenie technikum umożliwia podjęcie pracy w wyuczonym przez
siebie zawodzie, nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz egzaminem maturalnym umożliwiającym
absolwentom podjęcie studiów na wyższych uczelniach.
TRZYLETNIE LICEA PROFILOWANE
Profil: Zarządzanie Informacją - przygotowanie do wykorzystania
technologii informacyjnej i komunikacyjnej w wyszukiwaniu, selekcjonowaniu i archiwizowaniu informacji, ze szczególnym
uwzględnieniem zasobów sieci lokalnych, sieci internetowej, multimedialnych źródeł informacji oraz baz danych.
3-letnie liceum profilowane kończy się egzaminem maturalnym z
możliwością kontynuowania nauki na studiach wyższych lub szkołach
policealnych.
TRZYLETNIE SZKOŁY ZAWODOWE
z praktyczną nauką zawodu w Warsztatach Szkolnych:
- murarz,
- operator obrabiarek skrawających,
- mechanik pojazdów samochodowych.
Wybierając naukę w tych zawodach możesz nieodpłatnie uzyskać
prawo jazdy lub ukończyć kurs spawacza.

Możesz również dalej kontynuować naukę w Technikach Uzupełniających: Mechanicznym i Handlowym.
DWU i TRZYLETNIE SZKOŁY ZAWODOWE dla młodocianych
pracowników
Jeżeli chcesz odbywać praktykę w zakładach prywatnych lub uspołecznionych, (po podpisaniu umowy o pracę) możesz kształcić się w zawodach:
- sprzedawca (2 lata)
- stolarz (3 lata)
- piekarz (3 lata)
- kucharz małej gastronomii (2 lata)
- mechanik pojazdów samochodowych (3 lata)
- mechanik - monter, maszyn i urządzeń - NOWY KIERUNEK!!!
KLASY WIELOZAWODOWE W ZAWODACH:
Fryzjer (3 lata), Betoniarz - zbrojarz (2 lata), Rzeźnik - wędliniarz
(3 lata), Murarz (3 lata), Zdun (3 lata), Dekarz (3 lata),
Monter instalacji i urządzeń sanitarnych (3 lata), Posadzkarz
(2 lata), Monter instalacji gazowych (3 lata), Blacharz samochodowy
(3 lata), Cukiernik (3 lata), Malarz - Tapeciarz (2 lata), Lakiernik
(2 lata), Blacharz (2 lata), Elektryk (3 lata), Kowal (2 lata), Elektromechanik pojazd. samochodowych (3 lata), Ślusarz (3 lata),
Złotnik jubiler (3 lata), INNE.
BAZA SZKOLNA
- Ośrodek Szkolenia Kierowców przy ZSTE prowadzący naukę
jazdy dla uczniów samochodami: Chevrolet, Punto II, Opel Corsa,
bardzo dobrze wyposażone Warsztaty Szkolne, w których możesz
odbywać praktyczną naukę zawodu, 30 sal lekcyjnych, 4 pracownie
informatyczne, stałe łącze internetowe, biblioteka z czytelnią
i Centrum Multimedialnym, możliwość nieodpłatnego korzystania
z internetu, sala gimnastyczna, siłownia, boiska asfaltowe.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SUŁKOWICACH
Adres: 32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34, tel/fax (012) 273-20-08, www.zszio-sulkowice.pl,
e-mail: zszilo@wp.pl lub zszilo@neostrada.pl
OFERTA KSZTAŁCENIA NA ROK 2009/10
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Św. Jana Kantego
Przedmioty rozszerzone - j. angielski, WOS, języki: angielski,
niemiecki.

- Klasa wielozawodowa 3-letnia (stolarz, piekarz, cukiernik,
fryzjer, murarz i inne) - praktyka u pracodawcy

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
TECHNIKUM im. Karola Wojtyły
- Technik Mechanik, specjalizacja: obrabiarki sterowane numerycznie. Przedmiot rozszerzony: matematyka, języki: angielski,
drugi do wyboru: niemiecki, włoski, rosyjski, francuski
- Technik Informatyk, specjalizacja: grafika komputerowa.
Przedmiot rozszerzony: matematyka, języki: angielski, drugi do
wyboru: niemiecki, włoski, rosyjski, francuski.
- Technik Organizacji Usług Gastronomicznych. Przedmiot rozszerzony: biologia, języki: angielski, drugi do wyboru: niemiecki,
włoski, rosyjski, francuski
- Technik Hotelarz. Przedmiot rozszerzony: geografia, języki: angielski, drugi do wyboru: niemiecki, włoski, rosyjski, francuski

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA im.
Wojska Polskiego
- Mechanik pojazdów samochodowych/operator obrabiarek
skrawających: 3-letnia- praktyka na warsztatach szkolnych
- Klasa wielozawodowa 2-letnia - sprzedawca, kucharz małej gastronomii - praktyka u pracodawcy

- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych (na
podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej) - system zaoczny
- Szkoła Policealna dla dorosłych - system zaoczny
- Technik obsługi ruchu turystycznego
- Technik handlowiec

Szkoła szczyci się 115-letnią historią i tradycją kształcenia zawodowego.
Posiada nowoczesne, specjalistyczne pracownie przedmiotowe gwarantujące wysoki poziom kształcenia ogólnego jak i zawodowego.
Doskonała baza sportowa gwarantuje wszechstronny rozwój fizyczny
uczniów i sukcesy sportowe. Bazę dydaktyczną uzupełniają Warsztaty
Szkolne wyposażone w najnowocześniejsze obrabiarki CNC i stację
kontroli pojazdów oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. O poziomie kształcenia świadczy wysoka zdawalność egzaminów zewnętrznych. Szkoła współpracuje z Portugalią w zakresie
wymiany młodzieży, w fazie organizacji są praktyki w Niemczech dla
uczniów z technikum organizacji usług gastronomicznych.

Sztuka

Malarska nostalgia
Ficzkowskiej da się w kilku słowach
scharakteryzować? Chyba nie - ale trzeba
powiedzieć, że te olejne dzieła zmuszają
do przystanięcia, do chwili zadumy i refleksji, emanuje z nich dziwny spokój,
nostalgia i tęsknota zarazem za czymś,
co albo już nie spotkasz, albo odnajdziesz
na starych fotografiach - krajobraz polski
zmienia się z dnia na dzień. Trudno dziś
napotkać chatę strzechą krytą i drewnianym płotem ogrodzoną, a i o słoneczniki i malwy coraz trudniej. Jeśli chcesz
choć na chwilę powrócić do tamtych
czasów, malarstwo mszańskiej artystki
w tym pomoże. Swoje dzieła wystawiała
wielokrotnie, nie tylko w Mszanie Dolnej
- pejzażami Aliny Ficzkowskiej zachwycali
się mieszkańcy choćby Krosna i Krakowa,
a od 13 grudnia po raz kolejny mszańska
malarka pokazuje swój dorobek limanowianom. W sobotni wieczór w gościnnych
progach Muzeum Regionalnego Ziemi
Limanowskiej uroczyście otwarto wystawę
malarstwa Pani Aliny. Na wernisażu byli
obecni gospodarze, w osobach Jana Wiel-

ka - dyrektora muzeum, Rudolfa Zaczyńskiego - zastępcy Burmistrza Miasta
Limanowa, a także reprezentujący nasze

FOT. URZĄD MIASTA

A

lina Ficzkowska - od ponad 50
lat związana z naszym miastem.
Urodziła się w roku 1929
w Stroniu koło Kalwarii Zebrzydowskiej.
Wychowała się we Lwowie, dokąd
przeprowadziła się wraz ze swoją rodziną. We Lwowie też ukończyła Wydział Eksploatacji Szybów Naftowych
na tamtejszej Politechnice.
W 1957 roku rodzina Ficzkowskich
zmuszona jest opuścić Lwów, w ramach
tzw. repatriacji, w Mszanie Dolnej odnajduje swój drugi dom. Pani Alina Ficzkowska podejmuje pracę jako nauczyciel
chemii w szkołach m.in. Tymbarku
i Mszany Dolnej. Malarski talent drzemie
w niej dość długo - zaczyna swoją przygodę ze sztalugami i pędzlem dopiero
po przejściu na emeryturę. Przyznaje, że
jej matka też malowała. Dziś choć dobiega
80-tki, nie wyobraża sobie dnia bez chwil
przed sztalugami - a co maluje? Jest
mistrzem pejzażu, nie stroni też od martwej natury, a spod jej pędzla wychodzą
również portrety. Czy malarstwo Aliny

Alina Ficzkowska
miasto, Eugeniusz Sieja - Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Tadeusz Filipiak Burmistrz Mszany Dolnej, od których
Pani Alina otrzymała wielki kosz róż dowód uznania i podzięki za rozsławianie
naszego miasta wszędzie tam, gdzie pojawia się ze swoją twórczością.
Red.

„Galeria” w Galerii
wiście skali, jest wystawa
prac plastycznych dzieci
uczęszczających na zajęcia organizowane przez
Studium Sztuk Plastycznych „Galeria”. Jest to
podsumowanie dotychczasowych postępów
małych artystów, którzy
poznają arkana sztuki,
rozwijają swoją wyobraźnię, kreatywność i odkrywają własne możliwości.
Mieliśmy okazję obejrzeć
obrazy i rysunki, które Wystawa w Centrum Handlowym „Krakowska“.
stworzyli na zajęciach.
Uroczyste otwarcie wystawy odbyło jak pięknie jest zinterpretowane nasze
się 17 stycznia o godz. 16.00 w Cen- miasto i najbliższa okolica. Czekamy
trum Handlowym „Krakowska“. Warto więc na dalsze prace!
AJ
było podczas zakupów zajrzeć tam na
chwilę, choćby nawet po to by zobaczyć
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rzyzwyczailiśmy się do wystaw
malarskich organizowanych
w miejscach do tego przeznaczonych, a teraz często wystawy zaskakują nas w różnych miejscach,
szczególnie tam gdzie mogą liczyć na
tłum. Wykorzystanie skupienia ludzi
w jednym obszarze np. w centrum
handlowym umiejętnie wykorzystują
artyści, którzy chcieliby dotrzeć do
szerszej publiczności.
Wystawy fotografii, malarskie, wystawy historyczne pojawiają się np.
przy krakowskich centrach handlowych.
Jest to wyjście poza obszary typowo
wystawiennicze oraz wykorzystanie
naszego konsumpcjonizmu. Gromadzimy się tam najczęściej w celach zakupowych, a często ocieramy się
o sztukę. Odpowiednikiem takiej akcji
na naszym terenie, w mniejszej oczy-

Foto-oko

F

otografia w dzisiejszych czasach,
z uwagi na zaawansowaną ale
prostą elektronikę i boom cyfrowych aparatów jest popularnym hobby. Jednak taka pasja wymaga nie
tylko sprzętu ale sprawnego oka, wyczucia tematu, intuicji i naciśnięcia
migawki w odpowiednim momencie.
Potem liczy się efekt końcowy, który
przykuwa oko, wzbudza emocje i uczucia.
A dobre zdjęcie potrafią zrobić
zarówno profesjonaliści i amatorzy.
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Dzięki fotografii w dalszym ciągu poznajemy nieznane, nieodkryte okolice,
te odległe i te najbliższe, a kartka papieru fotograficznego, czy cyfrowy obraz jest bardziej trwały w porównaniu
do migotania naszych telewizorów czy
komputerów. Zachwyt nad tym o co
nas otacza, czemu nie poświęcamy
zbytnio codziennej uwagi próbują oddać na swoich fotografiach uczestnicy
konkursu fotograficznego “Powiat limanowski w obiektywie” organizowany

przez Miejską Bibliotekę. Z roku na
rok, różnorodność i ciekawy wybór
tematów konkursowych udowadnia,
że nasza najbliższa okolica potrafi nas
naprawdę zaskoczyć.
W piątek 12 grudnia 2008 r.
w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej
odbyło się uroczyste podsumowanie
konkursu fotograficznego „Powiat Limanowski w obiektywie“. Była to już
10 jubileuszowa edycja tego konkursu
zorganizowana pod hasłem: „Miejsca
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Koncert
wspaniałe, lecz zapomniane“. W kategorii “Dzieci i Młodzież” wpłynęło 79
prac od 23 uczestników, natomiast w
kategorii „Dorośli” 25 autorów złożyło
90 prac. Fotografie przedstawiały dorobek autorów z terenu powiatu limanowskiego, w szczególności z miejscowości: Mszana Dolna, Limanowa,
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gólności zdjęcia nieczynnego torowiska
i zdewastowanych przystanków kolejowych. Miejsca te stanowią w powiecie
limanowskim jaskrawy znak przemijania
i skłaniają do zadumy. Autorzy zdjęć
utrwalali obiekty przegrywające na naszych oczach w starciu z nowoczesnością,
jednocześnie pokazując, że warto je
chronić, gdyż są
świadectwem
życia przodków.
Laureatom konkursu gratulowali: Przewodniczący Rady
M i a s t a
Władysław
Żądło, Wiceprzewodniczący
Eugeniusz Sieja,
Barbara Janik
Dyrektor Biura
ds. Euro 2012 w
Krakowie, Stefania Wojciaczyk PrzewodUczestnicy konkursu fotograficznego.
nicząca Rady
Lubomierz, Niedźwiedź, Tymbark, Ka- Gminy Mszana Dolna, Marek Handzel
sina Wielka, Kasinka Mała, Łukowica, Sekretarz Gminy Mszana Dolna, WiceRupniów, Gruszowiec, Jodłownik, Kras- starosta Powiatu Limanowskiego Franne Lasocice, Łętowe, Młyńczyska. Ko- ciszek Dziedzina oraz Członek Zarządu
misja konkursowa oceniała prace prze- Bolesław Żaba, Marek Gach – Wiceprezes
de wszystkim pod względem orygi- Zarzadu Banku Spółdzielczego w Mszanalności ujęcia tematu. Najczęstsze mo- nie Dolnej, który przekazał dodatkowe
tywy tegorocznych prac to stare cmen- nagrody specjalne – trzy lokaty pieniężne.
tarze, tradycyjne domy popadające w
A zainteresowanym kolejną edycją
ruinę, szałasy górskie, opuszczone podajemy temat, który został ogłoszony
urządzenia fabryczne. Dyrektor Biblioteki pod koniec spotkania: “Tu spełniają się
Miejskiej – Małgorzata Mucha przeczytała moje marzenia”.
AJ
decyzję jury - uwagę zwróciły w szcze-

Poniżej podajemy laureatów X edycji:
W KATEGORII “DZIECI I MŁODZIEŻ”
I miejsce – Maks Zubek z Mszany Dolnej
II miejsce ex aequo – Jakub AntoszRekucki z Mszany Dolnej
II miejsce ex aequo – Aneta Mrózek
z Mszany Dolnej
III miejsce – Paulina Mierzwa z Jadamwoli
W KATEGORII “DOROŚLI”
I miejsce – Aleksander Zubek z Mszany
Dolnej,
II miejsce – Bogdan Skrzekut z limanowej,
III miejsce ex aequo – Tomasz Dudzik
z Gruszowca,
III miejsce ex aequo – Jan Gargas
z Kasinki Małej,
III miejsce ex aequo – Radosław Rusnarczyk z Mszany Dolnej,
III miejsce ex aequo – Dorota Zubek z
Mszany Dolnej,
Specjalne wyróżnienia w kategorii
“DZIECI I MŁODZIEŻ” otrzymali:
Mateusz Twaróg z Jodłownika,
Marta Poradzisz z Kasinki Małej,
Agata Kuziak z Mszany Dolnej,
Kazimierz Bukowiec z Żmiącej,
Magdalena Zapalska z Jodłownika.
Specjalne wyróżnienia w kategorii
“DOROŚLI” otrzymali:
Bogusława Surówka z Lubomierza,
Paweł Gargas z Kasinki Małej,
Monika Rzepka z Gruszowca,
Piotr Majkowski z Mszany Dolnej,
Anna Maria Stożek z Niedźwiedzia,
Ryszard Sobczak z Tymbarku.

Szczyt muzyki - Krywań
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buduje się Kościół! Niewiele miejsca skiego Ośrodka Kultury w osobie dyr.
miała przed ołtarzem Halinka Jawor - Piotra Armatysa, któremu bezinteresownie
wokalistka „Krywania“, ale
i tak udało się jej porwać
do tańca samego Proboszcza, który z ponad stuletnią ciupagą zakręcił się
kilka razy w rytm góralskiej muzyki. W czasie ponad godzinnego koncertu
usłyszeliśmy piękne pastorałki - „Jezusicek malusieńki“, „Radosna nowina“
i tę najbardziej znaną,
którą wraz z „Krywaniem“
zaśpiewali wszyscy, „Oj
maluśki, maluśki ...“ Kon- Krywań podczas koncertu.
cert zakończył się przejmującym utworem do słów Kazimierza w przygotowaniu nagłośnienia i oświetPrzerwy - Tetmajera „Krywaniu, Krywa- lenia pomagał (nie po raz pierwszy) Miniu“.
chał Wyroba.
Podziękowanie dla Proboszcza Parafii
TaFi
Miłosierdzia Bożego, dzięki któremu
odbył się lutowy koncert oraz dla Miej-
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„... Oj szalała, szalała rybecka“ i zebrana
w trzeci dzień lutego wieczór w małej
Kaplicy w Parafii Miłosierdzia Bożego
bardzo liczna publiczność na noworocznym koncercie zakopiańskiego, folkowego
zespołu „KRYWAŃ“.
Nie był to pierwszy koncert górali
spod Giewontu w naszym mieście, ale
w takiej scenerii, mamy na myśli Kaplicę,
był to debiut. Zagrali i zaśpiewali swoje
pastorałki i kolędy, ale dali się też skusić
księdzu Stanisławowi Pazygnatowi i zaśpiewali swój, chyba najbardziej znany
utwór wspomniany na samym początku
naszego pisania o koncercie. Ta mała
Kaplica „widziała“ już wiele - to tu koncertował Jasiek Karpiel - Bułecka z zespołem, kolędowali „Trebunie - Tutki“
i Antonina Krzysztoń, a w murach budującej się świątyni, wprost pod gwiaździstym niebem (wtedy kościół nie miał
jeszcze dachu) śpiewała Eleni. Ksiądz
Stanisław wie, że takie wydarzenia jednoczą i cementują wspólnotę - tak
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Po kolędzie
góralsku i od serca. Spod słomą krytej
szopki przy budującym się kościele
Miłosierdzia Bożego, kolędnicy pojechali do Parafii
św. Michała Archanioła - i tym
razem
mieli
szczęście. W
progu domu powitał ich Gospodarz Ksiądz Jerzy Raźny - co
dopiero wrócił z
kolędy.
Nie
zdążył nawet
zdjąć komży i
stuły. Wraz z
kolędnikami
śpiewał na schoKolędnicy.
dach plebanii, a
potem w swoim mieszkaniu. Nie szczędzili gardeł i kolędnicy, i ksiądz proboszcz. Na koniec rzewliwe skrzypki
i dostojne basy zagrały, a dorodne Za-

górzanki i Gazdowie mszańscy zaśpiewali „Za kolędę dziękujemy“. Chciałoby
się naszych kolędników zaprosić jeszcze
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o Sylwestrze i Nowym Roku pod
oknami niektórych zacnych Obywateli naszego Miasta, rozległy
się piękne kolędy i pastorałki. Szykownie wystrojeni w regionalne stroje,
z basami, skrzypcami i akordeonem
„po kolędzie“ wybrali się ci, których
znamy z uroczystości religijnych i patriotycznych, gdy pięknie ubrani niosą
feretrony, baldachim, uczestniczą
w pielgrzymkach - łączy ich jedno miłość do naszej tradycji i historii.
To dlatego zamówili dla siebie zagórzańskie stroje i przy każdej okazji
paradnie w nich się pokazują. Tym razem z kolędą poszli do obu mszańskich
Proboszczów. Późno już było, ale Dobrodziej Parzygnat nie miał wyboru szeroko otworzył drzwi plebanii i pewnie dobre 45 min. kolędował z Zagórzanami. „Za kolędę dziękujemy“ zaśpiewali na koniec, a Ksiądz Proboszcz
już zaprosił kolędników na rok przyszły,
na dłużej i na jeszcze „cosik“, tak po

do swoich domów - może dadzą się
namówić za rok?
Red.

Weekendowe kolędowanie w MOKu
16.00 przepiękny Koncert Kolęd dali
licznie zgromadzonej publiczności
uczniów uczestniczący w zajęciach
muzycznych oraz mali śpiewacy Chóru
dziecięcego działającego przy MOK.
Czas śpiewania kolęd przeminął, chwile
poświęcone wysłuchaniu ich w przepięknych aranżacjach napewno na
długo zagoszczą w pamięci tych, którzy
mieli okazję uczestniczyć w tym wydarzeniu.
Red.
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rzwi do Miejskiego Ośrodka
Kultury otwarte były dla wszystkich, którzy w sobotę 24 stycznia przyszli zobaczyć młodych uzdolnionych aktorów. O godz. 16.00 grupa
„Pod Pretekstem” wystawiła przedstawienie zatytuowane „Etiudy Bożonarodzeniowe”, które pod opieką Pani
Katarzyny Wasilewskiej opracowywała
przez minione tygodnie.
Pracę i trud poświęcony pracy nad
sztuką docenili Ci, którzy przybyli do
sali MOK. Natomiast w niedzielne popołudnie, 25 stycznia, również o godz.

Chór dziecięcy przy MOK

Wizyta Świętego Gościa
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jest długo wyczekiwanym gościem. To
Święty Mikołaj!
Chodził on od klasy
do klasy z dużym,
wypchanym po
brzegi workiem. Ale
zanim uchylił rąbka
i zaczął rozdawać
swoje
skarby
wszystkich dokładnie przepytał. Nie
była to wprawdzie
tabliczka mnożenia
ani trudna ortografia. Święty pytał
dzieci o swoją Święty Mikołaj podczas rozdawania prezentów.
własną historię.
Tym, którzy myśleli już tylko o prezentach czyim jest patronem oraz skąd wziął się
przypominał gdzie się urodził, kim był i zwyczaj obdarowywania prezentami aku-
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zy ktoś z nas pamięta dokładnie
co wydarzyło się miesiąc temu?
A dwa? Często zdarza nam się
zapomnieć co robiliśmy wczoraj a gdy
padnie pytanie z dokładnością co do
daty, mogą być trudności. Zazwyczaj
w pamięci zachowujemy miłe i ważne
wspominienia, więc warto na łamach
naszej gazety przypominieć pewną niecodzienną wizytę.
Otóż, pewnego grudniowego poranka, należy jeszcze dodać, że był to
6 grudzień 2008, w zaspanym jeszcze
mieście słychać było niecodzienny stukot
końskich kopyt...Pod Szkołą Podstawową
nr 1 zaparkowała dwukonna bryczka,
która przywiozła dostojnego gościa. Najpierw małe dzwoneczki dwóch anielskich
pomocników oznajmiły jego przybycie
a las rąk z okien szkoły świadczył, że
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rat 6 grudnia. Opowieść ta była powtarzana wielorotnie, bo klas które czekały
na wizytę Świetego Biskupa było wiele.
Ale potem już czekał upragniony prezent
i tylko szelest papierków potwierdzał
radość obdarowanych. Święty był ogromnie zapracowany – odwiedził po sąsiedzku
również Przedszkole Sióstr Franciszkanek
oraz zrobił honorową rundę po całym
mieście.
Gościnna Mszana zatrzymała go
jeszcze tydzień dłużej, bo aż do 14 grudnia. Dlaczego? W sobotę, 13 grudnia
czerwony fotel czekał na Mikołaja w
pięknie udekorowanej sali Szkoły Pod-

stawowej nr 2, gdzie zebrały się dzieci
zaproszone przez Polskie Stowarzyszenie
Osób z Upośledzeniem Umysłowym
w Mszanie Dolnej. Przygotowane pękate
paczki wędrowały do niecierpliwych, radość była podwójna, bo jedna paczka
była od Mikołaja, druga od anielskiego
pomocnika. Wszystko to było skrupulatnie
zaplanowane i nie udało by się bez pomocy dobrych ludzi, wtajemniczyły nas
Panie ze Stowarzyszenia. Najważniejsza
jest radość obradowanego dziecka, tym
bardziej, że są to dzieci, które często ze
względu na swoje upośledzenie, czasami
tylko przy takiej okazji mogą spotkać się

z innymi. Cel takich spotkań jest jeszcze
jeden, to spotkanie rodziców, wymiana
doświadczeń i wzajemna pomoc. A tej
pomocy ubywać nie będzie sądząc po
deklaracjach zaproszonych gości, zarówno
ze Starostwa, Gminy i Miasta Mszana
Dolna. To wszystko wydarzyło się w sobotę, a w niedzielę gdy Święty trochę
odpoczął zajrzał do “Orkanówki” tam
również sala wypełniona była po brzegi
niecierpliwymi, aczkolwiek grzecznymi
dziećmi.
AJ

Mikołajki z KSM

W

niedzielę, 14.12.08 r., jak co
roku, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży podjęło inicjatywę zorganizowania spotkania Dzieci ze Świętym Mikołajem. Dzięki
hojności mszańskich przedsiębiorców i innych darczyńców udało nam
się przygotować prawie 230 paczek, by
każde dziecko mogło otrzymać prezent
od św. Mikołaja. W tym roku w ramach
przygotowania do Sakramentu Bierzmowania
w organizację tego dzieła mocno zaangażowała się młodzież gimnazjalna, z czego
bardzo się cieszymy i ogromnie im dziękujemy. To spotkanie nie mogłoby się
odbyć, gdyby nie nasi DOBROCZYŃCY:

• Urząd Miasta i Pan Burmistrz Tadeusz
Filipiak
• Urząd Gminy i Pan Wójt Tadeusz
Patalita
• Parafia św. Michała Archanioła i Ks.
Proboszcz Jerzy Raźny
• Miejski Ośrodek Kultury i Pan Kierownik
Piotr Armatys oraz prywatni przedsiębiorcy:
• PPHU „JANDA”
• FHU PIOTR PAJDZIK
• FHU „GRACJA” AGATA ŻĄDŁO
• FHU „KROLL”
• FHU „JURGER” JERZY URYGA
• DEWOCJONALIA, KRYSTYNA
CHALCARZ
• SKLEP Z ODZIEŻĄ UŻYWANĄ, TERESA
KUJSZCZYK
• KAROLINA SMOTER
• LECH POPIOŁEK
• MEBLE, STEFAN BIERÓWKA
• „DOBRA KSIĄŻKA” ELŻBIETA PITALA,
MACIEJ PITALA
• APTEKA, UL. PIŁSUDSKIEGO 20
• FPHU „MILBART” PIOTR KRZYSZTOFIAK
• DOM HANDLOWY „SEZAM”
• SKLEP PRZEMYSŁOWY A. i J. NOWAKOWSCY
• FH MICHALINA GONDOR
• USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE,
MARIUSZ URBAN
• URZĄD POCZTOWY MSZANA DOLNA
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„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek,czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był
dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany,obdarowany tym, co ten
drugi przyjmuje z miłością.”
/Jan Paweł II/

• SKLEP RTV „ASTRA SAT” Z. TRZÓPEK
• „GAMMA” ,RYNEK 13
• SKLEP PRZEMYSŁOWY, BOŻENA KUSZ
• „GIGA” SKLEP KOMPUTEROWY
• CUKIERNIA J. KOWALCZYK
• SKLEP WIELOBRANŻOWY, BARBARA
PIEKARSKA
• FHU „HUBERT”, MAŁGORZATA ZIELIŃSKA
• „BOGMAR I”, MAŁGORZATA GRZYB
• FHU „WŁODZIMIERZ RÓG”
• FHT „KRASZ”, TOMASZ SADŁO
• HANDEL ART. PRZEM., WOJCIECH
NORDWIND
• LECZNICA WETERYNARYJNA AWET
• FPHU „ŚW. KRZYSZTOF”
• TERESA KOWAL
• MARIA POTACZEK
• BOŻENA KUBIK
• CZESŁAWA AKSAMIT
• CZESŁAW ŚLIWA
• FHU „MAT”, ANDRZEJ MAJCHRZAK
• FHU AGD, JANUSZ KRUPIŃSKI
• SKLEP OBUWNICZY, DANIEL POPŁAWSKI
• FH, ANNA KLIMAS
• KUCHARCZYK MAŁGORZATA
• „CIUCHARENKA” JOANNA FIGIELMAGIERA
• HURTOWNIA ODZIEŻOWA „NOVA”,
ZOFIA WĘGLARZ
• FHU „NOVICA”
• FH „WANKOR”, LUCYNA KROCZKA
• SPRZEDAŻ MIĘSA, MARIA CHMIELECKA
• PPUH „TIP-TOP”
• KWIACIARNIA, KAZIMIERA STARMACH
• „PRIVATE MEMBER” SKLEP
• FIRMA USŁUGOWA „NOWAK”, MAREK
NOWAK
• MAŁGORZATA DRZYMALSKA
• KUBIK JANINA
• ELŻBIETA REJTA
• FIRMA „KLARA”
• FHU „LIMEX”
• FHU „STAR-TEL” ŁUKASZ STOŻEK
• STACJA PALIW, SPÓŁDZIELNIA PRACY
im. 1-MAJA NOWY SĄCZ
• KIOSK DWORZEC PKP

Wspólna zabawa rozpoczęła się
o godz. 16.00 w sali kina „Luboń”., kiedy
to ks. Marek – nasz asystent - przywitał
wszystkie dzieci i zebranych gości. Oprócz
tradycyjnych paczek dla wszystkich dzieci,
przygotowaliśmy jeszcze wiele innych
nagród i niespodzianek, które mogli
otrzymać „wybrańcy losu” wykazujący
się swoimi umiejętnościami, biorąc udział
w różnych quizach, grach i zabawach.
Radości było co nie miara. Jednak czas
upływał, a dzieci z coraz większym zniecierpliwieniem spoglądały na drzwi oczekując najważniejszego gościa.
Św. Mikołaj z powodu braku śniegu
miał spory kłopot z dotarciem do celu,
dlatego przybył do nas z lekkim opóźnieniem, jednak mimo to nie zawiódł
mszańskich dzieci. Jego przybycie wywołało entuzjastyczne okrzyki i promienne
uśmiechy emanujące radością na całą
salę. Mikołaj zamienił z dziećmi tylko
parę słów i od razu ostro zabrał się do
pracy, by wszystkim wręczyć oczekiwane
prezenty, a dzieci było naprawdę dużo...
Na szczęście dla nikogo nie zabrakło
paczki i każdy opuszczał kino z uśmiechem na twarzy i radością w sercu.
Cieszymy się, że mogliśmy sprawić
radość tak wielu dzieciom. Dla niektórych
był to pewnie jedyny prezent od św. Mikołaja. Z roku na rok ta myśl ciągle nas
mobilizuje i pobudza do działania. Naprawdę warto jest inwestować i poświęcać
swój czas dla tej małej radości, którą
widać na twarzy dziecka. Dziękujemy z
całego serca wszystkim, którzy zaangażowali się w to dzieło. Do zobaczenia
za rok!

ORAZ SZEREG OSÓB PRYWATNYCH…

Ula, KSM
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Pierwszy Małopolanin AD 2009
złotówki - nie było ich tyle, co na
czeku Pana Marszałka, ale może na

radością swoich Rodziców, a kiedy dorośnie, chlubą naszego miasteczka.

FOT. KUBA TOPORKIEWICZ

P

rzyszedł na świat w pierwszej
minucie AD 2009, choć nie
„planował“ - urodził się wcześniej, bo już w 33 tygodniu ciąży.
O kim mowa? O pierwszym Małopolaninie roku 2009! Jest nim Obywatel
naszego Miasta, synek Państwa Beaty
i Wiesława Madej.
Takiego najazdu Gości i mediów,
limanowski szpital od czasów, kiedy
iskrzyło na linii pracownicy - dyrekcja,
z pewnością nie pamięta. Po lśniących
czystością korytarzach powiatowej
lecznicy, do sali nr 13 podążali za
Dyrektorem Szpitala Dariuszem Sochą:
Gospodarz Małopolski Marszałek Marek Nawara z wielkim czekiem na
kwotę 2.000,00 zł, limanowscy starostowie Jan Puchała i Franciszek
Dziedzina z bukietem kwiatów i wielkich rozmiarów wyprawką, a także
sam ksiądz Stanisław Parzygnat - proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego
i Burmistrz Mszany Dolnej Tadeusz
Filipiak - z kwiatami i kopertą, a w niej

Gratulacje dla mamy pierwszego w 2009 r. Małopolanina z Mszany Dolnej.
AJ

coś się przydadzą? Życzymy, aby ta
maleńka kruszyna zdrowo rosła i była

P

odczas małopolskich ferii mogliśmy cieszyć się z dostatku śniegu. Chyba każdy kto mógł, odpowiednio skorzystał: narty, sanki,
łyżwy... A gdyby i takich szaleństw było
za mało, z ciekawymi propozycjami wyszły dla wszystkich odpoczywających
uczniów zarówno szkoła jak i Miejska
Biblioteka. Przez jeden tydzień ferii zajęcia, które odbywały się w Bibliotece
skupiły w sumie 67 dzieci.
Odbywały się konkursy z nagrodami, zabawy, zajęcia plastyczne każdego
dnia według wybranego literackiego tematu czyli odwiedziny w Bullerbryn, u
Jana Brzechwy, czary z Harrym Potterem. Minus na termometrze potrzebny
był do konkursu na najciekawszą rzeźbę

lodową, a wszystkim zrobiło się gorąco, gdy cała
grupa zawitała w piekarni mechanicznej GS.
Nawet znaleźli się mali
piekarczycy, dla których
manewrowanie łopatą
przy piecu to bułka z
masłem. Słodkie rogaliki
z czekoladą to jedno z
kilku wspomnień bibliotecznych zajęć, podejrzewamy, że najwięksi
smakosze czekają na kolejną taką wyprawę z
ogro-mną nieciepliwoś- Przedszkolaki podczas ferii.
cią. Tylko zimowe ferie
dopiero za rok...

FOT. BIBLIOTEKA

Nie było nudy

AJ

C
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kino”, „Klub Globtrotera” nie trzeba było specjalnie namawiać, nawet przygotowana była orientacja
zawodowa, kótra miała pomóc
uczniom III klas w wyborze odpowiedniej ponadgimnazjalnej.
W sumie w zajęciach uczęstniczyło
60 uczniów pod opieką nauczycielskiej kadry a pieniadze na pokrycie kosztów w ramach zajęć
dla dzieci i młodzieży podczas
czasu wolnego pochodziły z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

FOT. URZĄD MIASTA

Ferie w szkole?
zy to możliwe by dzieci podczas
ferii z ochotą chodziły jeszcze do
szkoły? Tak, pod warunkiem że
znajdą tam ciekawe propozycje będące
odskocznią od typowych godzin nauki w
szkolnych ławkach. Mimo, że śniegu w
naszej okolicy było pod dostatkiem, na
szkolnych korytarzach podczas wolnych
dni panował gwar.
Szkoła przygotowała dużo różnorodnych i ciekawych zajęć dla swoich
uczniów. Były zajęcia wyrównawcze
i rozwijające zainteresowania plastyczne,
zajęcia przedmiotowe, językowe i sportowe. Na zajęcia pod nazwą „Szkolne

Młodzieńcza inwencja.
AJ
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REKORDOWA ORKIESTRA
pojawiło sie niewielu mieszkańców
miasta. Okazało się, że na mszaniaków
można zawsze liczyć, już pierwsza koszulka Orkiestrowa została wylicytowana za 100 zł. Temperatura na zewnątrz była coraz niższa a u nas wzrastała, aby osiągnąć maksimum w trakcie
licytacji „Koszyka konfitur Babci Panasiowej“ – czy ktoś uwierzy, że za
konfitury i przetwory naszej harcmistrzyni można wrzucić do orkiestrowej

Z roku na rok mszański sztab bije
rekordy – w zeszłym roku udało nam
się zebrać 54 tysiące złotych, w tym z
licytacji przeróżnych gadżetów uzykaliśmy aż 5 tysięcy! W tym roku
znowu możemy śmiało mówić o rekordzie: 65.647 zł! To dzięki bezinteresownej pracy ogromnej liczby ludzi:
wolontariuszy małych i dużych, pracownikom naszego Banku Spółdzielczego, nauczycieli i chcących pozostać

FOT. URZĄD MIASTA

D

ruga niedziela stycznia nowego
roku, 11 styczeń, godzina szóstej rano, adres Miejski Ośrodek
Kultury w Mszanie Dolnej. Udekorowany aniołami budynek wyglada jak
ul. Podjeżdzały samochody, młodzi ludzie czekali spokojnie z puszkami na
swoją kolej. Tak wygladał o wczesnych
godzinach porannych Sztab Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy – 208
wolonatriuszy musiało trafić do wyznaczonych miejscowości gdzie trwała
uliczna kwesta.
Nasz tegoroczny program poza
tradycyjnymi punktami takimi, jak
światełko do nieba, licytacja czy wieczorne koncerty przewidywał “Marszobieg po zdrowie” organizowany na
wzór warszawskiego biegu “Policz się
z cukrzycą”. Bieg poprowadził Zygmunt
Łyżnicki wraz z zawodnikami z sekcji
biegów górskich i ulicznych. Zgłosiło
się 30 osób, a każdy z biegaczy dostał
pamiatkową okolicznościową pomarańczową koszulkę – prezent od Państwa Sentyrzów. Po zaliczeniu trasy
czekała na na wszystkich uczestników
gorąca herbata I kiełbaska. Niezły przysmak przygotowała nam też Weselna
Chata – częstowali oni żurkiem każdego, kto wrzucił datek do wośpowej
skarbonki. Tak pojedzeni mogliśmy
już tylko czekać na licytację, która w
tym roku miała szczególny przebieg.
Zaczęliśmy od klamry do paska podarowanego przez Prezesa Koła PZW
Mszanka Pana Andrzeja Pakosza, która
od ceny wywoławczej - 5 zł wzrosła
do 11 zł. Wdawało się, że licytacja
przebiegać będzie w sposób mniej zacięty niż w ubiegłych latach ponieważ
zrobiło się dość chłodno i na początku

Marszobieg ulicamy Mszany Dolnej.
skarbonki niebagatelną kwotę 500 zł?
Czegoś podobnego w Mszańskim Sztabie jeszcze nie było. Gadżety wędrowały
do nowych właścicieli a my dzięki
pięknej sumie: 4.763,00 zł powiększyliśmy pięknie naszą końcową sumę.
Po takich wrażeniach wszyscy już tylko
czekali na „Światełko do nieba” i wieczorne koncerty.

anonimowymi osobami, ci na których
można liczyć w każdej awaryjnej sytuacji. Korzystając z okazji chcemy im
podziękowac na łamach gazety jeszcze
raz.
WSZYSTKIM KTÓRZY POMAGALI
PODCZAS ORKIESTRY SKŁADAMY
WIELKIE DZIĘKI!!!
Sztab w Mszanie Dolnej

Działalność Koła „Mszanka” w roku 2008

Z

arząd pracował w składzie wybranym w styczniu 2005: Prezes
– Andrzej Pakosz, Wiceprezes
– Mieczysław Armatys, Sekretarz –
Waldemar Bażan, Skarbnik – Zdzisław
Kowalski, Wiceprezes do Spraw: Sportu
– Marek Bomba, który zastąpił
Czesława Szeląga, Młodzieży – Marek
Huber, Rzecznik Dyscyplinarny i Komendant Straży – Sławomir Wójciak,
który zastąpił Stanisława Wcisłę.
Sąd Koleżeński w składzie: Przewodniczący – Marek Kowalski i Członkowie – Eugeniusz Kotarba i Józef
Bitel. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Piotr Armatys i Członkowie
– Jan Zoń i Piotr Majkowski.
W roku sprawozdawczym 2008
odbyło sie 15 zebrań Zarządu Koła,
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na których oprócz spraw bieżących
omawiano przede wszystkim organizację zawodów, informacje i komunikaty nadchodzące z Zarządu Okręgu
w Nowym Sączu, a także kwestie zarybiania, walki z kłusownictwem,
ochronę środowiska oraz sprawy wynikające z bieżącego użytkowania domku w Tęgoborzy.
W posiedzeniach Zarządu Okręgu
w Nowym Sączu uczestniczyli; Członek
Zarządu Okręgu Zdzisław Kowalski
i z urzędu prezes Koła. Ważniejsze
decyzje i bieżące komunikaty prezentowane były na tablicy informacyjnej
przy ul. Starowiejskiej. Wykonano
6 edycji tablicy, urozmaicając ekspozycję materiałem fotograficznym i komunikatami o bieżących sprawach

Koła. Informacje o Kole można też
znaleźć w serwisie internetowym
www.mszanka.com.
Poprawę należy odnotować w pracy z młodzieżą, która to sprawa łączy
się z ochroną środowiska. Wspólne
z wędkarzami zbieranie śmieci nad
wodą przechodzi powoli w stały punkt
programu. Oprócz szkolnych kół ochrony przyrody dużą aktywność przejawia
Stowarzyszenie LAMA. Do akcji
włączają się też aktywnie władze Miasta
Mszana Dolna. Wszystko to rokuje poprawę stanu rzeczy, ale nadal wizyta
w przybrzeżnych chaszczach stanowi
rodzaj szoku. Nasze Koło aktywnie
współdziała z Powiatowym Centrum
Ekologicznym, mieszczącym się w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa
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i Leśnictwa Starostwa Powiatowego
w Limanowej. 27 listopada w finale
konkursów „Zaadoptuj rzekę” i „Podnieś
puszkę” przedstawiciel Koła wręczył
nagrodę i puchar wyróżniającej się
szkole (zebrała kilka tysięcy puszek)
– Męcina. Młodzi brali udział w konkursie wiedzy wędkarskiej organizowanych przez Zarząd Okręgu.
Ubiegłoroczne eksperymentalne
włączenie rzeki Mszanki z dopływami
do obrębu, na którym obowiązuje wypuszczanie złowionych ryb i stosowanie
haków bezzadziorowych, dało świetny
rezultat. Podczas gdy kiedyś na zawodach łowiono łącznie 2 -3 pstrągi –
obecnie na mistrzostwach Koła w ciągu
4 godzin 9 wędkarzy złowiło 61 ryb!
W nowym Informatorze utrzymana
została zasada „złów i wypuść” w stosunku do pstrąga i lipienia. Klenia
można zabierać – oczywiście wymiar
powyżej 25 cm długości.
Jesteśmy w stałym kontakcie
z naszym mszańskim ośrodkiem zarybieniowym i staramy się mu pomagać
w miarę możliwości. Niestety jest to
uczucie nieodwzajemnione. A jest o
co walczyć, gdyż blisko połowa stawów
jest bez obsady bowiem brakuje wody,
którą trzeba dopiero doprowadzać
udrożnionymi rurami.
Znaleźliśmy wdzięczne forum dla

prezentowania naszych problemów
w gazecie „Pod Lubogoszczą” za co
dziękujemy redakcji gazety. Poprawi
to znacznie informacje o Kole i jego
problemach, które trapią wędkarzy.
W roku 2008 odbyły się szkolenia
Społecznej Straży Rybackiej oraz prowadzących prace zarybieniowe i członków sądów koleżeńskich. Na miejsce
Komendanta Straży ze względu na rezygnację kol. Stanisława Wcisły – tutaj
serdeczne podziękowania za pracę i
ogromne zaangażowanie (co robić gdy
zdrowie nie pozwala) – wszedł kol.
Sławomir Wójciak.
Teraz kwestie finansowe – dzięki
gospodarskiemu podejściu Skarbnika
kol. Zdzisława Kowalskiego, Koło jest
w dobrej kondycji, co nie wszystkim
kołom się zdarza – niektóre systematycznie zabiegają w Okręgu o pożyczki,
dotacje itp.
Na wiosnę rozpoczną się prace
przy pogłębianiu zalewu Rożnowskiego
w okolicy domku i będzie przekopana
mierzeja ograniczająca dostęp do nurtu
Dunajca. Takie obietnice otrzymaliśmy
od Wójta Stanisława Golonki z Łososiny
Dolnej. Uatrakcyjni to pobyt w naszym
domku w Tęgoborzy, a także wędkowanie na tym akwenie. Byłaby kwestia
odbudowania pomostu, który ubiegłej
zimy został całkowicie zniszczony.

W 2008 roku zarybiliśmy Mszankę
z dopływami narybkiem żerującym
pstrąga potokowego w ilości 100 tys.
szt., narybkiem starszym (1+) – 30
tys. szt. i wpuszczono też 50 tys. szt.
narybku świnki . Problemów mamy
dużo, ale przy udziale zaangażowanych
kolegów na pewno uda się je pokonać.
Uroczystym akcentem zebrania
było oficjalne wręczenie kol. Piotrowi
Armatysowi – wybitnemu zawodnikowi
w konkurencji muchowej – przyznanej
przez Zarząd Główny Srebrnej Odznaki
PZW.
Szczególne podziękowania, należą
się Radzie Miasta Mszana Dolna oraz
Burmistrzowi Miasta Mszany Dolnej
Panu Tadeuszowi Filipiakowi, któremu
zostały wręczone w formie dyplomu,
za wsparcie finansowe naszego koła
w roku 2008. Podziękowania składamy
Wójtowi Gminy Mszana Dolna Panu
Tadeuszowi Patalicie.
Komendantowi posterunku Policji
podinspektorowi Markowi Szczepańskiemu oraz Policjantom mszańskiego
Komisariatu bardzo dziękujemy za
wspieranie naszego Koła w walce
z kłusownikami.
Prezes Koła „Mszanka”

Terminarz Zawodów Koła „Mszanka” na rok 2009
Lp.

Zawody

Termin

1

Otwarcie sezonu muchowego

29.03.2009

2

Zawody towarzyskie w dyscyplinie muchowej

12.04.2009

3

Mistrzostwa koła w dyscyplinie muchowej

4
5

Mistrzostwa koła w dyscyplinie spławikowej i gruntowej

31.05.2009

Mistrzostwa koła w dyscyplinie spiningowej

28.06.2009

6

„Pstrągowe ostatki”

23.08.2009

7

„Open”- Zawody towarzyskie otwarte

20.09.2009

17(24).05.2009

Sport w Kole Wędkarskim „Mszanka” w roku 2008 r.
1. Zawody Koła „MSZANKA”:
- W dniu 20 kwietnia odbyły się pierwsze
zawody w dyscyplinie muchowej „Otwarcie Sezonu”, które wygrał W. Miśkowiec,
II M. Kowalski, III M. Chrustek.
- 18 maja rozegraliśmy Mistrzostwa Koła
w dyscyplinie muchowej. Mistrzem Koła
na rok 2008 został M. Bomba,
V-ce D. Godawski, a III był M. Kowalski.
- W niedziele 1. czerwca na zbiorniku
Rożnów w Tęgoborzy odbyły się Mistrzostwa Koła w dyscyplinie spławikowo
- gruntowej. Mistrzem został S. Wójciak,
II był J. Bitel, a III - W. Bażan.
- Mistrzostwa Koła w spiningu rozegrane zostały na Jeziorze Czorsztyńskim
22 czerwca. Mistrzem został Z. Kowalski, II był J. Bitel, III S. Wójciak.
- Ostatnimi zawodami organizowanymi
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przez koło były „Ostatki Pstrągowe”
rozegrane na Dunajcu 23 sierpnia.
Wygrał M. Chrustek przed prezesem
A. Pakoszem i M. Bomba.
2. Mistrzowie i vice mistrzowie koła
w dyscyplinie muchowej i spiningowej, jak i osoby do nich dobrane
tworząc drużyny, reprezentowały
nas na Mistrzostwach Okręgu.
- Sekcja spiningowa, w składzie:
Z. Kowalski, J. Bitel, S. Wójciak, odniosła bardzo duży sukces, mianowicie
Indywidualnym Mistrzem Okręgu został
J. Bitel pokonując, R. Górowskiego
i M. Łaszczewskiego (obydwoje z Gródka nad Dunajcem). Zwycięstwem tym,
otworzył sobie drogę do startu w Mistrzostwach Polski!
Niestety szansa wystartowania wś-

ród najlepszej polskiej czołówki spiningowej nie została wykorzystana
z powodów zdrowotnych. W ogólnej
punktacji GP Okręgu na 2008 rok, J.
Bitel zajął 25 miejsce. Zwyciężył K.
Janik- „Carbon”, II był W. Jankowicz„Carbon”, III J. Kaczor- „Barskie”.
- Sekcja muchowa brała udział w imprezach cyklu GP Polski. Na zawodach
o „Puchar Sanu” drużyna w składzie: P.
Armatys, M. Bomba, M. Kowalski wywalczyła w silnej stawce 59 drużyn 22
miejsce, a indywidualnie najlepiej wypadł
P. Armatys zajmując 40 miejsce.
Drugie zawody z cyklu GP Polski,
to prestiżowy „Puchar Dunajca” im.
B. Romaniszyna. W tych zawodach
drużyna w składzie: M. Bomba, P. Armatys i W. Miśkowiec zajęła 28 miejsce,
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a indywidualnie najlepiej łowił P. Armatys zajmując w stawce 170 zawodników, bardzo dobre 3 miejsce.
Do sukcesów drużyny można zaliczyć start w Okręgowym GP, gdzie
na zawodach o „Puchar E. Lewickiego”
zajęliśmy drużynowo 3 miejsce (Kowalski, Bomba i Armatys), indywidualnie znów najlepiej łowił P. Armatys
zajmując 3 miejsce, a 4 był M. Bomba.
Ponadto puchar za największa rybę
zawodów (pstrąg potokowy 41,5 cm)
otrzymał P. Armatys. Następnymi zawodami, także zakończonymi bardzo
dużym sukcesem, były Mistrzostwa
Okręgu. Wygranie ich dawało szansę
startu w Mistrzostwach Polski. Otarł
się o nią P. Armatys, który o 1 pkt
przegrał z M. Pająkiem z Nowego Targu. III był też nowotarżanin E. Garbacz.
M. Bomba był 25, a M. Kowalski- 27.
Drużynowo wywalczyliśmy 4 miejsce.
Gorycz tak minimalnej porażki nie
trwała jednak długo. Piotrek dzięki
swoim świetnym wynikom z poprzednich zawodów został dopuszczony do
startu w Mistrzostwach Polski i zapowiedział walkę do ostatniej zerwanej
muchy, tym bardziej, że zawody miały
być rozgrywane na „naszym” Dunajcu.
Trzeba przyznać, że słowa dotrzymał.

W tym doborowym towarzystwie
zajął, (co prawda nielubiane, bo tuż
za podium), ale świetne 4 miejsce indywidualnie, a drużynowo wicemistrzostwo Polski. Zwyciężył mistrz świata
sprzed 2 lat M. Walczyk, II był Ł. Ostafin, III - A. Szczygieł. I tak wrota do
ścisłej kadry polski stały otworem.
Trzeba było „tylko” dobrze połowić
na pozostałych dwóch zawodach zaliczanych do GP Polski.
„Jesienny Lipień Sanu” wreszcie
wrócił do pierwotnej wersji i był rozgrywany tylko na suchej muszce – są
to jedyne takie zawody w GP Polski.
Zwyciężył R. Tobiasz, przed Straszkiewiczem i Biernatem. P. Armatys
był 26, M. Kowalski- 55, a W. Miśkowiec - 157.
Ostatnimi zawodami GP Polski był
„Jesienny Lipień Łupawy”, po którym
wszystko się miało wyjaśnić. Pogoda
dopisała, ryby też. Zwyciężył W.Polakowski, II był Miotk, III Konieczny,
a IV, któż jak nie P. Armatys. I to, co
było nierealne, stało się faktem. Piotrek
w ogólnej klasyfikacji GP Polski stanął
na „pudle”. Zajął III miejsce, zaraz za
P. Koniecznym i A. Trzaskosiem. Jest
w ścisłej kadrze narodowej. Miejsca
pozostałych zawodników „Mszanki” w

GP Polski to: 108 - M. Bomba i 123 M.
Kowalski (Niestety poza punktowaną
80-tką).
Drużynowo wygrał WKS Krosno 1, II
miejsce zajął WKS Kraków - Myślenice,
a III - WKS Kraków - Kleparz. Nasza
drużyna uplasowała się na 33 miejscu
na 71 startujących.
Ostateczna Klasyfikacja GP Okręgu
Nowy Sącz na rok 2008 przedstawia
się następująco:
1) Armatys P. – Dunajec „Mszanka”
2) Znaniec J. – Dunajec „Sromowe
Niżne”
3) Garbacz E. – Dunajec „Nowy Targ”
14) Bomba M. – Dunajec „Mszanka”
28) Kowalski M. – Dunajec „Mszanka”
- Miśkowiec W. – Dunajec „Mszanka”
Podsumowując starty indywidualnych
wędkarzy, jak i drużyn koła PZW
„Mszanka” w zawodach w 2008 roku,
należy zaliczyć je do wyjątkowo udanych. Ciężko będzie powtórzyć je w
tym 2009 roku, chociaż na pewno będziemy się bardzo starać.

Z-ca prezesa ds. sportu
Marek Bomba

Dwie piękne piątki – czyli 55-lecie PTTK

N

a podstawie informacji zawartej
w pierwszym informatorze
o Mszanie Dolnej 16 maja
mija okrągła 55 rocznica założenia
Koła Terenowego Oddziału PTTK. Koło
założył nauczyciel Julian Toliński
z niemałym udziałem Andrzeja Łączyńskiego. Wspomniany Julian Toliński
w 1950 wstąpił do PTTK w Rabce,
tam też pełnił funkcję członka Zarządu
i był członkiem Terenowego Referatu
Weryf ikacyjnego GOT - jego praca
polegała na przyznawaniu odznak GOT
na podstawie przedstawionych punktów
i rozpisanych tras przez członków
PTTK.
Od roku założenia 1954 do 1984
Julian Toliński był prezesem mszańskiego koła, a od 1984 roku został
prezesem koła PTTK przy Oddziale
Zwiazku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mszanie Dolnej. Z inicjatywy
osób zaangażowanych w działalność
mszańskiego koła m.in. Stanisława
Piądłowskiego, Sebastiana Flizaka, Kajetana Szylkiewicza, Gustawa Leszczyńskiego, Stanisława Szyllera i Juliana Tolińskiego wydano pierwszy obszerny informator turystyczny po Mszanie Dolnej i okolicy w 1966 roku.
W tym samym czasie z inicjatywy
działaczy turystycznych koła terenowego Oddział PTTK przystąpił do organizacji kół PTTK w tutejszych
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zakładach pracy. Koło organizowało
informację turystyczną: istniał sezonowy punkt informacyjny w restauracji
“Magnolia”, organizowano “Niedziele
przewodnickie” - przez radio węzeł
i plakaty ogłaszano termin wycieczek
z przewodnikiem, dbało o tablicę
z mapą na terenie miasta (naprzeciw
stacji PKP), widniały tam telefony kontaktowe do wszystkich przewodników
i przodowników GOT z terenu miasta,
którzy posiadali uprawnienia do prowadzenia grup po górach, wyznaczano
i znakowało nowe szlaki szlaki turystyczne (szlak z Lubomierza na Kudłoń,
z Koninek na Turbacz), zostały wyznakowane szlaki tzw. szlaki lecznicze
– ścieżki zdrowia: z ul. Spadochroniarzy
zboczem Lubogoszczy do ośrodka
YMCA, z Mszany na górę Grunwald
przez ulicę Zieloną, z Mszany na “Kobylą Głowę”. Ciekawostką jest to, że
w tym czasie Stanisław Piądłowski zaczął propagować dziś bardzo popularny
Nordic walking, wtedy były to po
prostu dwa odpowiednio przycięte
kijki. Miało to na celu odciążenie kolan
i kręgosłupa, zwłaszcza przy schodzeniu
ze stromych zboczy.
Współpracowano również z kołami
szkolnymi i zakładowymi (koło
w Spółdzielni Meblomet, Gminnej Spódzielni, Octowni, Waflarni), organizowano pogadanki i przygotowywano

audycje radiowe nadawane przez radio
węzeł. Rok rocznie sprawdzano stan
szlaków, organizowano wycieczki po
okolicy, dużo osób korzystało z wycieczek autokarowych organizowanych
przez Oddział Rabka w Tatry, Pieniny,
Sudety i Tatry słowackie. Obsługiwano
dwa rajdy turystyczne: Janka Krasickego i Czesława Trybowskiego.
Koło terenowe PTTK wraz Kołem
zakładowym przy Spółdzielni Meblomet
zapoczątkowało również imprezę “Rajdy na raty” - była to impreza cykliczna
przeznaczona głównie dla najmłodszych. Kontynuacją tej imprezy są obecnie “Spotkania w górach”. Dzieci pod
opieką dorosłych spotykały się na wyznaczonym szczycie górskim, gdzie organizowane dla nich były konkursy,
gry i zabawy. Takie rodzinne spotkania
cieszyły się dużym zainteresowaniem,
dzieci otrzymywały zwykle jakieś drobne nagrody, słodycze i okolicznościowe
odznaki: muchomorki, biedronki, krasnoludki. W latach 80-tych aktywnie
działały również utworzone koła SKKT
w szkołach, m.in. w Technikum Ogrodniczym, w Szkołach Podstawowych nr
1 i nr 2, w Szkole Leśnej. Od czasu
powołania Koło działa nieprzerwalnie,
angażujac sie nie tylko w działania
rabczańskiego Oddziału ale także inicjując własne akcje. Do takich należą
“Spotkania w górach”. Zasady ustalone
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FOT. URZĄD MIASTA

Prezesem Koła od
1984 roku jest niezmiennie
Pani
Maria Antos,
zasłużona działaczka i aktywistka
na wielu polach.
Ona jeszcze w studenckich czasach
była obecna na zebraniu zjednoczenia PTT i PTK w
1950 w Krakowie.
Od tego roku funkcjonuje już nazwa
PTTK czyli Polskie
Towarzystwo
TuOtwarcie sezonu 2008 - Maciejowa 20.04.2008
rystyczno-Krajowprzez Koło w 2005 roku nawiązują do znawcze. Zasłużonymi długoletnimi
spotkań turystycznych “Rajdy na raty” członkami naszego koła terenowego
- uczestnicy indywidualnie wybierają są: Julian Kasprzyk, Tadeusz Plichta,
trasy tak, aby spotkać się na szczycie Maciej Psarski, Jan Piekarczyk, Roman
lub w innym wyznaczonym miejscu w Rusnak. Na terenie Mszany działają
godzinach 13.00-14.00. W „Spotka- dwa koła SKKT – przy Zespole Szkół
niach w górach” mogą brać udział in- nr 1 – opiekuje się nim Maria Żaba, a
dywidualni turyści i grupy zorganizo- przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
wane. Dzieci i osoby niepełnosprawne – opiekunem jest Aleksander Zubek.
również mogą brać udział w wycieczNa zebraniu sprawozdawczo-wykach ale wyłącznie pod opieką do- borczym 11 grudnia 2008 roku Koło
rosłych. Uczestnicy spotykają się w Terenowe wybrało nowy Zarząd
wyznaczonych miejscach bez względu w składzie: Maria Antos – prezes, Rona pogodę. Organizatorzy przyznają man Rusnak, Jan Piekarczyk, Ewa Konagrody wszystkim uczestnikom, a tarba, Agnieszka Józefiak.
tym którzy zaliczyli przynajmniej cztery
Podczas Walnego Zjazdu członków
z siedmiu szczytów przyznawane są Oddziału PTTK w Rabce, który miał
pamiątkowe koszulki. Na zakończenie miejsce 28 lutego, również wybierano
sezonu organizowane jest spotkanie nowe władze. W skład Zarządu z raprzy ognisku i pieczenie kiełbasek. mienia naszego koła wszedł Władysław
Trzeba przyznać, że te wyjścia cieszą Mrózek – objął on funkcję Wiceprezesa.
sie dużą popularnością wśród miesz- Ogłoszono również bieżący rok Rokiem
kańców miasta. Rok rocznie bijemy Młodzieży. Zachęcamy więc nie tylko
rekordy frekwencyjne, a co za tym młodzież skupioną w naszym kole
stoi do naszego Koła zapisują się kolejni i przy szkolnych kołach PTTK do nonowi członkowie. Obecnie jest ich 38. wych pomysłów i realizacji działań

zwiazanych z turystyką.
Wydarzenia w jubileuszowym roku
2009 Terenowe Koło PTTK zaplanowało w następujący sposób: 2 kwietnia,
w rocznicę śmierci Jana Pawła II
zapłonie watra na górze Wsołowej,
a pod sam koniec miesiąca, wraz
z otwarciem sezonu turystycznego rozpoczynamy również okrągłe „V Spotkania w górach”. Pierwsze wyjście na
Lubmir planujemy 19 kwietnia. Dodatkowo Koło planuje zorganizować
dwie wycieczki turystyczne w Pieniny
(14.06) i na Pilsko (23.08). Wszystkie
plany dotyczące każdej wycieczek
umieszczane będą na tablicy TKKF.
Cały program wycieczek możliwy jest
do realizacji dzięki sponsorom, są to:
Bank Spółdzielczy i Urząd Miasta. Natomiast 26 kwietnia trzy oddziały: nowosądecki, krakowski, tarnowski otwierają po raz VI Małopolskie Rozpoczęcie
Sezonu Turystycznego – spotkanie organizowane jest na Przehybie. Serdecznie na nie zapraszamy!
Poniżej dla wszystkich zainteresowanych podajemy harmonogram
“V spotkań w górach” w formacie:
Data - Nazwa szczytu - Wysokość godz. spotkania: 19.04 - LUBOMIR 904 m.n.p.m - godz. 13.00 - 14.00;
17.05 - KLIMAS - 801 m.n.p.m - godz.
13.00 - 14.00, 21.06 - JASIEŃ - 1052
m.n.p.m - 13.00 - 14.00; 19.07 KUDŁOŃ - 1274 m.n.p.m - godz. 13.00
- 14.00; 02.08 - ŚNIEŻNICA - 1006
m. n.p.m - godz. 13.00 - 14.00; 13.09
- ĆWILIN - 1072 m.n.p.m - godz.
13.00 - 14.00; 04.10 - LUBOGOSZCZYMCA - 968 m.n.p.m - godz. 13.00
- 14.00 (spotkanie podsumowujące).
PTTK

Z

wracamy się z ogromną prośbą
do mieszkańców Mszany Dolnej
– poszukujemy starych widokówek, starych zdjęć, reprodukcji, rysunków, obrazów pokazujących historię,
tradycję zwyczaje i życie codzienne naszej okolicy. Być może w Państwa prywatnych zbiorach znajdą się takie materiały, które obecnie mają ogromną
wartość historyczną i mogą przybliżyć
poznanie miejsca w którym mieszkamy.
Jeśli uznają Państwo, że warto podzielić się fragmentem własnej historii
związanej z historią miasta będziemy
bardzo zobowiązani. Może okazać się,
że będą to materiały unikatowe, które
do tej pory czekały na odpowiedni dla
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siebie moment. Zdjęcia i wszystkie materiały
prosimy
składać w Urzędzie
Miasta – kontakt Agnieszka Józefiak. Po
zeskanowaniu zwrócimy je w nienaruszonym stanie. Serdecznie dziękujemy
za pomoc i zainteresowanie.
Widokówka
umieszczona przy
okazji tego artykułu
pochodzi z moich rodzinnych zbiorów.

FOT. ARCH. A. JÓZEFIAK

SERDECZNA PROŚBA
DO MIESZKAŃCÓW MIASTA

Jedna z pozyskanych fotografii.
Agnieszka Józefiak
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Maltańczycy - Podsumowanie roku 2008

R

ok 2008 za nami. 24 Maltańczyków działających obecnie
w mszańskim oddziale przepracowało łącznie 1348.5 h. Niektórzy
na rzecz bezinteresownej pomocy drugiemu bliźniemu poświęcili ponad 200
godzin swojego czasu wolnego.
W ubiegłym roku nasi maltańczycy
tradycyjnie zabezpieczali przedmedycznie wszystkie duże uroczystości parafialne w obu mszańskich parafiach, jak
również zabezpieczaliśmy imprezy plenerowe takie jak: XV. Mini - Emaus, II
Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych, XXXII Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce-Zdrój, „PAROWOZJADA PKP CARGO“ 2008, „Pociąg do Przyjemności“
na stacji PKP w Mszanie Dolnej.

Uczestniczyliśmy również w IV
Maltańskim Obozie Integracyjnym dla
Osób Niepełnosprawnych w Szczyrzycu,
w zabezpieczeniu Pieszej Pielgrzymki
Tarnowskiej na Jasną Górę oraz
w Misterium Męki Pańskiej przedstawianym w Tymbarku.
Przeprowadziliśmy kilka pokazów
i pogadanek na temat pierwszej pomocy
w szkołach, zorganizowaliśmy zbiórkę
darów dla ofiar wojny w Gruzji oraz
dla ofiar tornado na Śląsku, a wzorem
lat ubiegłych zorganizowaliśmy imprezę
plenerową „Ratuj z Nami, Maltańczykami 2008“.
Zorganizowaliśmi bezpłatny kurs
pierwszej pomocy dla mieszkańców
Mszany Dolnej, który finansowany był
ze środków Urzędu Miasta. Zostaliśmy

również przeszkoleni i obdarowani
przez WOŚP defibrylatorem treningowym AED.
Podsumowując miniony rok był
on obfity w nowe doświadczenia i pracę, której było bardzo dużo, a nawet
więcej niż byliśmy wstanie wykonać.
Dlatego zapraszamy młodzież, osoby
dorosłe i starsze do grona naszych
członków. Jest nam bardzo potrzebna
pomoc aktywnych mieszkańców Mszany Dolnej i okolic. Maltańczyk to nie
tylko osoba udzielająca pierwszej pomocy, ale również osoba odpowiedzialna za dokumentację, organizację
pracy itd.
Zapraszamy do współpracy!
Karolina Niedośpiał
Komendant MSM o.Mszana Dolna

Podaruj 1% podatku - to nic nie kosztuje!

W

szystkim darczyńcom, którzy
przekazali właśnie nam 1%
swojego podatku składamy
serdeczne podziękowanie!
Otrzymaliśmy łącznie 1500 zł,
które przeznaczymy na zakup fantoma
dorosłego człowieka (w wersji podstawowej), który służy do nauki Resuscytacji Krążeniowo Oddechowej.

Ważne! Jeśli chcesz aby Urząd
Skarbowy przekazał nam Twoje imię,
nazwisko, adres i przekazaną kwotę
to musisz wyrazić na to zgodę w zeznaniu rocznym lub jego korekcie.
Możliwość ta została wprowadzona
już do druków zeznań rocznych za
2008 r. Dzięki temu będziemy mogli
podziękować każdemu kto przekaże

nam chociażby złotówkę.
Za zgromadzone pieniądze chcemy kupić fantom niemowlęcia w wersji
podstawowej oraz zestaw ran pozoracyjnych.
Karolina Niedośpiał
Komendant MSM o. Mszana Dolna

Lama podsumowuje rok

D

ziałania Stowarzyszenia w roku
2008 skupiały się wokół następujących akcji: Dzień Dziecka, Kino Letnie, współpraca z Maltańską Służbą Medyczną podczas imprezy „Ratuj z nami Maltańczykami”
oraz „Pociąg do przyjemności“. 16
maja Stowarzyszenie „Lama” w zostało
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskując osobowość prawną,
a nasi członkowie przeszli odpowiednie
szkolenie w ramach pozyskiwania środków z programu „Młodzież w działaniu”. W lipcu przystąpiliśmy do konkursu ofert ogłoszonego przez Urząd
Miasta i otrzymaliśmy wsparcie finansowe dla naszych dwóch przewodnich
imprez, z którymi już jesteśmy identyf ikowani na terenie naszego miasta:
„Kino letnie” oraz „Pociąg do przyjemności”.
Nasze działania rozpoczęliśmy
w czerwcu. Lama przygotowała ekologiczną grę plenerową w parku miejskim w ramach Pikniku Rodzinnego.
Rodziny, które zgłosiły się do udziału
musiały m.in. umyć oblepione ropą
kaczuszki, posegregować śmieci, uratować wieloryba, zasadzić drzewko,
zrobić manifestację ekologiczną czy
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założyć na czas skafander ochronny.
Było również dużo zadań sprawdzających wiedzę o otaczającej przyrodzie i zachowaniach ekologicznych.
Poza nagrodami zwycięskie rodziny
otrzymały w prezencie worki do segregowania śmieci.
Członkowie Stowarzyszenia do
czerwca pełnili dyżury w przyziemiu
Urzędu Miasta. Lokal został udostępniony dzięki przychylności Burmistrza
Miasta. Udało nam się w ten sposób
poznać młodych ludzi z pasją i pomysłem, którzy chcieli podobnie jak
my działać w Mszanie. Głównym tematem, do którego wspólnie teraz
dążymy jest budowa skateparku. Liczymy, że dzięki wparciu wielu osób
w tej inicjatywie w końcu nasze
działania przyniosą upragniony efekt.
Efektem zapoczątkowanych działań
było stworzenie listu do władz miasta
i powiatu zawierającego prośbę o budowę na terenie Mszany skateparku.
Jesteśmy przekonani, że taka inwestycja
dla młodzieży stanowiłaby dodatkową
rozrywkę, zagospodarowałaby ich czas
wolny, także dałaby możliwość realizacji w późniejszym terminie szeregu
imprez o charakterze sportowym i rek-

reacyjnym. Ponadto taki park byłby
dodatkową atrakcją dla turystów
i młodych mieszkańców sąsiadujących
gmin.
Kino letnie podczas wakacji było
ciekawą atrakcją i interesującą propozycją nie tylko dla samych mieszkańców
miasta. Możemy się pochwalić, że
z kina pod chmurką skorzystało wielu
turystów, w tym kilkudziesięcioosobowa kolonia. Staraliśmy się wybrać
repertuar tak, aby zachęcić jak największą grupę ludzi do plenerowych
seansów. Dzięki niekonwencjonalnym
pomysłom każdy seans był swoistym
show – nasi członkowie starali się pojawiać w przebraniu nawiązującym do
tematu filmu. Serdeczne podziękowania
tutaj kierujemy na ręce Księdza Proboszcza, który zaufał nam i udostępnił
łąki oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury – szczególnie dziękujemy
Pani Marysi, która poświęciła nam
swój czas i ogromną cierpliwość. Jednak
nieocenieni byli nasi dźwiękowcy: Zbyszek i Michał ogromne dzięki za wielką
robotę!
W ostatni weekend września witaliśmy już po raz drugi na stacji
w Mszanie pociąg pełen turystów.
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konkurs rysunkowy i każdy mały ar- na dalszy ciąg rozpoczętych w tym tetysta, który odważył się wziąć do ręki macie działań.
kredki dostał nagrodę. Wszystko to
Podczas tych wszystkich akcji Stoudało nam się dzięki wsparciu spon- warzyszeniu towarzyszą cele takie jak:
sorów i urzędu Miasta.
rozbudzanie pasji wśród młodych ludzi,
Lama w listopadzie wzięła udział zapewnienie dobrej rozrywki na czas
w warsztatach dla mieszkańców miasta wakacji i nie tylko, zagospodarowanie
w ramach projektu „Księga odnalezionej czasu młodzieży, spędzanie wolnego
pamięci o Infułacie Skalskim”. Dwu- czasu w ciekawy i rozwijający sposób,
dniowe warsztaty 8 i 15
listopada polegały na zaprojektowaniu zielonej
przestrzeni przy Kościele
p.w. Św. Michała Archanioła. Korzystając ze swojego doświadczenia organizowania w tym miejscu kina plenerowego
staraliśmy się wykorzystać jak najwięcej pomysłów skierowanych dla
młodzieży. Miejsce to
poza sferą duchową i re- Pociąg 2008.
ligijną miałoby w przyszłości być również traktowane jako kreowanie wizerunku miasta jako miejscentrum kulturalne, chcielibyśmy by ca otwartego na inicjatywy młodkino plenerowe w tym miejscu było zieżowe. Wystarczy pomysł – a jeśli
właśnie takim wydarzeniem. Dużo też się z nim podzielisz, to kto wie..?
dyskutowaliśmy na temat umieszczenia Nasza
strona
internetowa
–
i wybudowania w tej okolicy skate- www.lama.org.pl
parku. Oczywiście w zdroworozsądkoLama
wej lokalizacji, więc kto wie? Czekamy
FOT. K. JAROSZ.

W klimacie retro, w obowiązkowych
przebraniach i odpowiedniej stylizacji
nie zabrakło drobnych przyjemności –
zgodnie z tematem przewodnim tej
imprezy. Strawę dla ducha zapewniła
trupa podróżująca od stacji do stacji z
pasażerami, naszym zadaniem było
zapewnienie strawy dla „brzucha” Zaprosiliśmy strudzonych podróżnych
i wszystkich, którzy przyszli ich przywitać na stację, na podwieczorek,
gorąca aromatyczna herbata i słodkości:
serniki, makowce, bajaderki, kruche
ciasteczka szybko znikały z przygotowanego stanowiska. Kto miał dość
słodkiego miał okazję spróbować smalcu prosto ze schroniska na Kudłaczach.
Ale to nie wszystko. Chcieliśmy spowodować, by duch Franciszka Józefa
unosił się nad nami tak by goście nie
zasiedli z powrotem w wagonach
z poczuciem sytości tylko w żołądkach.
W poczekalni czekała na nich wystawa
starych widokówek z Mszany i historia
kolei transwersalnej, krążył po stacji
akordeonista, majątek można było stracić przy ruletce, a pamiątką w podróżny
była na pewno kartka z okolicznościową
pieczęcią oraz zdjęcie w ekranie fotograficznym – gdzie można było zostać
na chwilę postacią w przebraniu retro.
Dla najmłodszych zorganizowany został

Małymi krokami do celu...

M

inął kolejny rok działalności
Koła Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem
Umysłowym w Mszanie Dolnej. Co
udało nam się w tym czasie zrealizować
z zamierzonych celów, na jakie trudności napotkaliśmy, co u nas nowego?
Można powiedzieć, że „krok po
kroku” zmierzamy do celu, jakim
w pierwszej kolejności jest otworzenie
Warsztatów Terapii Zajęciowej ( WTZów). Planujemy we wrześniu bieżącego
roku złożyć komplet dokumentów
w Starostwie Powiatowym w celu rejestracji WTZ-ów oraz uzyskania środków finansowych na prowadzenie statutowej działalności Stowarzyszenia.
W lutym ubiegłego roku została podpisana umowa z Burmistrzem Miasta
Mszana Dolna p. Tadeuszem Filipiakiem, na mocy której zostały użyczone
naszemu stowarzyszeniu pomieszczenia
w budynku przy ulicy Spadochroniarzy,
w którym zamierzamy utworzyć placówkę. Jesteśmy obecnie na etapie
opracowywania planów adaptacyjnych
budynku w celu dostosowania go do
przewidzianej działalności. Tworzymy
projekt nowej placówki. Na przeszkodzie w szybszej realizacji zamierzeń
stoją nie tyle ludzie, ile procedury
i, rzecz jasna, nasze możliwości
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budżetowe.
Na bieżącą działalność przeznaczamy środki finansowe, które pochodzą ze składek członkowskich,
wsparcia sponsorów (lokalnych firm,
osób prywatnych, instytucji) oraz odpisu 1% podatku przez wszystkich
nam życzliwych, za co serdecznie
dziękujemy.
Na przestrzeni ostatniego roku
Koło PSOUU w Mszanie Dolnej zorganizowało obchody Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej. Uczestniczyliśmy
w Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych w Rabce. Z okazji Dnia Dziecka
zorganizowano wyjazd do Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach
oraz zwiedzanie krakowskiego ZOO.
W grudniu św. Mikołaj obdarował naszych podopiecznych upominkami, które mogliśmy im wręczyć dzięki dobroci
i hojności wielu osób. W rolę św. Mikołaja wcielił się, jak przed rokiem,
sam Burmistrz Miasta Mszana Dolna
– p. Tadeusz Filipiak. Pomieszczenia,
gdzie impreza mogła się odbyć, użyczył
gościnny ZSM nr 2 w Mszanie Dolnej.
W organizacji spotkania pomogła młodzież z Klubu Wolontariatu oraz młodzież przygotowująca się do sakramentu
bierzmowania.
Z upływem czasu przybywa no-

wych członków Stowarzyszenia i nowych podopiecznych. Oznacza to, że
osób niepełnosprawnych, które potrzebują pomocy, wsparcia jest coraz więcej.
Musimy zdać sobie sprawę z tego, że
niepełnosprawność jest bezbronna.
Z powodu tej bezbronności tak bardzo
potrzebna jest życzliwość, miłość
i akceptacja, aby każdy niepełnosprawny mógł znaleźć miejsce
w społeczeństwie. Chcemy jako Stowarzyszenie przyczynić się do uznania
osób niepełnosprawnych za osoby nie
umniejszone pod żadnym względem,
zasługujące na szacunek i godne miejsce wśród innych, czyli godne obywatelstwo. Chcemy to osiągnąć przez
umożliwienie poznania bogactwa ich
możliwości, ich wysiłków oraz tego,
jak wiele mają do zaoferowania nam
wszystkim.
Korzystając z gościnnych łamów
pragniemy Wszystkim Ludziom
Dobrego Serca, którzy w jakikolwiek
sposób wspierali i wspierają naszą
działalność, złożyć serdeczne życzenia;
wielu łask Bożych , dobroci i życzliwości
ludzkiej z okazji nadchodzących Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego.

Agata Jarosz

www.mszana-dolna.pl

29

Sport

Walka z wiatrakami?

FOT. MOK.

B

ardzo dobrze spisała się skromna grupka zawodników sekcji
biegów długodystansowych
i górskich MOK Mszana Dolna holenderskim Apeldoorn, gdzie odbył się
36 Zimowy Miting Biegowy.
W głównej konkurencji - maratonie
zwyciężył Kenijczyk Isaiah Kipkombei
Kosgei w niezłym czasie - 2:20:29,
a na wysokiej, szóstej pozycji do mety
dobiegł Janusz Skwarczek, dystans 42
km 195 m pokonując w 2 godz. 35
min 41 sek. Z Polaków lepszy okazał
się tylko...ksiądz Rafał Gnyla z Gryfina,
sklasyfikowany na trzeciej pozycji. Bieg
uliczny na 18 km wygrał holender
Dennis Licht - 57:41. Czwarty był Jan
Wydra, najlepszy z polskich reprezentantów - 1:02:30. 30 lokatę zajął Zygmunt Łyżnicki - 1:10:05. Ten drugi
okazał się zwycięzcą w kategorii powyżej 50 lat. - Imprezę zorganizowano
perfekcyjnie, nie sprzyjały jedynie warunki atmosferyczne - mówił Włodzimierz Łyżnicki, prezes sekcji w mszańskim MOK - Było wyjątkowo zimno.
W alepdoorn rozgywano również biegi
na nietypowych dystansach 6, 27 km
oraz 1000 m dla dzieci i młodzieży. W
sumie udział wzięło w nich przeszło
10 tys. osób z całego świata. Jak na

Niestrudzeni maratończycy.
pierwsze starty, moi podopieczni zaprezentowali obiecującą formę. Widać,
że właściwie przepracowali okres zimowy. Tym bardziej, że ostatnie zawody również przyniosły zadowalające
wyniki: III miejsce zespołowe w 12
godzinnym sztafetowym biegu pod-

ziemnym w Bochni.
Serdecznie gratulujemy!
(źródło: Dziennik Polski , 10 luty 2009)

“Ping-pongowy” turniej

W

miątkowe puchary i dyplomy.

FOT. URZĄD MIASTA.

sobotę 31 stycznia w sali myśleć o czymś innym. W sumie 36
sportowej Zespołu Szkół uczniów i uczennic ze szkół podstawoTechniczno– Informatycz- wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych odbył się Turniej
Tenisa Stołowego zorganizowany przez TKKF
Ognisko „Lubogoszcz”
wraz z Uczniowski Klub
Sportowy „Top” prowadzony przy Szkole Podstawowej nr 1. Wymieniony “team” stara się
organizować systematycznie turnieje sportowe nawet podczas sezonu zimowego.
Zacięta walka pingpongistów.
Zgłosiło się dużo
młodzieży, co utwierdza
w przekonaniu, że mimo białego szaleń- nych zgłosiło się do turnieju. Tym najstwa i śnieżnych atrakcjach warto po- lepszym Burmistrz Miasta wręczył pa-

AJ
Poniżej podajemy wyniki:
Kategoria: dziewczęta
1. Hyła Natalia
2. Wesołowska Renata
3. Barda Małgorzata
Kategoria: Chłopcy Szkoły Podstawowe
1. Dawiec Dominik
2. Stachura Marcin
3. Kaletka Sławomir
Kategoria: Chłopcy Gimnazja
1. Miśkowiec Konrad
2. Kaczmarczyk Artur
3. Piekarczyk Krzysztof
Kategoria: Chłopcy Szkoły Ponadgimnazjalne
1. Kwiatkowski Rafał
2. Szczypka Marek
3. Sutor Adrian

Taekwondo
Dzięki wspaniałej współpracy z ZSM
nr 2 w Mszanie Dolnej w drugim tygodniu Ferii zimowych 2009 sekcja
Taekwondo KS Turbacz Mszana Dolna
zorganizował jak co roku zgrupowanie sportowe młodych adeptów
tej sztuki walki przygotowujące ich
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do najbliższych turniejów walki w
naszym kraju. Sprawdzianem tego
zgrupowania był wyjazdowy sparing
w Zakopanem z zaprzyjaźnioną sekcją
Klubu Sportowego ,,RAPID“ ze ŚREMU, woj. wielkopolskie. W tym turnieju
brali udział, oczywiście NAJLEPSI

Z NAJLEPSZYCH. W zgrupowaniu
uczestniczyli także zawodnicy takich
klubów i miejscowości jak: KS. Macierz
z Lipnicy Murowanej, z pobliskich
miejscowości Poręba Wielka, Niedźwiedź.
K. Stożek

Wiosna 1/2009

Sport/Natura

Jubileuszowy turniej
równie pasjonujący pojedynek stoczyły
drużyny Grunwaldu i Inco, a wynik
3:2 pokazuje, że i w tym meczu mogło
zdarzyć się wszystko. Siatkarze ARMETU po ostatniej piłce trzymając się
za ramiona odtańczyli taniec zwycięzców – może już XII edycja, a z pewnością XIII Turniej będzie gościł na
nowej pełnowymiarowej hali sportowej
przy ZSM nr 1. Ostatnim oficjalnym
akcentem zawodów było wręczenie
zwycięzcom pucharów, którego dokonał Burmistrz Tadeusz Filipiak wraz z
przedstwicielami TKKF Ognisko „Lubogoszcz” Tadeuszem Zapałą i Lesz-

kiem Ratajem. Serdecznie gratulujemy!

FOT. URZĄD MIASTA

W

piątek, 6 lutego na gościnnym, choć bardzo maleńkim
parkiecie sali gimnastycznej
ZSM nr 2 zakończył się X Turniej
Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza
Mszany Dolnej.
Dramytyczny finał Turnieju trzymał
w napięciu do ostatniej piłki najwierniejszych fanów. Po raz trzeci z rzędu
w turnieju triumfowała ekipa ARMET
Mszana Dolna, która dopiero w teibreku zapewniła sobie zwycięstwo z
„młodymi wilkami“ z Lubnia, występującymi pod sympatycznym szyldem
„LUBIĘ LUBIEŃ“. O trzecie miejsce,

Zwycięska drużyna.
AJ

Sukcesy w Gimnazjadzie
zajęła Ewelina
Kapturkiewicz
(klasa I), trzecie
miejsce zajęła
Justyna Duda
(uczennica III
klasy)
ósme
miejsce zajęła
Surówka Katarzyna. Te trzy
osoby uzyskały
awans na zawody wojewódzkie.
Najlepiej w tych
zawodach wystartowała Ewelina KapturkieZwycięzcy zawodów na Łysej Górze.
wicz, która uplasowała się na 19 pozycji na 84 star- miejsce zajął Krzysztof Piekarczyk. 14tujące zawodniczki. W kategorii sty był Łukasz Potaczek na 68 starchłopców (szczebel powiatowy) 9 tujących zawodników.
miejsce zajął Konrad Miśkowiec, a 10
Łukasz Dobrowolski
FOT. ZSM NR 2.

10

marca w Tymbarku odbyła
się Powiatowa Gimnazjada
Młodzieży w piłce koszykowej. Żeńska reprezentacja Gimnazjum Nr 2 zajęła IV miejsce. Opiekunem
drużyny dziewcząt jest mgr Anna Dudzik. Natomiast 17 marca 2009 roku
w hali sportowej w Tymbarku odbyła
się Powiatowa Gimnazjada Młodzieży
w piłce koszykowej chłopców. Reprezentacja Gimnazjum Nr 2 z Mszany
Dolnej zajęła II miejsce.
Opiekunem męskiej drużyny jest
nauczyciel wf mgr Łukasz Dobrowolski.
4 marca na Łysej Górze (stacja narciarska gdzieś koło Limanowej) nasi
uczniowie w Powiatowej Gimnazjadzie
Młodzieży Szkolnej w Narciarstwie Alpejskim w klasyfikacji generalnej szkół
gimnazjalnych zajęli I miejsce, przywożąc okazały puchar. Indywidualnie
pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt

O czym szumią drzewa

O

czym szumią drzewa niewiem,
ale wiem co ochraniają. Odkryłam to w podróży do Krakowa.
Jest takie miejsce, które zawsze przyciąga
mój wzrok. Cztery potężne drzewa rosnące
na czterech rogach domu. Domu? Chatki
raczej, małej przycupniętej do ziemi.
Chatki należącej do innego czasu, tak
odmiennego od czasu plastiku i wszechobecnej tandety.
Za każdą podróżą do Krakowa rejestrowałam stan chatki. Komin stracił
kilka cegieł. W oknach nie ma szyb.
Innym razem zauważam że chatka zmalała, jakby wrosła w ziemię. A może
tylko drzewa podrosły i na ich tle wydaje
się mniejsza. Znowu podróż i ten sam
rytuał. Koncentruję się na krajobrazie
aby nie przegapić mojej chatki. Już z daleka widzę pagórek, drzewa, ale chatki
nie ma. Zostały drzewa rozstawione na
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czterech węgłach domu. Trzymają straż.
Jak to- myślę- po co skoro domu nie ma,
co one ochraniają? Już wiem one ochraniają pamięć. Pamięć o domu, o ludziach
którzy w nim mieszkali. Gdyby tych
drzew nie było zgubiłabym to miejsce w
krajobrazie zmieniającym się w tempie,

które zabiera chatki, ludzi zanim zaistnieją
w naszej świadomości. Zanim zdążymy
osadzić ich w naszym czasie. Drzewa
wielka rzecz. Posadziłem gruszę, powiedział kiedyś do mnie mój tato, a był już
bardzo w podeszłym wieku. Mój Boże -

pomyślałam- przecież ty już tych owoców
nie doczekasz. Ojciec odgadł chyba moje
myśli bo kontynuował, ja ich nie doczekani, ale kiedyś moje wnuki i prawnuki
będąje zrywać i mówić, tę gruszę posadził
dziadek. W pogodny ciepły wrześniowy
wieczór siedziałam na tarasie domu w
którym mieszkał dziadek. Musisz czegoś
spróbować, powiedziała ciocia Helena
i wyszła aby po chwili wrócić z misą
pięknych pachnących gruszek. Wiesz to
z tej gruszy którą posadził dziadek-powiedziała. Wzięłam do ręki owoc
powąchałam. Pachniał tym wszystkim
co wiązało się z czasem, kiedy wszystko
było prawdziwe. Pomyślałam też ; sprytnie
to urządziłeś ojcze, gruszą ochroniłeś
pamięć o sobie. Ja też posadziłam drzewa,
aby kiedyś zaświadczyły moim wnukom
że tu byłam, babcia.
W. Matusik
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Czas na wiosenne porządki!
Zakład Gospodarki
Komunalnej
ul. Starowiejska 2,
34-730 Mszana Dolna,
tel. 018 33 10 062

świadczy usługi w zakresie:
- wykonywania przyłączy wodnokanalizacyjnych, zgodnie z wydanymi warunkami
- wywozu nieczystości płynnych
- budowy i remontów chodników
- pielęgnacji zieleni (koszenie
traw, przycinanie gałęzi, ścinanie drzew)
- inne prace porządkowe
- usługi koparko - ładowarką
- drobnego transportu samochodem dostawczym.

