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Koncertowo w MOK-u
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
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Reklama w dwóch kolejnych
numerach - zniżka 10%
w 3 kolejnych - zniżka 20%
w 4 kolejnych - zniżka 30%
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Inwestycje

Inwestycja ćwierćwiecza

T

Ale zanim w ruch poszły łopaty,
aktu poświęcenia placu budowy dokonał ks. Stanisław Parzygnat, który
przypomniał, że dokładnie w tych
dniach mijają 4 lata od wbicia pierwszej
łopaty pod mury nowej świątyni, budowanej prawie za szkolnym płotem.
A po odmówieniu modlitwy i błogosławieństwie, nie szczędząc święconej
wody, obficie pokropił teren, a nawet
pracowników krakowskiego przedsiębiorstwa, którzy na tym miejscu pracują
już od 26 maja. A później łopaty przywiezione przez prezesów CHEMOBUDOWY zagłębiły się w ziemi - pracowali
wszyscy: uczniowie, nauczyciele wychowania fizycznego, dyrektorki, wszyscy obecni radni, prezesi firmy budującej
halę, proboszcz, burmistrz i rodzice.
Uroczystość była również okazją do
wręczenia sportowcom z mszańskiej
„1“ pucharu za zdobycie tytułu najlepszej w powiecie szkoły w sportowym
współzawodnictwie - okazały puchar
i dyplom z rąk Feliksa Piwowara odebrał Zbigniew Stachura - nauczyciel
i twórca sportowej potęgi naszej szkoły.
Tu trzeba również dodać, że rywalizację
w kategorii gimnazjów na szczeblu
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czerwca br.
podpisana
została
umowa z wykonawcą
kompleksu boisk sportowych z programu
„Moje Boisko Orlik 2012“.
Przy ul. inż. J. Marka będzie budować boiska kielecka Firma „CREATIV FUTURE“.
Do przetargu
o mszańskiego Orlika przystąpiło aż
7 firm z całego kraju m. in z Wiśniowej, Gorlic, Warszawy, Bystrej,
Podegrodzia i jedna rodzima z Mszany Dolnej. Rządowy program budowy
boisk wielofunkcyjnych wraz z zapleczem sanitarnym i szatniami jest
finansowany z trzech źródeł - 333
tys zł pochodzi z Ministerstwa Sportu,
kolejne 333 tys zł przeznacza na
Orlika Samorząd Województwa,
a resztę musi pokryć budżet Samorządu, który boiska buduje. Jak łatwo
policzyć nasz Orlik osiągnął po przetargu bardzo dobrą i realną cenę,

FOT. URZĄD MIASTA

o największa inwestycja ostatniego ćwierćwiecza w naszym
mieście - mówił na uroczystości
symbolicznego początku prac przy budowie Miejskiej Hali Sportowej burmistrz Mszany Dolnej Tadeusz Filipiak.
Koszt inwestycji zamyka się kwotą prawie 8 mln. zł - na ten cel udało nam
się pozyskać maksymalne dofinansowanie z unijnych środków,w ramach
MRPO na lata 2007 - 2013.
Pozostała część wydatków zostaje po
naszej stronie - uzyskane ze sprzedaży
starego internatu szkół podstawowych
przy ul. M. M. Kolbego pieniądze zostaną w całości przeznaczone na budowę nowej hali - Rada Miasta podjęła
stosowną uchwałę i przetarg został
ogłoszony. Chcemy by środki uzyskane
ze sprzedaży jednego obiektu oświatowego (od kilku lat „w stanie spoczynku“) zostały w 100% spożytkowane na budowę nowej, pełnowymiarowej hali widowiskowo - sportowej.
Poczynione już zostały pierwsze kroki
w pozyskaniu dofinansowania naszej
inwestycji ze środków pozabudżetowych. Tuż przed południem, w środę
(17 czerwca br.) na boisku przy Zespole

Orlik 2012
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Rozpoczęcie prac

Uroczyste wbicie pierwszej łopaty pod budowę hali
Szkół Miejskich nr 1 zebrali się wszyscy
uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami, Radni Rady Miasta Mszana Dolna,
Prezesi i kierownicy budowy krakowskiej CHEMOBUDOWY S.A. przedstawiciele Rady Rodziców, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego ks. Stanisław
Parzygnat i zaproszeni Goście, których
powitała serdecznie Gospodyni spotkania, dyrektorka Szkoły p. Anna Górska. Spisany na wielkim pergaminie
Akt Erekcyjny odczytał absolwent szkoły
i nauczyciel wychowania fizycznego
Zbigniew Stachura. Po odczytaniu swoje podpisy złożyłi na nim zaproszeni
Goście, nauczyciele i uczniowie szkoły.

Lato 2/2009

powiatowym wygrali nasi uczniowie
z Zespołu Szkół Miejskich nr 2.
Brawa wielkie dla sportowców
i ich nauczycieli. To kolejny powód
dla którego warto budować nową halę.
Krótki artystyczny program zakończył
środowe spotkanie, a szef krakowskiej
CHEMOBUDOWY p. Edward Suchan
zaprosił wszystkich na otwarcie hali
już ... 1 września 2010! Byłoby pięknie,
ale dziś nie zapeszajmy - jeśli się uda
będziemy jeszcze bardziej szczęśliwi.
UM

a kwota jaką musimy znaleźć w kasie
miejskiej (zabezpieczona w budżecie)
to ok. 364 tys zł. Jeśli porównamy
to z kosztami budowy tych samych
kompleksów sportowych w innych
gminach, okażę się, że mamy jednego
z najtańszych „Orlików“. Warto więc
było poczekać rok i starać się
o Orlika dla Mszany Dolnej w kolejnym rozdaniu - opinie, że koszty
budowy określone przez Ministerstwo
Sportu są zaniżone i samorządy są
zmuszone dopłacać do zadania, były
nie do końca uprawnione. Zdarzało
się, że niektóre Samorządy sporo
dopłaciły do programu, ale mszański
Orlik i wiele innych, choćby w Tymbarku, czy Kamienicy, dowiódł, że
można taniej (i to dużo! taniej). Pozostaje nam więc trzymać kciuki za
Wykonawcę i czekać na szczęśliwe
zakończenie robót przed zimą.
Orlik 2012 to czwarta i ostatnia
w tym roku duża inwestycja naszego
Samorządu.
UM
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Wybory

Drogi

FOT. URZĄD MIASTA

9

czerwca ruszyły roboty remontowe na dziewięciu drogach
miejskich, które ucierpiały w
czasie powodzi w latach ubiegłych.
Tym razem asfaltowe dywaniki
zyskali mieszkańcy z ul. J. Marka
- boczna w kierunku posesji
p. Ł. Zając (100 mb), ul. Wł. Orkana- boczna od posesji pp. Kuziak
(417 mb), ul. Zarabie - boczna
w kierunku posesji p. Gacek (560
mb), ul. Spadochroniarzy do oś. Sutory (125 mb), ul. J. Matejki - do
przejazdu kolejowego (237 mb),
ul. S. Żeromskiego (70 mb), ul. Krakowska - boczna do oś. Krupciówka
(130 mb), ul. Ogrodowa - w kierunku posesji p. Z. Dulęba (100
mb) i tzw. łącznik ul. Starowiejskiej
z ul. Krakowską przy myjni samochodowej (77 mb). Całość inwestycji
pochłonie 927 773 zł 10 gr - z tej

Podczas remontu drogi

kwoty 80% to pieniądze pozyskane
od MSWiA, zaś pozostałe 20 % to
złotówki z kasy miejskiej. Roboty
wykonuje mszańska firma „Janda“
(ta sama prowadzi odbudowę ul.
Ogrodowej i J. Marka), której właścicielką jest p. Janina Duda. Cieszyć
mogą się już użytkownicy ulicy
Smrekowej (160 mb), Zarabia - do
pp. Micek (500 mb) i Słomki - do
oś. Bodziochy (150 mb). 25 czerwca
nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu
na remont tych dróg, który to wygrała również firma „Janda“ za kwotę 286 580 zł. Od 2007 r. do chwili
obecnej na usuwanie skutków powodzi
Urząd Miasta wydał 5 364 617,43 zł
(80% środków MSWiA) za co udało się
m.in. wyremontować 10,5 km dróg i ulic
na terenie Miasta, ustabilizować osuwisko
oraz wyremontować kilka przepustoów.
UM

Eurowyniki

W

wyborach do Parlamentu
Europejskiego w dniu 7
czerwca br. w Mszanie
Dolnej wzięło udział 1522 osoby
na 5843 uprawnione do głosowania, co stanowiło 26,05% uprawnionych.
W Polsce frekwencja wynosiła
24,53%, w okręgu małopolsko świętokrzyskim 26,11%, natomiast
w powiecie limanowskim 27,82%.
W przeciwieństwie do wyników w Polsce, gdzie wygrała Plat-
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Ryc. 1.

Jeden z wygranych - Z. Ziobro

forma Obywatelska, w Mszanie
Dolnej największym zaufaniem
cieszy się nadal Prawo i Sprawiedliwość (tak jak w Małopolsce
i Świętokrzyskim, ryc. 1). Była to
niewątpliwie zasługa „lokomotywy
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Współpraca
wyborczej” PiS-u - Zbigniewa
Ziobry (ryc. 2), który jako jedyny
z kandydatów do Parlamentu Europejskiego zorganizował w Mszanie spotkanie z wyborcami. Może
tutaj tkwi przyczyna jego sukcesu?
Platforma Obywatelska uzyskała w naszym mieście prawie
dwa razy mniej głosów niż PiS.
Na ten wynik „zapracowało” jednak kilku kandydatów (nie tak
jak w PiS, gdzie wyróżnił się zdecydowany lider). Na 10 kandydatów z najlepszym wynikiem aż 6
było z PO (ryc. 2).
Pozostałe partie uzyskały
znacznie słabsze wyniki w porównaniu do dwójki liderów (Ryc. 1).
MB

Ryc. 3.

W środku stawki

Z

opublikowanego po raz trzeci
przez Gazetę Prawną rankingu
europejskiego „Gmina - Europejskie Miasto 2009“ wynika, że
spośród 180 gmin Małopolski najbardziej zaradne są Niepołomice,
a tabelę zamykają Budzów, Chełmiec
i Brzeszcze. Organizatorzy rankingu
brali pod uwagę programy pomocowe
z których korzystały samorządy, ale
także przedsięborcy , rolnicy indywidualni i organizacje społeczne.
Gminom przyznawano punkty
za tzw. stare i nowe pieniądze - te
z budżetu na lata 2007 - 2013. Najważniejszym kryterium była ilość pieniędzy pozyskanych z funduszy unijnych, kolejnym równie ważnym
- ilość projektów zgłoszonych z danej
gminy i po trzecie, ile euro w przeliczeniu na jednego mieszkańca udało

się pozyskać. Najwyżej spośród gmin
dawnego województwa nowosądeckiego uplasowała się gmina Stary
Sącz na miejscu 16, a tuż, tuż za starosądeczanami, bo na miejscu 18
(w roku 2007 m. 19) nasi bliscy
sąsiedzi z Tymbarku. A jak na tym
tle wypadło nasze miasto? Sklasyfikowano nas na miejscu 86 - tu warto
przypomnieć, że w tym samym rankingu za rok 2007 Miasto Mszana
Dolna zostało sklasyfikowane na miejscu 140 - awansowaliśmy więc
w ciągu roku o 54 pozycje. Naszych
„sąsiadów zza miedzy“ czyli gminę
Mszana Dolna odnajdujemy w tym
roku na miejscu 68 (za rok 2007
miejsce 41). A jak wypadły inne gminy
z powiatu limanowskiego w rankingu
za rok 2008? Dla przykładu - Łukowica na miejscu 149 (2007- m.149),

Niedźwiedź na 150 (2007 - m. 136),
Słopnice na 166 (2007 - m. 177),
Kamienica na 174 (2007 - m. 171).
Gminy z innych powiatów - Grybów
miejsce 179, Piwniczna 153, Muszyna
26, Nowy Sącz 29, Korzenna 132,
Rytro 135.
Dla kronikarskiego porządku podajemy pierwszą „10“ za rok 2008
- Niepołomice, Sucha Beskidzka, Kraków, Libiąż, Wadowice, Bolesław,
Bochnia, Tarnów, Pałecznica i Kęty.
Nie ma powodów do pychy i zadufania, ale nie mamy się też czego wstydzić - awansowaliśmy o kilkadziesiąt
miejsc w górę, podczas gdy inne gminy, albo spadły, albo bardzo nieznacznie poprawiły swoje pozycje.
Mamy nadzieję, że w rankingu za
rok 2009 będziemy jeszcze wyżej.
UM

Pomagamy większym

K
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oniec z dziurami (przynajmniej
w jednym miejscu). A chodzi
o utrudnienia w ruchu samochodów związane z dotychczasowym

W trakcie remontu

Lato 2/2009

stanem nawierzchni asfaltowej na drodze wojewódzkiej nr 964, czyli
ul. Wł. Orkana przebiegającej wzdłuż
Parku Miejskiego. Właścicielem tej
drogi jest Województwo
Małopolskie, ale najczęściej
„srogie cięgi“ dostają się samorządowi gminy przez którą
droga przebiega.
Nie inaczej było i w tym
przypadku - więc zamiast
tłumaczyć i wyjaśniać, problem przedstawiliśmy w Zarządzie Dróg Wojewódzkich
w Krakowie. Szybką i bardzo
dobrą dla wszystkich użytkowników tej drogi decyzję, podjął Dyrektor ZDW
Grzegorz Stech.
W przesłanym stanowisku

otrzymaliśmy propozycję z kategorii
tych „nie do odrzucenia“ - wspomożecie finansowo to zadanie, to
droga zostanie przed wakacjami wyremontowana. Nasza odpowiedź
mogła być tylko jedna - przyjmujemy
propozycję. Uczciwie przyznajemy,
że ogromną większość kosztów ponosi
ZDW w Krakowie (80%) my z kasy
miejskiej dopłaciliśmy pozostałe 20%
nakładów, ale nie to jest najważniejsze
- liczy się to, że bezpiecznie i komfortowo przejedziemy przez nasze
miasto w kierunku Koninek i Pienin.
Za jakość wykonanego remontu
„głowę daje“ wyłoniony w drodze
przetargu wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
z Nowego Sącza.
UM
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Sport

Sztandarowy klub Mszany

S

FOT. URZĄD MIASTA

ymboliczne wbijanie gwoździ
i piosenka - prezent imieninowy dla prezesa klubu
Władysława Szczypki zaśpiewana
przy akompaniamencie mandoliny przez głównego celebransa
ks. Wacława Kozickiego, zakończyła
niedzielną uroczystość poświęcenia
i przekazania sztandaru dla Klubu
Sportowego Turbacz Mszana Dolna
- każdy z zaproszonych Gości otrzymał mosiężnego gwoździa z wygrawerowanym nazwiskiem.

Prezentowanie sztandaru

Do zrobionej z drewna piłki podchodzili posłowie Wiesław Janczyk
i Bronisław Dutka, Starostowie limanowscy Jan Puchała i Franciszek Dziedzina, szefowie OZPN z Krakowa, Nowego Sącza, Limanowej i Nowego Targu, sponsorzy i sympatycy, działacze
i byli zawodnicy klubu spod Lubogoszczy. Swoje gwoździe wbili też prezes klubu Władysław Szczypka, Burmistrz Miasta Tadeusz Filipiak, przewodniczący RM Władysław Żądło
i rzesza sponsorów, sympatyków
i byłych piłkarzy klubu spod Lubogoszczy.
Ale zanim się to
stało, na stadionie
miejskim podczas
uroczystej mszy
św. koncelebrowanej przez obu
mszańskich proboszczów - ks. Stanisława Parzygnata i ks. Jerzego
Raźnego, oraz zaproszonego na tę
okazję proboszcza
z Gilowic, ks. Wacława Kozickiego

(40 lat temu stał na bramce KS Turbacz), dokonano poświęcenia i przekazania klubowego sztandaru sportowcom mszańskiego klubu. W homilii
ks. Wacław Kozicki za wzór do naśladowania postawił mszańskim sportowcom Justynę Kowalczyk, która do otrzymanego od Stwórcy talentu, dokłada
każdego dnia 8 godzin katorżniczej
pracy na treningach. Przekazał też
życzenia i pozdrowienia od Tomasza
Adamka - mistrza świata w boksie zawodowym, pochodzącego właśnie
z Gilowic. Uroczystości na mszańskim
stadionie uświetniły mszańskie chóry
- męski im. ks. Józefa Hajduka i dziecięcy działający przy MOK-u. Kolorowy
korowód piłkarzy w strojach klubowych
i zawodników sekcji taekwondo
w białych kimonach prowadzonych
przez Orkiestrę Dętą OSP Mszana
Dolna przemaszerował ulicami miasta
do Domu Strażka, gdzie odbyła się
druga część niedzielnej uroczystości m.in. odznakami Ministra Sportu odznaczono najbardziej zasłużonych dla
klubu działaczy.
Red.

N

ie żałowali ci, co przyjechali
4 kwietnia br do Poręby Wielkiej na Uroczystą Galę IX
edycji konkursu z udziałem najlepszych piłkarzy i trenerów Ziemi Limanowskiej w roku 2008.
Tuż przed godziną 16.00 na parkingu karczmy „Nad Podołem“, której
właścicielem jest Tadeusz Strama pojawili się pierwsi zaproszeni Goście takiej konstelacji gwiazd świata polityki gorczańska ziemia, chyba jeszcze
nie widziała. Na zaproszenie szefa limanowskiej piłki Stanisława Struga
odpowiedzieli posłowie Bronisław
Dutka i Wiesław Janczyk, radna Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska, Wicestarosta limanowski Franciszek Dziedzina i powiatowy marszałek Jacenty Musiał.
Nie zabrakło bardzo licznej grupy
działaczy sportowych i trenerów
z terenów limanowszczyzny. Skromną
reprezentację na Gali „wystawili“ wójtowie ziemi limanowskiej - Janusz
Potaczek - gospodarz spotkania, który
podparty dwiema kulami (jest po chirurgicznym zabiegu) dwoił się i troił,
żeby wszystko było dopięte na
przysłowiowy „ostatni guzik“, a także
Paweł Stawarz - Wójt Jodłownika

6
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i Tadeusz Filipiak - Burmistrz Mszany padło Grzegorzowi Szynalikowi, deDolnej, to trójka, która w sobotnie fensorowi Turbacza i trenerowi piłkarpopołudnie spotkała się z najlepszymi skiego narybku w mszańskim klubie.
piłkarzami, trenerami i działaczami Piłkarzom i trenerom gratulujemy
ziemi limanowskiej. Porębiańską Galę serdecznie! Burmistrz Tadeusz Filipiak
zaszczycił swoją obecnością Ryszard wręczając laureatom listy gratulacyjne
Niemiec - Prezes Małopolskiego wraz nagrodami finansowymi piłkaZwiązku Piłki Nożnej w Krakowie, rzom mszańskiego klubu, zaprosił
któremu przypadł
zaszczyt ogłoszenia
listy laureatów Plebiscytu na Najpopularniejszego
Piłkarza i Trenera
Ziemi Limanowskiej
w roku 2008. Okazało się, że piłkarze
naszego klubu KS
TURBACZ nie mieli
sobie
równych!
Pierwsze miejsce Najlepsi z najlepszych
zdobył Adam Stadnik, na piątym uplasował się Janusz wszystkich na Galę roku 2010 do
Dudzik, na siódmym Paweł Sochacki, Mszany Dolnej. Byłoby pięknie, gdyby
dziewiąte zajął Sylwester Surówka, nasi piłkarze i trenerzy swoją grą
a „10“ zamknął Robert Gniecki. Wśród i pracą wywalczyli sobie równie wytrenerów zwycięzcą okazał się Irene- sokie pozycje w Plebiscycie - na „swousz Potaczek - trener młodzieżowych ich śmieciach“ nie wypada wypaść
drużyn z Niedźwiedzia i równocześnie gorzej niż na „wyjeździe”.
piłkarz i kapitan naszej drużyny.
Red.
Miejsce piąte wśród trenerów przy-

Lato 2/2009
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Najlepszy Piłkarz i Trener roku 2008

Uroczystości
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maja br. odbyło się w Bibliotece Miejskiej uroczyste
otwarcie wystawy fotograficznej promującą działalność Klubu
Wolontariusza przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mszanie Dolnej. Gromkie brawa otrzymali Ci, którzy
aktywnie działają jako wolontariusze
już od dwóch lat.
Obecnie w Klubie działa
8 chłopców, a pomagają oni dwóm
starszym Paniom z terenu miasta. Chodzi przede wszystkim o podstawowe
czynności takie jak: sprzątanie mieszkania, robienie zakupów, drobne prace
remontowe, praca w ogrodzie. Wolontariusze także w miarę możliwości
pomagają Siostrom Franciszkankom
prowadzącym przedszkole i udzielają
się przy takich okolicznościowych imprezach jak choćby Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. Zaproszonym
gościom przedstawiono prezentacje
multimedialną na temat projektów
unijnych, które od września 2008 roku
realizowane są w Ośrodku: „Samodzielne życie - program aktywizacji
młodzieży z małopolskich ośrodków
wychowawczych” oraz „ITC - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program
realizacji zajęć pozalekcyjnych w
małopolskich ośrodkach wychowawczych” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Oba te programy poprzez

Młodzież podczas zwiedzania
różnorodność form pomagają wyrównać braki wadliwej socjalizacji oraz
poprawiają start w dorosłe życie. Realizowane są zajęcia edukacyjno - wyrównawcze, rozwijane są również pasje
młodych wychowanków poprzez kółka
zainteresowań: fotograficzne, radiowe,
filmowe, kółko dziennikarskie oraz
kółko języka angielskiego. Do końca
czerwca w Bibliotece można było obejrzeć tą ciekawą wystawę promującą
ideę wolontariatu.
Red.

Lato 2/2009

Najlepsi z najlepszych

P

o raz 13 - ty Limanowa była listka Konkursu Matematycznego i Jagospodarzem uroczystej Gali cek Wcisło - finalista Konkursu Mate„Najlepsi z najlepszych“ - spot- matyczno - Przyrodniczego. Za sukkaniu olimpijczyków i laureatów kon- cesami naszych uczniów stoją ich Mistkursów przedmiotowych patronował rzowie - nauczyciele szkół miejskich.
Stanisław Staszic, a jego słowa: Oto oni - mgr Jadwiga Zapała - uczy
„... talent jest jak kawałek szlachetnego, matematyki w ZSM nr 2, mgr Halina
ale surowego metalu - dopiero pilna Surówka- uczy przyrody w ZSM nr 2,
praca go obrobi i wartość mu wielką mgr Ewa Cyrek - uczy matematyki
nada ...“ były mottem oświatowej gali. w ZSM nr 2, mgr Dorota Zubek - uczy
Gospodarze uroczystości - bur- fizyki i chemii w obu szkołach,
mistrz Limanowej Marek Czeczótka mgr Maria Kołodziej - uczy historii
i Wójt Gminy
Limanowa
Władysław Pazdan, przyjęli
Gości tym razem
w Zespole Szkół
Samorządowych
nr 3 - wielka
sala pomieściła
ponad 130 bohaterów tego
dnia, ich Rodziców, nauczycieli, katechetów,
dyrektorów
szkół. Nie zabrakło też posłów Ziemi Li- Moment wręczenia listów gratulacyjnych
manowskiej Wiesława Janczyka i Bronisława Dutki, w ZSM nr 1, siostra mgr Wiesława Kastarosty, wójtów i burmistrzów lima- sacka - katechetka w ZSM nr 1, siostra
nowszczyzny, a Małopolskie Kurato- mgr Zofia Kuska - katechetka w ZSM
rium Oświaty dzielnie reprezentowali nr 1 i ks. mgr lic. Rafał Ryczek - katep. Małgorzata Lenartowicz i p. Wła- cheta w ZSM nr 1.
dysław Ścianek. Nasze dwie szkoły
Wymienieni pedagodzy z obu szkół
i tym razem należały do grona szcze- oprócz dyplomów uznania od Małopolgólnie wyróżnionych - oto bowiem p. skiego Kuratora Oświaty, otrzymali
Józefa Łabuz, dyrektorka ZSM nr 2 też za swoją pracę nagrody finansowe
odebrała okazały puchar i dyplom dla od Burmistrza Miasta. Samorząd jako
swoich podopiecznych z Gimnazjum organ prowadzący szkół miejskich naza zajęcie pierwszego miejsca w Po- grodził również dyrektorki naszych
wiecie Limanowskim na niwie sportu. szkół - dyplomy, listy gratulacyjne
Zaś w kategorii szkół podstawowych i nagrody finasowe nauczycielom,
najlepsza okazała się nasza „1“ z ul. uczniom i rodzicom wręczyli wspólnie
Sienkiewicza - radości z pucharu i dy- Tadeusz Filipiak - Burmistrz Miasta
plomu nie kryła p. Anna Górska, dy- i Eugeniusz Sieja - Wiceprzewodniczący
rektorka placówki.
Rady Miasta. Z przyjemnością inforAle Mszana Dolna nie tylko spor- mujemy również, że i wśród laureatów
towcami stoi - wśród nagrodzonych w kategorii szkół ponadgimnazjalnych
uczniów z naszych szkół wyróżniono: mieliśmy „swoich“ - Michał Wójcik to
Rachelę Antosz - Rekucką - laureatkę finalista IX edycji Konkursu pn. „Losy
Małopolskiego Konkursu Biblijnego, Polaków na Wschodzie po 17 września
Jakuba Antosza - Rekuckiego - laureata 1939 roku“ - nauczycielem Michała
aż dwóch konkursów na szczeblu wo- jest p. mgr Halina Mazur z Zespołu
jewódzkim, Biblijnego i „Wiem więcej“, Szkół nr 1. Drugi finalista to Tomasz
Joannę Sochacką - laureatkę Konkursu Antosz, którego nagrodzono w KonBiblijnego, Dominika Górni - finalistę kursie Wiedzy Elektryczno - ElektroKonkursu Biblijnego i Karolinę Czarnota nicznej. Opiekunem Marcina jest p.
- finalistkę Konkursu Historycznego. mgr inż. Marcin Stożek. Gratulujemy
Ci uczniowie reprezentowali Zespół uczniom, nauczycielom i rodzicom!
Szkół Miejskich nr 1. Szkołę i GimRed.
nazjum z drugiej strony Mszanki swoimi
sukcesami „okrasili“ Lidia Flig - fina-
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Promocja
wolontariatu

Wydarzenia

W

Wielką Środę - 8 kwietnia br.
Burmistrz Miasta Tadeusz
Filipiak oraz Przewodniczący
Rady Miasta Władysław Żądło wręczyli
Metropolicie Krakowskiemu Księdzu
Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi
podjętą 19 marca 2009 r. Rezolucję
o Ustanowieniu Świętego Michała Archanioła Patronem miasta Mszana Dolna.
Ten najważniejszy Akt został uzupełniony listem naszych księży Proboszczów Jerzego Raźnego i Stanisława
Parzygnata, w którym nasi duszpasterze
informują Krakowskiego Metropolitę
o swoim pełnym poparciu i akceptacji
decyzji Samorządu Miasta Mszana Dolna, a także proszą o przedłożenie
wszystkich dokumentów tej sprawy
Stolicy Apostolskiej. Na koniec swojego
listu mszańscy Proboszczowie wyrażają
radość i nadzieję, że uroczystościom
towarzyszącym ogłoszeniu św. Michała
Archanioła patronem Mszany Dolnej,
będzie przewodniczył Metropolita Krakowski. Dokumenty przedłożone kard.

Dziwiszowi zawierały również prośbę ny stół jeszcze ciepły bochen chleba
Samorządu Miasta Mszana Dolna skie- ozdobiony napisem Alleluja, a także
rowaną na ręce Metropolity Krakow- wielkanocnego baranka z ciasta
skiego o życzliwe
wsparcie naszych
starań i przedłożenie dokumentów Stolicy
Apostolskiej do
zatwierdzenia.
Wizyta na Franciszkańskiej
3 była również
okazją do złożenia świątecznych
życzeń
w imieniu Mieszkańców Mszany
Dolnej i Samorządu Metropoli- Tuż po wręczeniu Rezolucji
cie Krakowskiemu Kardynałowi Stanisławowi Dziwi- (w tym miejscu serdeczne podziękoszowi. Burmistrz Tadeusz Filipiak wania za wypieki naszej Piekarni „GS“
i Przewodniczący Rady Miasta z Mszany Dolnej).
Red.
Władysław Żądło zawieźli na świątecz-

FOT. URZĄD MIASTA

Rezolucja u Kardynała

Tyniecki koncert

FOT. URZĄD MIASTA

Chór podczas występu
zaprezentował się w jednolitych i szytych na miarę strojach - długie bordowe
tuniki, a na nich wyhaftowane logo –
pięciolinia, która jest zarysem Lubogoszczy i klucz wiolinowy w góralskim
kapeluszu na swojej „głowie“. I powód
drugi - nasi młodzi artyści pod batutą
swojego dyrygenta Piotra Matusiewicza,
zaśpiewali w Opactwie Benedyktyńskim
w Tyńcu, który w tym roku świętuje
70-tą rocznicę powrotu mnichów
w czarnych habitach z Belgii na Ty-
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nieckie Wzgórze. W roku ubiegłym to
my gościliśmy braci z Tyńca w Mszanie
Dolnej na II Spotkaniach Chórów „Laudate Dominum“, teraz nadszedł czas
rewizyty. Na kilka minut przed godziną
12.00 spotkał się z chórem Opat Tyńca
o. Bernard Sawicki. A później Msza
święta, w czasie której bez mała tysiącletnie mury rozbrzmiewały śpiewanymi po łacinie przy organowym
akompaniamencie Andrzeja Leśniaka, nauczyciela muzyki w ZSM nr
2, mozartowskim „Ave verum Corpus“ i „Ave Maria“. Po skończonej liturgii
Ojciec Proboszcz zachęcił
wiernych do pozostania
i wysłuchania prawie 30
minutowego koncertu naszych chórzystów - każdy
utwór nagradzany był rzęsistymi brawami. Ostatnie
chwile spędzone na Tynieckim Wzgórzu
chórzyści wykorzystali na pamiątkowe
fotografie. A potem „małe co nie co“
ku pokrzepieniu ciał i opuścili gościnny
Tyniec, ale nie autokarami, tylko wielkim spacerowym statkiem po Wiśle,
aż pod Wawelskie Wzgórze. Prawie
dwugodzinny rejs upłynął bardzo szybko - cudowna majowa pogoda pozwoliła ten czas spędzić na górnym pokładzie, z którego pasażerowie podziwiali
znany z surowej reguły Klasztor Ka-

medułów na Bielanach i wiosenne nadwiślańskie krajobrazy.
Na koniec podziękowania dla tych,
którzy naszym małym chórzystom
służyli pomocą i dbali o ich bezpieczeństwo - a były to mamy i jeden
tata - Panie Anna Marczyk, Gabriela
Jania, Anna Filipiak, Grażyna Dębska,

FOT. URZĄD MIASTA
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iedziela, 17 maja br. z pewnością na długo pozostanie
w pamięci młodych chórzystów
z Dziecięcego Chóru przy Miejskim
Ośrodku Kultury - a powody są dwa:
nowe stroje i miejsce koncertu.
Po raz pierwszy nasz chór, który
powstał w październiku 2007 roku,

Pamiątkowe zdjęcie
Wanda Karpierz, Teresa Jania, Halina
Jopek, Barbara Łabędź, Małgorzata
Stożek, Andżelika Żur i Jurek Czachor,
a także dyr MOK-u Piotr Armatys
i Burmistrz Tadeusz Filipiak, który wizytę w Tyńcu uwiecznił na fotografii.
Red.

Lato 2/2009

Historia

Krzyż na górze „Grunwald”

Lato 2/2009

nieporządek) a pole na którym stoi
krzyż „u Krzyża”. Była to własność parafii. Zgromadzeni na uroczystości,
ubrani w stroje regionalne, a także
banderie na przybranych paradnie koniach manifestowali swe uczucia patriotyczne. W pochodzie z towarzyszeniem miejscowej kapeli, zanieśli na
wzgórze dębowy krzyż, który posadowili na jego południowej stronie. Pod
Krzyżem została odprawiona Msza
Święta i dokonano jego poświęcenia.
Od tej pory pod krzyżem odbywały
się rocznicowe nabożeństwa i stanowił
on element centralny wielu uroczystości
jak majówki itp. Z czasem krzyż przestał
stanowić źródło zainteresowania i tak
było do okresu II wojny. Podczas okupacji niemieckiej społeczeństwo Mszany
nurtowała obawa ażeby ówczesny burmistrz, volksdeutsch nie zniszczył tego
symbolu zwycięstwa. Udało się jednak

FOT. URZĄD MIASTA
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iedawno do Urzędu Miasta
wpłynęła listowna prośba aż
z Olsztyna. Tamtejszy historyk
Pan Henryk Leśniowski współpracujący
z Towarzystwem Naukowym im. Wojciecha Kętrzyńskiego zwrócił się do
nas z prośbą o udostępnienie informacji
na temat krzyża na górze Grunwald
- związanego z grunwaldzką tradycją
tj. wydarzeniem upamiętniającym 500lecie bitwy, przypadające w roku 1910.
Rozpoczęliśmy poszukiwania, przeglądaliśmy stare dokumenty, szukaliśmy informacji w Kronice Parafialnej.
Opracowany został tekst, który
odesłaliśmy dociekliwemu historykowi,
ale pozostał niedosyt; Zabrakło nam
dokumentacji fotograficznej, ukazującej
jak na przestrzeni tych lat mógł wyglądać nasz mszański krzyż. Wiemy,
że był drewniany, miał niewielkie kamienne fundamenty, na krzyżu zamontowane były specjalne haki, na
których można było wieszać lampiony
oświetlające krzyż w ważne święta narodowe i kościelne uroczystości.
Opracowany tekst publikujemy poniżej, może czytelnicy będą mieli jeszcze
jakieś dodatkowe informacje, które
mogą nam pomoć? Być może w rodzinnych albumach znajdują się zdjęcia
drewnianego krzyża? Będziemy ogromnie wdzięczni za ich udostępnienie –
zwłaszcza, że do kolejnej rocznicy
mamy trochę czasu by przygotować
okolicznościową publikację, za rok
świętować będziemy okrągłą 600-letną
rocznicę Bitwy pod Grunwaldem.
Red.
Dla uczczenia 500 rocznicy zwycięstwa nad Krzyżakami wojsk Polskich
i Litewskich pod Grunwaldem –
społeczeństwo Mszany Dolnej zorganizowało wiosną 1910 roku wielką
uroczystość. Przeprowadzenie obchodów było możliwe gdyż władze austriackie w obliczu wzrostu nastrojów
patriotycznych wśród ludności Galicji
oraz wobec trudnej sytuacji w jakiej
znalazła się monarchia habsburska
łagodniej traktowały manifestowanie
uczuć patriotycznych u narodów
wchodzących w skład Austrowęgier.
Niestety nie zachowały się do dnia
dzisiejszego nazwiska inicjatorów
przedsięwzięcia. Według relacji ustnych
przekazywanych w rodzinach, licznie
zgromadzeni mieszkańcy Mszany Dolnej i okolicznych wsi postanowili na
pamiątkę nazwać wzgórze wznoszące
się nad miejscowością od strony
południowej Grunwaldem.
Gwoli ścisłości – uprzednio ludność
miejscowa nazywała je Kopą bądź Burdelem (słowem tym określano bałagan,

Mszański Krzyż „Grunwaldzki“
krzyż ocalić pomimo prób, które rozbijały się z braku chętnych do wykonania tego haniebnego czynu. Solidnemu wykonaniu z drewna dębowego
należy zawdzięczać, że krzyż przetrwał
długoletnie burze dziejowe.
W okresie powojennym przez długi
czas wzgórze z krzyżem stanowiło atrakcję lokalną i okazjonalnie młodzież
urządzała do niego majówki. W latach
osiemdziesiątych w okresie jesiennym
rodzina Znachowskich mająca w sąsiedztwie swoje pola i opiekująca się krzyżem,
musiała interweniować bowiem podstawa krzyża spróchniała wskutek czego
upadł aż na ziemię. Jan Znachowski
z synem Józefem osadził ponownie
w ziemi krzyż aż dwukrotnie, ostatni
raz w Wielki Czwartek. Początkowo
z prawej strony, a za drugim razem na
starym miejscu.
Za proboszcza ks. Noworyty chodzili
młodzi z Oazy z krzyżem i po drodze
wieszali na drzewach małe krzyżyki –

odprawiając plenerową Drogę Krzyżową.
Część małych krzyżyków zachowała się
do tej pory, podobnie jak tradycja odprawiania Drogi Krzyżowej. Obecnie
młodzi przyjeżdżający do Domu Parafialnego wysłuchują Mszy Św. o godz.
8.00 i wieczorem idą na górę niosąc
krzyż – szczególnie młodzież oazowa
w okresie wakacyjnym pielgrzymuje.
Na święto podwyższenia krzyża idą
młodzi z księżmi wikarymi.
Latem roku 1990 z inicjatywy Franciszka Janiego wykonano w Zakładach
Artykułów Ściernych „INCO” metalowy
krzyż który następnie został przeniesiony
na górę Grunwald. W transporcie oraz
w osadzeniu krzyża metalowego brali
udział druhowie Mszańskiej Ochotniczej
Straży Pożarnej z Kazimierzem Popiołkiem oraz Jan i Józef Znachowscy.
Początkowo na miejsce posadowienia
krzyża wybrano postument pozostały
po dawnym wyciągu narciarskim. Dopiero potem po zastanowieniu przeniesiono go nieco wyżej i obecnie stoi
na polu będącym własnością Tadeusza
Krupińskiego.
Na podniesieniu krzyża odbyła się
uroczystość jego poświęcenia, na którą
złożyła się Msza Święta odprawiona
przez Proboszcza Ks. Antoniego Pawlitę
zakończona kazaniem. Przed Mszą
Świętą Jakub Szynalik wygłosił patriotyczną mowę, w której przedstawił znaczenie bitwy pod Grunwaldem, dzieje
krzyża (drewnianego) i historię nazwy
góry. Śpiewał chór pod dyrekcją Jana
Znachowskiego. W uroczystościach brały
udział rzesze parafian, Ochotnicza Straż
Pożarna oraz poczty sztandarowe. Stary
drewniany krzyż leży po lewej stronie
od aktualnego w zagajniku jarzębinowym i czeka na zabezpieczenie jako
pamiątka. Swego czasu była idea wykonania porządnej drogi na wzgórze
do krzyża. Niestety nie została ona
zrealizowana.
Drogę Krzyżową na wzgórze odprawiają również osoby indywidualne
w konkretnej intencji – kilkakrotnie
zorganizował ją Edward Liszka – mieszkaniec Mszany, były Burmistrz Miasta
- angażując w nią również kilkoro osób
z rodziny. Młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży działająca przy
parafii p.w. Św. Michała Archanioła
ostatnią Drogę Krzyżową przeprowadziła
w roku 2008.
Na podstawie „Kroniki Mszany Dolnej” O. Illukiewicz, przewodnika
„Mszana Dolna i okolice” W. Maciejczaka oraz relacji: Kazimierza Popiołka, Katarzyny i Józefa Znachowskich oraz Adrzeja Miśkowca
- tekst opracował Andrzej Pakosz.
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Wymiana

Z Litwy do Mszany Dolnej

N

FOT. MARCIN STOŻEK

ie tylko historia i korzenie kulturowe, ale także sposób spędzania wolnego czasu łączy
młodzież polską i litewską, która cały
tydzień w aktywny sposób zwiedzała
najpiękniejsze zakątki Podhala, Pienin
i Gorców. Młodzi Litwini przyjechali
do Mszany Dolnej na zaproszenie Klubu
Komputerowego „Install” działającego
przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych im. św. Antoniego z Padwy.
To nie pierwszy europejski projekt
wymiany, w którym uczestniczą uczniowie i nauczyciele z mszańskiego Zespołu Szkół. Szkoła pod tym względem
znajduje się w czołówce małopolskich
placówek. Do tej pory jednak młodzież
integrowała się ze swoimi rówieśnikami
z krajów Europy zachodniej i południowej, a projekty o różnorodnej tematyce
realizowane były w ramach programu
Sokrates Comenius. Tym razem do
współpracy postanowiono zaprosić
jedną ze szkół z okolic Wilna, a projekt
zrealizowano dzięki Polsko-Litewskiemu Funduszowi Wymiany Młodzieży.
Przez blisko tydzień 13-osobowa
grupa litewskiej młodzieży i dwóch
opiekunów wraz z grupą Polaków jeździła na rowerach w Dolinie Chochołowskiej, wspinała się na ściankach
udostępnionych przez Grupę Podhalańską GOPR, polowała z aparatem
fotograficznym na najciekawsze okazy
fauny i flory Gorczańskiego Parku Narodowego, uczyła się gwary góralskiej
od górali na Krupówkach oraz rozwiązując quiz, odkrywała najpiękniejsze

Wspólne zdjęcie do kroniki
zabytki Krakowa, a wszystko to zgodnie założeniami projektu zatytułowanego „Ruch rzeźbi umysł”.
- Idea projektu powstała z chęci pokazania młodzieży z Litwy piękna polskich
gór oraz zaprezentowania im możliwości spędzenia aktywnie wolnego
czasu jako alternatywy dla ciągłego
siedzenia przy telewizorze i komputerze
- mówi Marcin Stożek, nauczyciel

10

www.mszana-dolna.pl

z ZSTI, opiekun Klubu Komputerowego
„Install” i koordynator projektu.
Młodzież z Litwy miała też okazję
poznać kulturę i tradycję regionu. Podczas wieczorku polskiego, który odbył
się w Zakopanem, młodzi Litwini tańczyli zbójnickiego i próbowali regionalnych przysmaków. Podczas wieczorku litewskiego polska młodzież
bawiła się przy litewskiej muzyce
i miała okazje spróbować, jak smakuje
chleb przywieziony z Litwy.
- Mamy nadzieję że dzięki temu projektowi nawiąże się nić przyjaźni pomiędzy narodowościami, które mają
przecież wspólne historyczne korzenie
– tłumaczy Marcin Stożek.
Okazją do zacieśniania więzi były także
wspólne zabawy integracyjne. Młodzież
przez cały okres wymiany podzielona
była na cztery mieszane, litewsko-polskie drużyny, które wypełniając różne
zadania, zdobywały punkty. Integracji
służyło też wspólne zakwaterowanie,
wspólne posiłki i dyskoteki.
- Uważam, że taka wymiana to naprawdę świetny pomysł – mówi Angelina Trojak, która mimo iż jest dopiero
uczennicą klasy pierwszej, w wymianie
uczestniczyła już po raz drugi. – Można
poznać nowych ludzi, a przede wszystkim dobrze się bawić.
Również młodzi Litwini nie kryli swojego zadowolenia. Chociaż satysfakcji
ze zdobywania na rowerach kolejnych
szczytów często towarzyszyło fizyczne
zmęczenie, a na gwarze góralskiej
można było sobie połamać język, wyjeżdżali z Polski
z zapewnieniem,
że na pewno tu
wrócą.
- A wrócić powinni chociażby dlatego, że przy
szkolnym parkingu powstała aleja
p r z y j a ź n i
polsko-litewskiej tłumaczy Marcin
Stożek.
W ostatnim dniu
projektu każdy
uczestnik wymiany wraz ze swoim
partnerem zasadził lipę. Ponieważ macie tu swoje drzewa, zawsze możecie
się u nas czuć, jak u siebie w domu słowa dyrektora szkoły, Andrzeja Dębskiego, który w ten sposób pożegnał
gości z Litwy, wywołały wielki entuzjazm zarówno wśród młodzieży polskiej, jak i litewskiej.
Agnieszka Biel - Habieda

Skąd
Maltańczycy?

Z

pewnością wielu z Was zastanawiało się kiedyś skąd wzięli się
Maltańczycy w Polsce i czemu
tak się nazywamy. Aby to wyjaśnić
przedstawię w skrócie historię Zakonu
Maltańskiego.
Suwerenny Rycerski Zakon Świętego Jana Jerozolimskiego Szpitalników
zwany Rodyjskim i Maltańskim jest
najdłużej istniejącym zakonem rycerskim. Korzenie Zakonu wywodzą się
od charytatywnego bractwa założonego
w Jerozolimie około połowy XI wieku
po Chrystusie przez pobożnych
włoskich kupców. Pierwotnie była to
wspólnota zakonna pod wezwaniem
św. Jana Chrzciciela (zwanego również
św. Janem Jerozolimskim), która prowadziła dom dla pątników odbywających pielgrzymkę do Ziemi Świętej
i zapewniała im opiekę medyczną.
W czasie pierwszej wyprawy krzyżowej
bractwem tym kierował błogosławiony
Gerard. Wtedy to bractwo przyjęło regułę Św. Augustyna i przerodziło się
w zakon szpitalny. Godłem zakonu
stał się ośmiokończasty krzyż. Jego
cztery ramiona świadczą o czterech
cnotach głównych: Roztropność, Sprawiedliwość, Umiarkowanie, Męstwo
a jego barwa biała symbolizuje Czystość. Osiem końców Krzyża przedstawia
symbolicznie Osiem Błogosławieństw.
Bracia zakonni ślubowali czystość, ubóstwo i posłuszeństwo, a także opiekę
nad chorymi (przyrzeczenie szpitalnictwa). Następca Gerarda, Rajmund
z Puy nadał Zakonowi Regułę, która
nadawała zakonowi charakter rycerski,
zgodnie z panującymi wówczas standardami.
W roku 1291 chrześcijanie utracili
swoją ostatnią twierdzę na Ziemi Świętej – Akkę – i Zakon był zmuszony
przenieść się początkowo na Cypr,
a w 1308 opanował wyspę Rodos. Rycerzy Św. Jana zaczęto wówczas nazywać Kawalerami Rodyjskimi. Wyspa
była istotnym punktem oporu przeciw
postępującej dominacji muzułmańskiej
w tej części Morza Śródziemnego, stała
się też ważnym ośrodkiem handlu pomiędzy chrześcijańską Europą, a muzułmańskim wschodem. Zakon musiał
stawiać czoło próbom zdobycia wyspy
zarówno przez wojska egipskie, jak
też tureckie. Kres panowania Rycerzy
Św. Jana na Rodos nastąpił w 1522
roku, kiedy to Turcy, pod wodzą sułtana
Sulejmana II, po ciężkich walkach zdobyli wyspę i zmusili Zakon do jej opuszczenia. Sulejman II był pod tak wielkim
wrażeniem waleczności Joanitów, że
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Tradycja
wieku nastąpił dynamiczny rozwój
działalności szpitalniczej, dobroczynnej,
ale także religijnej i dyplomatycznej.
Początki działalności Zakonu Świętego Jana na ziemiach polskich sięgają
XII wieku, kiedy to książę sandomierski
Henryk nadał Rycerzom Św. Jana Zagość nad Nidą. Rycerze Św. Jana obsługiwali wówczas szpitale i hospicja dla
ubogich na terenie Śląska. W XVI-XVIII
w. w Rzeczpospolitej istniały dwie komandorie w Poznaniu oraz w Stwołowiczach na Litwie (od 1610 roku). Pozostałością po komandorii poznańskiej,
działającej do XIX wieku, jest istniejący
do dziś Kościół Św. Jana Chrzciciela
przy którym kontynuowana jest maltańska działalność szpitalnicza. Działalności Zakonu sprzyjali szczególnie królowie - Władysław IV, który starał się

Stowarzyszenie Maltańska Służba
Medyczna – Pomoc Maltańska (MSMPM) istnieje w Polsce od 1990 roku.
Powstało w Krakowie, na wzór służb
maltańskich znanych w Europie (Irlandia
- 1938, Niemcy - 1953), na życzenie
i pod życzliwą opieką J. EM. Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego. W roku
1991 Związek Polskich Kawalerów Maltańskich przejął patronat nad aktywną
od ponad roku Służbą Maltańską utworzoną i kierowaną przez Różę i Henryka
Kubiaków. Maltańczycy działają w myśl
dewizy Zakonu Maltańskiego: „Tuitio
Fidei et Obsequium Pauperum (z łac.
Ochrona wiary i pomoc potrzebującym),
a wspólnymi patronami są Matka Boża
z Filermo i św. Jan Jerozolimski czyli
św. Jan Chrzciciel. W związku z tym
w czerwcu odbywa się wiele uroczystości
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zezwolił im na opuszczenie wyspy ze
wszystkimi honorami oraz na zabranie
najcenniejszych rzeczy, w tym ikonę
Matki Boskiej z Filermo oraz archiwum
zakonnego.

Po siedmiu latach tułaczki i zabiegana o nową siedzibę cesarz Karol
V przekazał rycerzom Św. Jana
w lenno wyspy Maltę i Gozo w pobliżu
Sycylii (23 marca 1530 roku). Zakon
uzyskał również prawo bicia własnej
monety. Po osiedleniu się na tej wyspie
Zakon zaczęto powszechnie nazywać
Maltańskim. Rycerze przystąpili do
fortyfikowania wyspy, nie zapominając
o równoczesnym prowadzeniu działalności szpitalniczej. Nowe terytorium
było doskonale bronione przez potężną
flotę i wybudowane najnowocześniejsze
w tamtym czasie fortyfikacje. W XVII
wieku wielki mistrz Zakonu Maltańskiego otrzymał tytuł księcia Świętego
Cesarstwa oraz następnie rangę równą
godności kardynała Kościoła rzymskokatolickiego. W 1798 roku Napoleon
Bonaparte zajął Maltę i wypędził
z niej Zakon, który ponownie znalazł
się bez własnego terytorium. Ostatecznie siedzibą władz maltańskich stał
się w 1834 roku pałac w Rzymie będący
poprzednio rezydencją ambasadora
Zakonu przy Stolicy Apostolskiej.
Ze względu na suwerenność międzynarodową Zakonu siedziby położone
w Rzymie, na terenie państwa włoskiego, posiadają status eksterytorialny.
Wygaśnięcie funkcji militarnej
przyczyniło się do odnowy działalności
charytatywnej i szpitalniczej. Kawalerowie Maltańscy nieśli pomoc ofiarom
klęsk żywiołowych i wojennych, ich
poświęcenie było szczególnie widoczne
podczas niesienia pomocy rannym i
chorym podczas obu wojen światowych
i innych konfliktów zbrojnych. W XX
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Ikona MB z Filermo

Kawalerowie maltańscy. Pierwszy po lewej - prof. Henryk Kubiak
o utworzenie Przeoratu Polskiego i Jan
III Sobieski, uzyskując przywileje zakonne rycerzy walczących pod jego
wodzą z Turkami. Rozwój działalności
Kawalerów Maltańskich w Rzeczypospolitej przerwała utrata niepodległości.
Szacuje się, że w momencie odzyskania
przez Polskę niepodległości liczba członków Zakonu - Polaków wynosiła
około 45.
Działalność Związku w okresie międzywojennym to przede wszystkim prowadzenie szpitali (w Rychtalu, Rybniku)
oraz pomoc na rzecz osób poszkodowanych przez powódź w Małopolsce
w 1934 roku. W czasie II wojny światowej szczególną rolę odegrał Szpital
Maltański w Warszawie. Przez 5 lat
działalności leczonych tam było około
15 tysięcy rannych i chorych, w tym
ponad 500 żołnierzy organizacji podziemnych rannych w akcjach zbrojnych
m.in. podczas słynnych akcji: pod Arsenałem i zamachu na Kutscherę. Po II
wojnie światowe władze ZPKM mieściły
się na wychodźstwie, a oficjalna działalność w kraju była niemożliwa. Odbudowa działalności Zakonu Maltańskiego
w Polsce nastąpiła na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku.

m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu
i Katowicach w których biorą udział
Kawalerowie Maltańscy ze Związku
Polskich Kawalerów Maltańskich oraz
wolontariusze Maltańskiej Służby Medycznej.Dzięki ofiarności mieszkańców
Mszany Dolnej i okolic, którzy za rok
2008 przekazali nam 1% swojego podatku, w czerwcu tego roku został zakupiony fantom „Little Anne” firmy
Laerdal służący do nauki masażu serca
i sztucznego oddychania. Fantom ten
odzwierciedla fizjologię i anatomię przeciętnego dorosłego człowieka i został
tak zaprojektowany, aby umożliwić realistyczny trening podstawowych umiejętności z zakresu resuscytacji oddechowo krążeniowej. Był on już przydatny
na kursie pierwszej pomocy przedmedycznej, który przeprowadziliśmy 13
i 14 czerwca br. w Domu Parafialnym
przy parafii p.w. Św. Michała Archanioła.
W kursie uczestniczyły 22 osoby,
w tym 4 osoby z Mszany Dolnej, a pozostałe z takich miejscowości jak: Dobczyce, Limanowa, Skomielna Biała itd.
Karolina Niedośpiał
Komendant MSM o. Mszana Dolna
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a długo Mieszkańcy Mszany
Dolnej zapamiętają dzień
11 maja 2009 roku - po godzinie 15 niebo na południu pociemniało. Najpierw Luboń, a zaraz potem
Szczebel przesłoniły ciemne i ciężkie
jak ołów chmury, przecinane raz po
raz błyskawicami. Grzmoty i wielkie,
pojedyńcze krople deszczu nie zwiastowały jeszcze tego, co miało się
zacząć po godz.15.30 - nagle zrobiło
się ciemno, porywisty wiatr przepędził
burze, ale przyniósł ze sobą gradobicie,
jakiego Mszana Dolna nie pamięta!
W kilka chwil wszystkie ulice zamieniły się w rwące potoki, które
niosły ze sobą liście otrzepane z drzew,
gałęzie i konary połamane przez wichurę. Grad wielkości czereśni błys-

kawicznie pokrył chodniki,
skwery i drogi.
Na ponad 20
minut zamarł
ruch w mieście
- stanęły samochody, a przechodnie kryli
się przed szalejącym żywiołem w sklepach i bramach. Dwie Ulica Piłsudskiego zaraz po gradobiciu
godziny później, około 18.30 niebo tensywne opady deszczu na nowo obuznów pociemniało, a szybko i nisko dziły strach i obawy mieszkańców.
sunące chmury nie zwiastowały niRed.
czego dobrego - tym razem obyło się
bez gradu, ale wichura i bardzo in-

Program „Już pływam”

W

pływam“ zakłada 20 godzin w wodzie
dla każdego z uczestników - obserwując zaangażowanie dzieci, ich zapał
i radość, wierzymy, że większość z
nich jadąc na wakacje będzie umiała
już pływać. Trzeba się również cieszyć
i z tego, że nasze pociechy, które
czasem trudno zmusić i zachęcić do
ruchu, bo wiele z nich preferuje, często biorąc z nas starszych zły przykład,
bierny wypoczynek przed telewizorem
lub ekranem komputera, teraz będzie

Papieska
Watra

P

onad 100 osób uczestniczyło
w spotkaniu przy Papieskiej Watrze, które zorganizowało Koło
Terenowe PTTK w Mszanie Dolnej.
2 kwietnia późnym wieczorem około
godziny 21.00 zbierały się grupki osób,
wyjątkowo na stoku Lubogoszczy, przy
składzie drewna na ulicy Leśnej.
Zazwyczaj wcześniej członkowie
Koła rozpalali ognisko na szczycie góry
Wsołowej tak by ogień było widać
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śród ponad 120 gmin z
Małopolski realizujących
program „Już pływam“ znalazła się po raz pierwszy Mszana
Dolna - przygotowaliśmy projekt,
wspólny dla obu naszych szkół, zaakceptowany przez Zarząd Województwa Małopolskiego, który ze swojego
budżetu
wyasygnował
kwotę
11 tys. zł.
Taką samą ilość pieniędzy do
programu dopłacił miejski Samorząd
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Chwile grozy - grad w Mszanie
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Uczestnicy Watry

Nauka dla przyjemności i bezpieczeństwa
i dzięki temu 80 dzieciaków (po 40 z
każdej szkoły) w grupach nie większych niż 10 osób od 21 kwietnia na
krytym basenie „WYSPY MSZANKA“
pod czujnym okiem instruktora i ratownika we wtorki i soboty uczy się
pływać. Realizowany Program „Już
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mieć szansę i okazję skorzystać z zabawy w wodzie, połączonej z nauką
pływania.
Red.

z daleka – to nawiązanie do tradycji
palenia watr w naszej okolicy – niestety
opady śniegu były dużą przeszkodą
w dotarciu na sam szczyt. Koło przygotowało krótkie spotkanie modlitewne,
dodatkową piękną oprawą był dźwięk
trąbki – Mikołaj Kasprzyk przyjechał
specjalnie na tę uroczystość. Ogień
zapłonął punktualnie o godz. 21.37.
To trochę nietypowe spotkanie jest
również pokłonem w stronę zamiłowania papieża do turystyki. Ten niestrudzony pielgrzym spędzał sporo czasu
w naszej okolicy, o czym świadczy
kilka szlaków papieskich wytyczonych
w Beskidzie Wyspowym i Gorcach.
AJ
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o raz drugi Mszana Dolna była
gospodarzem Wojewódzkich
Mistrzostw Pierwszej Pomocy organizowanych przez Zarząd Okręgowy
PCK w Krakowie. Honorowy Patronat
nad małopolską imprezą objął Burmistrz Mszany Dolnej Tadeusz Filipiak.
W zawodach rozgrywanych na terenie miasta wzięło udział 11 zespołów
składających się z uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Małopolski.
Celem mistrzostw, jak mówi Józefa
Pers Dyrektor Biura Małopolskiego Zarządu Okręgowego PCK w Krakowie,
było podnoszenie poziomu wiedzy
z zasad udzielania pierwszej pomocy
oraz przeciwdziałanie występowaniu
wypadków przez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie
nawyków ich przestrzegania. Uczestnicy
mistrzostw mieli za zadanie udzielenie
pierwszej pomocy poszkodowanym na
zaaranżowanych stacjach - scenkach
z pozorantami. Młodzi ratownicy musieli zaopatrzyć wstępnie i przygotować
do transportu karetką pogotowia np.
poszkodowanego rowerzystę, który potrącił dziewczynkę, dwójkę pieszych
potrąconych przez cofający na parkingu
samochód, dziecko, które spadło

z drzewa, a także dziadka, który prze- uczniom I Liceum Ogólnokształcącego
straszony upadkiem wnuka doznał ata- w Olkuszu, zaś nagrody za miejsce III
ku serca, dwójkę robotników po upadku odebrali uczniowie Zespołu Szkół Toz rusztowania, oraz poparzonych ama- warzystwa Salezjańskiego w Oświęcitorów grilla, z których jeden dodatkowo zakrztusił się
kiełbaską. Piątkowe
zawody miały swój
finał w sobotę, kiedy to w Ośrodku
PCK przy ul. Leśnej
ogłoszono wyniki
i nagrodzono zwycięzców mszańskich
zawodów.
W uroczystym
podsumowaniu
Mistrzostw wzięli Jeden z punktów, gdzie na zawodników czekały zadania
udział m.in. limanowski Wicestarosta Franciszek Dzie- miu. Pozostałe miejsca zajęły ekipy
dzina, członek Zarządu Powiatu Bo- ratownicze z Ryglic, Wieliczki, Chrzalesław Żaba, Wizytator Kuratorium nowa, Tarnowa, Skawiny, Gorlic, StaOświaty Małgorzata Lenartowicz, rego Sącza i Brzeska. Zwycięzcy mszańa także Burmistrz Mszany Dolnej Ta- skich Mistrzostw będą reprezentować
deusz Filipiak. Bezkonkurencyjni, nie Małopolskę na zawodach krajowych
po raz pierwszy, okazali się młodzi - życzymy sukcesów i zapraszamy znów
ratownicy z X Liceum Ogólnokształcące- do Mszany Dolnej.
go im. Komisji Edukacji Narodowej w
Red.
Krakowie. Miejsce drugie przypadło
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Mistrzostwa PCK

Czytanie o sporcie
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- dzieci dowiedziały
się od Burmistrza
o jego pracy oraz
o planowanych inwestycjach związanych
ze sportem – czyli budową hali sportowej
i boisk sportowych
“Orlik 2012”. Kolejni
goście również mieli
dużo do powiedzenia
w różnych dziedzinach
sportowych: Andrzej

Na zakończenie czytania - zdjęcie z Burmistrzem
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P

odobnie jak w latach ubiegłych
tak i w tym roku Miejska Biblioteka stała się miejscem spotkań
czytelniczych w ramach akcji ,,Cała
Polska czyta dzieciom”. Tematem przewodnim były dzieje sportu w naszym
mieście więc zaproszeni goście musieli
przygotować się do nadanego zadania,
czytali również krótkie opowiadanie z
książki “Bolek i Lolek - niech żyje
sport”.
Burmistrz Miasta Tadeusz Filipiak
zainaugurował pierwsze takie spotkanie

Pomocne okazały się rekwizyty, takie jak rower
Majchrzak opo- Andrzeja Pakosza, Zygmunt Łyżnicki
wiadał o nur- nasz złoty maratończyk prezentował
kowaniu w po- swoje medale, Kazimierz Kokoszka opodwodnych krai- wiadał o osiągnięciach Klubu Sportowego
nach, Jan Pie- “Turbacz” a Przewodniczący Rady Miasta
karczyk przed- zarażał młodych czytelników swoim
stawiciel ognis- hobby: kolarstwem. O sporcie w Biblioka TKKF zachę- tece opowiadali również: Barbara Dzicał do udziału wisz, Ks. Proboszcz Jerzy Raźny, Ks.
w turniejach Proboszcz Stanisław Parzygnat, Bolesław
p i n g p o n g o - Żaba i Franciszek Dziedzina. Zaproszoną
wych i siatków- Justynę Kowalczyk najpopularniejszą
ki plażowej, o narciarkę z naszej okolicy reprezentod z i a ł a l n o ś c i wała Mama – Maria Kowalczyk - JuKoła Wędkar- styna już mocno trenuje przed kolejnym
skiego dowie- sezonem.
Red.
dzieliśmy się od
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Dzień Dziecka, czyli
piknikowa niedziela
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Jedna z konkurencji
pogoda - ołowiane chmury wisiały nad
Mszaną od samego rana, a ulewa
i grzmot w godzinie rozpoczęcia Pikniku nie zwiastowały niczego dobrego.
Mimo to organizatorzy nie zdecydowali
się na odwołanie święta milusińskich
i za tę odwagę należą się im wielkie
brawa. W strugach deszczu montowano
wspinaczkową ścianę, a na drzewach
rozpięto „małpi gaj“, wyznaczono boisko do piłkarskich bojów, rozciągnięto
liny dla mocarzy, w karnym szeregu
stały terenowe mini-jeepy, a nasi wędkarze pod dachem namiotu przygotowywali wystawę wędkarskiego „uzbrojenia“, a dmuchane zamki i zjeżdżalnie
zwinięte w kłębuszek, tak jak wszyscy
czekały na ....słońce. A kiedy wreszcie
przebiło się przez deszczowe chmury,
parking zapełniał się samochodami
z minuty na minutę. Kolejki ustawiały
się wszędzie - każdy chciał skorzystać
z jak największej ilości atrakcji. Jedni
się wspinali, inni dosiadali mini samochodzików, jeszcze inni ciągnęli
linę, grali w piłkę, rzucali do tarczy
lotkami. Były lody, wata cukrowa,
łakocie i soczki. Na zwycięzców czekały
upominki i drobne nagrody. Co odważniejsi dali sobie nawet zrobić spe-
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maja br Koło PZW „Mszanka” zorganizowało sprzątanie koryta oraz brzegów rzeki Mszanki. Na apel odpowiedziało
wprawdzie niewiele osób – doliczyliśmy
się dziewięciu sztuk, ale wszyscy
z “powerem” przystąpili do akcji.
W przeciągu dwóch godzin udało się
przejść i wyczyścić brzegi oraz koryto
rzeki Mszanka od wysokości parkingu

FOT. URZĄD MIASTA

cjalny „makijaż“, a miłośnicy sztuki
malarskiej mogli wziąć udział w konkursie plastycznym, którego tematem
była nasza rzeka Mszanka - nad prawidłowym przebiegiem pleneru czuwali
w wędkarskich strojach Andrzej Pakosz
- Prezes Koła PZW „Mszanka”, Waldemar Bażan z Rabki, Bartek Antos
i Marek Kowalski. I choć aura „straszyła“ nas ciągle, to zabawa trwała do
ostatniego małego gościa.
A jak bawili się przedszkolacy
u Sióstr Franciszkanek? Zabawa była
przednia - każdy przedszkolak przyprowadził swoich rodziców, byli też
dziadkowie.
W ogrodzie pojawiły się suto zastawione stoły - to
mamy wespół z siostrami zadbały
o pyszne wypieki.
Były owoce i soki,
a dla starszych
kawa i herbata. Zaczęło się tradycyjnie - nabożeństwem majowym,
a później goście podziwiali program
artystyczny przygotowany przez dzieci ze wszystkich grup skierowany przede wszystkim do Mam, z racji niedawnego ich święta. Były śpiewy, tańce
i wiersze, a także własnoręcznie wykonane upominki dla Rodziców.
W konkursach prowadzonych ze swadą
przez konferansjerki w habitach brały
udział i dzieci, i rodzice. Rozstrzygnięto
konkurs na album „Moja rodzina
w niedzielę“. Że warto organizować
takie spotkania, chyba nikogo nie
trzeba o tym przekonywać - dzieci pytały, kiedy będzie następny Rodzinny
Piknik? Za rok na pewno!
A my dziękujemy dziś tym, którym
się chciało - Miejskiemu Ośrodkowi
Kultury z jego dyrektorem Piotrem Armatysem i całą jego Załogą, młodym
wolontariuszom z Mszany Dolnej, Siostrze Annie Watras - dyrektorce Przedszkola i wszystkim siostrom, które czuwały nad sprawnym przebiegiem rodzinnego spotkania. I na koniec dziękujemy dzieciakom, że „wyciągnęły“
swoich rodziców z domów i przyszły
do Parku i na plac zabaw u sióstr.
Do zobaczenia za rok!

Tour de Pologne
przy ul. Starowiejskiej aż do ul. Zielonej
na wysokości domku myśliwskiego.
W tym krótkim czasie znalazły się
w naszej kolekcji śmiecie-gadżety, które
spokojnie mogłyby nam się przydać
do wydania małego przyjęcia – formy

FOT. URZĄD MIASTA
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onad 200 dzieciaków bawiło się
w niedzielne popołudnie 31
maja br w Parku Miejskim, gdzie
mszański MOK i Młodzieżowy Wolontariat zadbał, aby nasze pociechy
w przededniu Dnia Dziecka choć na
chwilę zapomniały o swoich codziennych „troskach“ - odrabianiu lekcji,
wstawaniu o poranku, klasówkach, egzaminach itp.
Drugą „szczęśliwą wyspą“ tego
dnia był plac zabaw przy Przedszkolu
prowadzonym przez Siostry Franciszkanki z ul. M.M. Kolbego. Organizatorom święta dzieci sen z powiek spędzała

Nie-do-rzeczne
skarby

Wspólne sprzątanie
do ciasta, girlandy świąteczne, złote
kozaczki – jak znalazł. Bez wątpienia
numerem jeden okazał się wyłowiony
rower – jeszcze sprawny, choć zagloniony... Znaleziska mimo, że śmieszne
przerażają świadomością naszych (?)
mieszkańców, którzy traktują w dalszym ciągu rzekę jako wysypisko
śmieci... Czy tak jest wygodniej? A co
w takim razie zrobić gdy za pasem
wakacje i wszyscy chcieliby skorzystać
z rzeki? Rozłożyć kocyk na brzegu
i popatrzeć na śmieci. Możemy sobie
pogratulować takiej wizytówki...
Wszystkim, którzy wzięli udział
w sprzątaniu serdecznie dziękujemy!
AJ

Lato 2/2009

Historia

N

ie tak dawno w prasie ukazały
się kolejno doniesienia to z Limanowej, to z Tymbarku o fantastycznej akcji – udało się zebrać od
mieszkańców tych miast na tyle starych
archiwalnych fotografii, że powstaną
dwa piękne albumy, będące dokumentacją minionych lat.
Stare negatywy, stare zdjęcia zostały pamiątką po czasach, które już
nie powrócą. Zachowane tylko na papierze stare budynki, dawne mobile,
postacie i ich stroje mogą być jedynymi
świadkami odległej historii. Fotograficzne okruchy, które zebrane w całość
pod postacią albumów będą świadczyć
o przeszłości.
W sposób automatyczny od razu
w tym miejscu nasuwa się pytanie,
dlaczego nie spróbować w Mszanie?
Otóż pierwsze podobne próby związane
z poszukiwaniem wśród mieszkańców
naszego miasta starych widokówek,
starych zdjęć, reprodukcji, rysunków,
obrazów pokazujących historię, tradycję
zwyczaje i życie codzienne naszej okolicy zainicjowaliśmy w lipcu 2007
roku... Pojawiły się ogłoszenia na tablicach informacyjnych, nawet pozwoliliśmy sobie na przeczytanie tej prośby

z ambony, bo jak wiadomo to najlepszy tylko do zrobienia reprodukcji, zeskasposób dotarcia do szerszego kręgu. nowania, bo a nuż... Zniszczy się, zaPrzecież nie każdy
mieszkaniec zatrzymuje się przy
tablicy ogłoszeń,
tak samo jak nie
każdy korzysta
z internetu. Tym
bardziej, że najcenniejsze skarby
mogą posiadać
najstarsi mieszkańcy. Jaki był
tego skutek? Prawie żaden... Powołując się na
Dziennik Polski Stara mszańska widokówka
z dnia 17-18 stycznia, gdzie na łamach dodatku lima- podzieje, zapomną oddać. Wydaje mi
nowskiego badacze starych fotografii się, że jednak warto zaufać – przecież
opowiadają o swoich doświadczeniach, nie weźmiemy ich sobie ot tak i schona początku zawsze jest ciężko. Trzeba wamy tylko w innej już szafie. Inicjując
dużej cierpliwości, bo fotografie w ro- taką akcję w Mszanie bierzemy na siedzinnych albumach są cenne nie tylko bie odpowiedzialność – to historia nadla badaczy historii. To cenne pamiątki szego miasta, którą trzeba przekazać
również dla ich posiadaczy, zdjęcie kolejnym pokoleniom. Dlatego na
babci czy dziadka, z którym jest się łamach naszej gazety próbuję wznowić
ciężko rozstać. Trudno jest przekonać naszą prośbę.
Agnieszka Józefiak
właścicieli do wypożyczenia pamiątki

Apel

Szerokie kręgi
Historii

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
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. Spotkałam się już
z odpowiedzią na apel umieszczony we
wcześniejszym numerze naszej gazety.
Za pomoc, miłe spotkania, cenne wspomnienia i stare fotografie chciałam serdecznie
podziękować: Annie Kaja, Marii Znachowskiej, Marii Mrózek, Władysławie
Nawieśniak, Sabinie Kogut, oraz
Andrzejowi Pakoszowi i Henrykowi
Zdanowskiemu.
Agnieszka Józefiak

Lato 2/2009
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edycja ogólnopolskiego konkursu historycznego “Krąg”
była niezwykle udana dla
młodzieży z Mszany. Wysokie oceny
i wyrazy uznania wraz z cennymi nagrodami już drugi rok pod rząd wędrują do uczniów z ZSM nr 2.
W zeszłym roku Julia Domiter
zdobyła II miejsce w konkursie prac
indywidualnych a Katarzyna Orzeł w
tej samej kategorii otrzymała wyróżnienie. Konkurs ma na celu szerzenie wśród młodzieży wiedzy o historii Polski, a przeprowadzany jest
przy współpracy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Stowarzyszenia Upowszechniania Wiedzy
i Kultury Regionalnej w Warszawie.
Tegoroczna edycja przebiegała pod
hasłem “Polskie Skarby Narodowe” i
adresowana była dla uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów oraz szkół
ponadgimnazjalnych. Jak dowiedzieliśmy się od organizatorów było naprawdę ciężko przejść aż do finału –
było 40 tys. uczestników i wpłynęło
21 tys. prac indywidualnych. Dlatego
specjalne wyrazy uznania i gratulacje

należą się naszej zwycięskiej czwórce:
Laureatkami krajowymi za prace indywidualne zostały:
Nicole Sikora – Szkoła Podstawowa
nr 2
Katarzyna Orzeł – Gimnazjum Miejskie nr 2
Nagrody Wojewódzkie za prace
indywidualne otrzymali:
Hubert Domiter – Szkoła Podstawowa nr 2
Julia Domiter – Gimnazjum Miejskie
nr 2
Serdecznie gratulujemy! Podsumowanie oraz wręczenie nagród odbyło się w maju na Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie. Natomiast ubolewać
można nad faktem, że tak dobrze
przygotowane prace nie wrócą do
swoich autorów, ani do ich macierzystych szkół. Są to niezwykle cenne
materiały, pieczołowicie zbierane
przez dość długi okres czasu z niezwykłą oprawą plastyczną. Może za
rok trzeba będzie robić kopie?
AJ
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Zbierają okruchy...

Warto wiedzieć

Spotkania w górach

W

FOT. UM

dniach 23-25 kwietnia br.
w miejscowości Końskie odbył się Turniej finałowy XV
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej w sportach halowych “ŚWIĘTOKRZYSKIE 2009”.
W Taekwondo olimpijskim nasza
zawodniczka sekcji Taekwondo KS
“Turbacz” – Monika Kaciczak zdobyła
wicemistrzostwo Polski w swojej kategorii wagowej – K10 – kategoria
ciężka. W wynikach ogólnych sekcja

Pamiątkowe zdjęcie
zajęła 34 miejsce na 47 uczestników
klubów, a w kategorii województwa
małopolskiego – 10 miejsce na 13
uczestniczących. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Red.
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zmianie, uczestnicy wybierają trasy
tak, aby spotkać się na szczycie lub
w innym wyznaczonym miejscu w godzinach 13.00 - 14.00. W „Spotkaniach
w górach” mogą brać udział indywi-

Wspólne zdjęcie uczestników spotkania na Zębalowej
Koło Terenowe PTTK w Mszanie Dolnej
i został jego prezesem. Powołane Koło
prężnie działa do tej pory a po konkursie wiemy że będzie miało w swoim
gronie następne pokolenie turystów.
Zapraszamy więc do wspólnego wędrowania! Zainteresowanym przypominamy, że regulamin spotkań nie uległ

dualni turyści i grupy zorganizowane.
Dzieci i osoby niepełnosprawne również
mogą brać udział w wycieczkach ale
wyłącznie pod opieką dorosłych. Spotkania odbywają się w wyznaczonych
miejscach bez względu na pogodę.
AJ

Dłużnicy alimentacyjni na
cenzurowanym

Sukces
Sekcji
Taekwondo

16

konkurs sprawdzał ich wiedzę, a zorganizowany był z uwagi na świętowanie
55 rocznicy istnienia Koła Terenowego.
Dokładnie 16 maja 1954 Julian Toliński
nauczyciel i działacz z Mszany założył
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iękna pogoda dla każdego
wędrowca to podstawa – może
dlatego na Lubomirze, pierwszym szczycie wyznaczonym w harmonogramie “V spotkań w górach”
dopisali turyści. Dodatkową atrakcją
tego miejsca była możliwość zwiedzenia nowego obserwatorium astronomicznego. Członkowie Terenowego Koła PTTK naliczyli aż 49 osób.
Jednym słowem kolejny sezon turystyczny można uważać za otwarty.
Kolejne spotkanie odbyło się na Zębalowej – szczycie w Beskidzie Makowskim, 858 m npm. Była to druga wycieczka w ramach spotkań a pogoda
sprawiła, że na szlaku pojawiło się
dużo turystów, na liście obecności wpisało się 36 osób, a wśród nich można
było dostrzec nowe twarze. Taka turystyczna lista nie tylko pomaga sprawdzać stan wycieczki, służy później do
wskazania osób, którym należy się nagroda. Według zasad osoby, które
w ramach „V spotkań w górach” zaliczą
cztery z sześciu szczytów mogą na nią
liczyć. Zapał do wędrowania na pewno
mają najmłodsi, którzy właśnie na Zembalowej zostali szczegółowo przepytani przez Panią Marię Antos –
Prezes naszego Koła. Zaplanowany

zęsto zdarza się, że osoby zobowiązane do płacenia alimentów uchylają się od tego
obowiązku i wykorzystują wszystkie
możliwe metody, aby nie płacić,
mimo, że ich sytuacja materialna
pozwala im regulować te zobowiązania. Bezkarność osób, które nie wywiązują się z ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego stanowi poważny problem i w konsekwencji
prowadzi do znacznego obciążenia
budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządowych.
W związku ze zmianą przepisów
ustawy z 14 lutego 2003 roku
o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424
ze zm.) dokonaną w art. 38 ustawy
z 7 września 2007 roku o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów
(tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr
1 poz. 7), według których na Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów
Miast został nałożony obowiązek
przekazywania danych o dłużnikach
alimentacyjnych do biur informacji

C

gospodarczej.
Gminy mogą przekazywać do
Biur Informacji Gospodarczej informacje o dłużnikach alimentacyjnych,
którzy zalegają z alimentami przez
okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Informacje o nierzetelnych
dłużnikach sprawdzają w Centralnej
Ewidencji Dłużników zarówno banki, firmy leasingowe, telekomunikacyjne jak i fundusze pożyczkowe.
Osoba, która nie wywiązuje się
ze swoich zobowiązań, może mieć
problem z pozyskaniem jakiegokolwiek kredytu, zakupu telefonu komórkowego czy innej usługi, gdyż
zarówno banki jak i firmy telekomunikacyjne, czy prowadzące sprzedaż na raty, pilnie weryfikują rzetelność osób w zasobach Biur Informacji Gospodarczej.
Świadomość tego powinna być
dużym bodźcem dla dłużników do
terminowego regulowania zobowiązań alimentacyjnych.
MOPS

Lato 2/2009

Aktywnie

Komunikaty
MOPS

Zawody Wędkarskie
“O Puchar Bumistrza Miasta”

N

ie ma tego złego, co by na dobre
nie wyszło - chciałoby się tak
powiedzieć o Zawodach w wędkarstwie muchowym o Puchar Burmistrza Mszany Dolnej rozegranych
w sobotę 4 kwietnia br w zimnych
jeszcze nurtach Mszanki, a zaplanownych w kalendarzu organizatora mszańskiego Koła PZW “ Mszanka” na ostatni marcowy wekend.
Wysoki poziom wody zmusił wtedy
organizatorów do zmiany terminu opłaciło się. Piękna, słoneczna pogoda,
prawie letnia zachęciła miłośników

MOPS

Lato 2/2009

FOT. URZĄD MIASTA

W

związku ze zmianą ustawy
o świadczeniach rodzinnych
z dnia 17 października 2008 r.
(Dz. U. 2008 Nr 223 poz. 1456), która
obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie
Dolnej informuje, że został przedłużony
okres zasiłkowy 2008/2009 do 31.10.
2009 r.
Zmiana wydanych decyzji następuje
z urzędu i nie wymaga zgody strony,
wobec czego każda sprawa będzie prowadzona indywidualnie.
W związku z powyższym, gdy osoba
ubiegająca się o świadczenia rodzinne na
nowy okres zasiłkowy 2009/2010 złoży
wniosek wraz z dokumentami do dnia 30
września, ustalenie prawa do świadczeń
rodzinnych oraz wypłata świadczeń
przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2009 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się
o świadczenia rodzinne na nowy okres
zasiłkowy 2009/2010 złoży wniosek wraz
z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie
prawa do świadczeń rodzinnych oraz
wypłata świadczeń przysługujących za
miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia
2009 r.
Ponadto od 1 listopada 2009 r., przy
ubieganiu się o jednorazową zapomogę
z tytułu urodzenia się dziecka (BECIKOWE),
jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego
z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego
potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później
niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Minister właściwy do spraw zdrowia,
w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw zabezpieczenia społecznego,
określi w drodze rozporządzenia formę
opieki medycznej oraz wzór zaświadczenia.
Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów
prawnych dziecka i osób, które wystąpiły
do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg
ten nie dotyczy także osób, które złożą
wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu
urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009
r. Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie
ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia
2008 r., Nr 237, poz. 1654). W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy
o kontakt osobisty lub telefoniczny: MOPS
Mszana Dolna ul. Starowiejska 2, telefon
(018) 33 10 084, (018) 33 19 971.

W nurcie Mszanki
wędziska do “najazdu” na Mszanę
Dolną. Nad Mszanką pojawili się wędkarze z Krakowa, Nowego Sącza, Nowego Targu, Suchej Beskidzkiej, Myślenic, Sromowiec i oczywiście gospodarze - wędkarze z Mszany Dolnej.
Pierwsi pojawili się tuż po godzinie
8 - z zaparkowanych samochodów wyciągali wędkarski ekwipunek - laik
miałby nie lada problem z nazwaniem
niektórych “cudów” wędkarskiego wyposażenia. Po losowaniu stanowisk 32
wędkarzy rozlokowało się wzdłuż
Mszanki. Około południa zakończyła
się pierwsza runda zawodów - ciekawostką może być sposób sędziowania
w wędkarstwie. Otóż trudno sobie wyobrazić, że każdego zawodnika pilnuje
sędzia, bo jest to niemożliwe. Wędkarze
“pilnują” się ....sami. Na łowisku łowią
parami i to kolega koledze wpisuje do
rejestru złowioną rybę. Po krótkiej
przerwie dokonano kolejnego losowania łowisk i znów w nurtach Mszanki
pojawili się zanurzeni czasami po pachy
wędkarze. Nasze mszańskie pstrągi
i lipienie chyba zwiedziały się o zawodach, bo dość leniwie reagowały na
połyskujące przy haczykach ( bez za-

dziorów oczywiście) sztuczne muchy
- dla kronikarskiego porządku odnotujmy: złowiono (i natychmiast wypuszczono do wody) 56 ryb z których
najbardziej okazałym był liczący sobie
38 centymetrów długości pstrąg potokowy złowiony przez Jana Znańca ze
Sromowiec. Wędkarze nie tylko łowili
ryby, ale zbierali wśród siebie datki
na zarybienie narybkiem lipienia naszych potoków: Mszanki i Porębianki
- zebrana i publicznie policzona kwota,
wystarczy na zakup 1000 szt. narybku.
Późnym popołudniem zawody podsumował Prezes Koła
PZW „Mszanka”
Andrzej Pakosz.
Korzystając z okazji, że wśród
uczestników zawodów był Prezes
Okręgu p. Janusz
Jurkowlaniec,
mszańscy wędkarze wręczyli mu
pamiątkową odznakę 25-lecia
Koła PZW “ Mszanka” i na koniec
wyniki zawodów Tadeusz Filipiak,
burmistrz Mszany
Dolnej o którego
puchar walczono
w sobotę, ten najbardziej okazały za
zwycięstwo wręczył Józefowi Chracy
z Nowego Targu. Tuż za nowotarżaninem uplasował się wędkarz z Krakowa
Mirosław Czajka, a miejsce trzecie
“złowił” Jan Znaniec ze Sromowiec.
Honor mszańskich wędkarzy obronił
Marek Bomba, który zajął miejsce
czwarte. Inauguracyjne zawody można
uznać za bardzo udane - dopisała pogoda, humory, a gospodarze imprezy,
mszańscy wędkarze stanęli na wysokości zadania - nikt nie wyjechał
z Mszany Dolnej głodny - zadbała o to
Krystynaa Kotarba I załoga baru “Krystynka” racząc miłośników sandaczy
i pstrągów, kotletami wielkości talerza.
I wszystko byłoby OK, gdyby nie jedno
małe “ale” - wstyd nam za naszych,
ale i za sąsiadów z okolicznych miejscowości. To, co można zobaczyć na
brzegach Mszanki jest trudne do opisania! Jeśli się nie opamiętamy
i w takim tempie będziemy degradować
nasze środowisko, to za nie długo
w nasze piękne strony nikt nie będzie
przyjeżdżał...
Red.

www.mszana-dolna.pl
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XIV Szachowe Mistrzostwa Podhala

FOT. URZĄD MIASTA

W

niedzielę 5 kwietnia br zakończyły się XIV Szachowe
Mistrzostwa Podhala Szkół
Podstawowych i Gimnazjów.
Rozgrywki odbywały się na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Miejskich
nr 1. W turnieju wzięło udział 73 zawodników na 84 zgłoszonych m.in.
z Raby Niżnej, Rabki, Myślenic, Wieliczki, Sułkowic, Skawiny, Krakowa,
Brzeźnicy, Glichowa, Krościenka, Kowalewa, a nawet Kielc.
A w poszczególnych grupach odpowiednie miejsca zajęli:
Gimnazjum:
I miejsce: Piotr Jędras
II miejsce: Dawid Rusnak
III miejsce: Jakub Antosz Rekucki
Klasy IV-VI:
I miejsce: Marcin Chmiel
II miejsce: Samuel Matysiak
III miejsce: Przemysław Kołodziej
Klasy 0-III:
I miejsce: Artur Jagła
II miejsce: Rafał Szczyrbak
III miejsce: Mateusz Krasiński

Początkowa faza rozgrywek
Dziewczęta:
I miejsce: Katarzyna Płonka
II miejsce: Sylwia Chyc
III miejsce: Rachela Antosz Rekucka
Sędzią głównym był Jan Zapała
z Mszany Dolnej – instruktor, opiekun
kółek szachowych. Podczas uroczystego
zakończenia Mistrzostw Burmistrz
Miasta wraz z Panią Dyrektor wręczyli
puchary i drobne upominki gratulując

WIELKI SUKCES “JEDYNKI”

R

(indywidualne biegi przełajowe, piłka
ręczna), 2 krotnie w-ce mistrzostrzostwo powiatu limanowskiego (piłka
koszykowa), 2 krotnie v-ce mistrzostwo
rejonu województwa małopolskiego
(piłka ręczna) a mistrzostwo województwa małopolskiego w indywidualnych biegach przełajowych zdobyła
uczennica kl. IV - Małgorzata Barda.
Również wysokie pozycje zajmowali

Sukcesy na
Gimnazjadzie

N

a stadionie miejskim we wtorek
26 maja gościliśmy młodzież
z okolicznych szkół, która wzięła
udział w Gimnazjadzie organizowanej
przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Powiatu Limanowskiego.
Od wczesnych godzin porannych
rozgrywały się poszczególne dyscypliny
lekkoatletyczne. W drużynowej klasyfikacji końcowej bardzo dobrze uplasowały się nasze mszańskie szkoły.

FOT. SP1

FOT. URZĄD MIASTA

ok szkolny 2008/09 w Szkole
Podstawowej nr 1 w Mszanie
Dolnej zakończył się wielkim
sukcesem sportowym. W rankingu
szkół podstawowych „Jedynka” zajęła
I miejsce i została NAJLEPSZĄ
SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ W POWIECIE LIMANOWSKIM.
Reprezentacje dziewcząt i chłopców prowadzone przez p. mgr Zbig-

serdecznie wszystkim uczestnikom.
Wyróżniony za grę fair play był Michał
Tomal, doceniono również działacza
– Pawła Mrozińskiego. Dla najmłodszych uczestników również przewidziane były puchary: najmłodszą
uczestniczką turnieju była Izabela
Koprowska ze Skawiny, a najmłodszym
był Jakub Kulesza – miał 6 lat.
Red.

Gimnazjaliści
Uczniowie „Jedynki“
niewa Stachurę wspierane przez młodszych sportowców z klas IV-V prowadzonych przez p. mgr Martę Bijatowską
wielokrotnie zwyciężali w międzyszkolnych zawodach sportowych na
poziomie miasta, powiatu i województwa. Brali udział w 32 zawodach sportowych, w których 5 krotnie zdobywali
tytuł mistrza powiatu limanowskiego
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w innych dyscyplinach, jak czwórbój
LA, sztafetowe biegi przełaowe, narciarstwo alpejskie, halowa p. nożna.
Więcej informacji na temat osiągnięć
sportowych w Szkole Podstawowej nr
1 w Mszanie Dolnej można znaleźć
na:http://www.zsm1.mszana-dolna.pl/
oraz http://www.mos.limanowa.pl/
ZS

W kategorii dziewcząt Gimnazjum nr
2 zajęło II miejsce, Gimnazjum nr 1
– III miejsce. W kategorii chłopców na
podium stanęła najpierw “2” - I miejsce,
potem “1”- II miejsce. Posypały się
również dyplomy dla zawodników indywidualnych. Serdecznie gratulujemy,
tym bardziej że obie szkoły pojadą do
Krakowa na zawody na szczeblu wojewódzkim.
Red.

Lato 2/2009

Sport

Bieganie w Mszanie

W

Władysław Żądło. Bieg prowadził Zygmunt Łyżnicki wraz z Janem Wydrą,
Sabiną Wydrą, Jerzym Kogutem
i Urszulą Batko. Cała mszańska sekcja
to sportowcy z najlepszymi wynikami,
wymieniać ich osiągnięcia razem
i osobno to zajęcie dość pracochłonne,
co tydzień wracają do Mszany z medalem i niezłym wynikiem w swojej

FOT. URZĄD MIASTA

sobotnie popołudnie, 9 maja br. w punkcie startowym
mszańskiego biegu stawiło
się 50 zawodników. Pogoda sprzyjała,
choć początkowe prognozy straszyły
deszczem.
Na zaproszenie sekcji biegów górskich i ulicznych odpowiedzieli: Michalina Maciuszek – była polska bie-

Uczestnicy biegu, tuż przed startem
gaczka narciarska, olimpijka z Lillehammer, Zofia Liberda, Zbigniew Pierzynka - olimpijczyk-maratończyk
z Moskwy, Jerzy Czyszczoń, Jan Ziemianin, Feliks Piwowar, pobiegł również Przewodniczący Rady Miasta –

kategorii. Akcja “Polska Biega” rozkręca
lokalnie sportowców i nie tylko, amatorów i zawodowców, małych i dużych,
a co najważniejsze nie ma ostrej rywalizacji, biegnie się dla przyjemności.
Takich biegów w tej edycji było aż

544 w całej Polsce. Oczywiście były
lokaty, ale miejsca na podium zajęła
bardzo ambitna młodzież: Grzegorz
Rataj – zdobył I miejsce, w zeszłym
roku również, więc uwaga rodzi się
talent, Karolina Stolarczyk – II miejsce
i Marcin Trojanowski – III miejsce.
Najmłodszym uczestnikiem był ośmioletni Kuba Bulik a dla przeciwwagi,
najstarszym okazał się Jerzy Czyszczoń.
Na mecie czekał na wszystkich poczęstunek regeneracyjny i loteria fantowa, dzięki wsparciu z Urzędu Miasta
nikt nie wyszedł z pustymi rękami.
Wicestarosta Limanowski – Franciszek
Dziedzina, który pojawił się by dopingować naszych zawodników, również
hojnie obdarował zawodników. Nie
pozostaje nam nic innego jak zaprosić
wszystkich do biegu za rok, pobijmy
kolejny rekord!
Za pomoc w organizacji imprezy serdecznie dziękujemy naszej Policji
i Straży Miejskiej, która zabezpieczała
trasę biegu. Pomagali nam również:
Sklep sportowy „KOPERNIAK”, WySPA „Mszanka”, „Skawa“, „Arasco”,
Sklep „Jędruś”, Zakład Mięsny Stanisława Cichańskiego.
AJ

Podsumowanie zajęć MOK

Lato 2/2009

5. Szymon Dębski, Tomasz Filipiak,
Alicja Jania „Zacznij od Bacha“ - trio:
trąbka, klarnet, pianino
6. Anna Oleksy, Monika Cież, Aleksandra Łabuz, Małgorzata Łabuz, Arkadiusz

mocno śpi“ - keyboard
9. Aneta Kania, Julia Dara, Izabela
Zapała „Anna Maria“ - 2 gitary
+ skrzypce
10. Martyna Wojciaczyk i Beata Sutor

FOT. MARCIN STOŻEK

N

iedziele 28 czerwca br. owoce
swojej pracy w sezonie 2008/
2009 prezentowali uczestnicy
zajęć prowadzonych przez Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej. Podopieczni Piotra Matusiewicza, Andrzeja
Leśniaka i Leszka Moryto - nauczycieli
śpiewu i muzyki, od godz.16.30 w „Orkanówce“ demonstrowali swoje muzyczne talenty. A było co posłuchać koncert rozpoczął Chór Dziecięcy przy
MOK-u, w pięknych nowych strojach.
W dalszej części ponad 70 muzyków
w różnych konfiguracjach i na różnych
instrumentach prezentowało to, czego
przez cały rok szkolny zdołało się
nauczyć.
W wypełnionej do ostatniego miejsca
sali „Orkanówki“ swoje wokalno-instrumentalne zdolności zaprezentowała
też działająca w MOK instrumentalistka
Barbara Stożek.
Tego dnia wystąpili:
1. Chór Dziecięcy
2. Joanna Syrek „Kukułeczka“ - pianino
3. Alicja Magierska i Emilia Filipiak duet fletowy
4. Dominika Biel i Filip Kogut „Yesterday“ - duet gitarowy

Chór dziecięcy działający przy MOK-u
Kaciczak „Ale to już było“ - kwintet
gitarowy
7. Paweł Mysza „Karnawał Wenecki“ akordeon
8. Weronika Dębska „Stary niedźwiedź

„Więc chodź pomaluj mój świat“ - duet
gitarowy
11. Grzegorz Talarek ‘Elektryczne schody“ - akordeon
12. Klaudia Gawronek i Emilia Filipiak

www.mszana-dolna.pl
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Koncert
- gitara
22. Urszula Łabuz „Mamusiu, tatusiu
cy jo to nie wasza“ - śpiew

wicz, Agnieszka Wójcik, Klaudia Wojtyczka „Chodź pomaluj mój świat“ 2+1
- kwartet gitarowy

23. Barbara Stożek „Pala się sobótki“
„Czyjeż to ptaszkowie“ - piszczałka
24. Katarzyna Bieniek „O sole mio“ keyboard
25. Konrad Dziadkowiec „Tramblanka“
- akordeon
26. Dominika Biel i Agnieszka Biel
„Będziesz moją panią“ M. Grechuta duet gitarowy
27. Łukasz Michalczewski „Polka“ akordeon
28. Jolanta Merklinger, Agnieszka Wójcik, Piotr Adamczyk, Bartosz Cież „Bieszczadzki trakt“ - kwartet gitarowy
29. Anna Filipiak, Klaudia Kapturkie-

30. Daniel Filipiak, Filip Kogut, Dawid
Nadkański „Zostawcie Tytanica“ Lady
Pank - 2x gitara elektryczna + gitara
elektroakustyczna
31. Dominika Biel, Nina Cież, Aleksandra Dudzik, Gabriela Sitkowska,
Angelika Zapała „Cud niepamięci“
S. Soyka - kwintet gitarowy
32. Dominika Biel, Nina Cież, Aleksandra Dudzik, Gabriela Sitkowska,
Izabela Węglarz, Angelika Zapała, Filip
Kogut, Dawid Nadkański „Nadzieja“
IRA - zespół gitarowy.

FOT. URZĄD MIASTA

„Menuet“ - duet fletowy
13. Magdalena Zapała „Skip to My
Lou“ - pianino

Mszańscy młodzi gitarzyści
14. Daniel Filipiak, Filip Kogut, Dawid
Nadkański „Marsz“ - trio gitarowe
15. Agnieszka Sentyrz „Taniec Magdalenki“ - keyboard
16. Katarzyna Adamczyk „Colors
of the wind“ - flet
17. Katarzyna Adamczyk „Szła dzieweczka do laseczka“ - pianino
18. Tomasz Kicmal „Etiuda“ - akordeon
19. Agnieszka Domagała, Iza Wąchała,
Gabriela Talarek „Ale to juz było - trio
gitarowe
20. Artur Kucharczyk „Fale Dunaju“ akordeon
21. Bartek Pańko „Tolerancja“ S. Soyka

MOK

Piękne kobiety i puste trybuny
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Bruce’a Lee, liczący sobie niewiele ponad 6 lat. A później na długie 90
minut murawą zawładnęły młode
dziewczęta - w strojach biało - zielonych
reprezentacja Małopolski, a wśród nich

mis 1 : 1. Z wysokości trybun mecz
oglądał prezes mszańskiego klubu
p. Władysław Szczypka - przy niektórych zagraniach, a szczególnie przy
bramce strzelonej uderzeniem głową,

FOT. URZĄD MIASTA

Z

łośliwi twierdzą, że stadion miejski w Mszanie Dolnej zapełni
się wtedy, gdy do miasta pod
Lubogoszczą zawita FC Barcelona pewnie nigdy się to nie stanie, ale jest
w tym dużo gorzkiej prawdy. Ani piękna pogoda, ani urocze młode dziewczyny w piłkarskich butach, ani niesamowita czwórka młodych magików
futbolówki, czy kilkudziesięcioosobowa
grupa amatorów taekwondo, nie była
w stanie przyciągnąć w sobotnie popołudnie kibiców na stadion. Trybuny
świeciły pustkami, choć sprzedano ponad 160 biletów ? Taką ilość wykupiła
garstka fanów piłki nożnej i ..... loterii
fantowej, którą organizatorzy przeprowadzili tuż po zakończeniu meczu.
Ale o tym potem. Tuż przed godziną 17.00 na murawie boiska pojawili
się adepci sztuk wschodniej walki pod czujnym okiem swoich trenerów i
opiekunów Kazimierza Stożka i Zbigniewa Karpierza, 45 młodych dziewcząt
i chłopców w białych kimonach, skupienionych i wsłuchanych w komendy
swojego mistrza łamało jak na zawołanie trzymane przez trenera deski
- uderzeniami nogą lub ręką. Najwięcej
owacji zebrali najmłodsi naśladowcy

Adepci wschodnich sztuk walki
mszanianka Dominika Biel - jej kibicowaliśmy najgłośniej. W strojach czerwonych zaprezentowały się dziewczyny
spod szyldu Reszta Polski - w składzie
8 reprezentantek aktualnych Mistrzyń
Polski - Unii Racibórz. Z kronikarskiego
obowiązku podajemy wynik - padł re-

były piłkarz KS Turbacz nie krył zachwytu i z niedowierzaniem kręcił
głową. W przerwie meczu na bieżni
pojawił się kwartet istnych magików pod „batutą“ Grzegorza Buły jego trzej
koledzy z podwórka zaprezentowali
„piłkarską żonglerkę“ na światowym

Lato 2/2009

FOT. URZĄD MIASTA

Wydarzenia

Kobiecy uścisk dłoni przed meczem piłki nożnej
poziomie. Gościem specjalnym naszej dowy, albumami itp. To wszystko
imprezy była Ewelina Staszulonek - dzięki wielkiej ofiarności właścicieli
olimpijka, uczestniczka Igrzysk Olim- sklepów i firm z terenu miasta - i za to
pijskich w Turynie w saneczkarstwie. im serdecznie dziękujemy. W najOtrzymała w prezencie figurkę małego bliższym czasie podamy pełną listę
anioła, którego obiecała zabrać ze sobą fundatorów nagród. Było pięknie, ale
na Zimową Olimpiadę w Vancouver mogłoby być jeszcze fajniej, gdyby
już za rok - trzymamy za Ewelinę było nas więcej. Tym, którzy byli dziękciuki. A po zakończonym meczu roz- kujemy, tym zaś którzy postanowili
poczęła się chyba najbardziej oczeki- zostać w domu, mówimy - żałujcie, bo
wana część imprezy - losowanie nagród. warto było przyjść na stadion. OrganiSzczęśliwcy, a takich było pewnie zatorem soboty z damskim fotbolem
z 95%, wyszli ze stadionu z telefonami był Urząd Miasta i KS Turbacz.
komórkowymi, zestawami rakiet teni- DZIĘKI TYM PRZEDSIĘBIORCOM,
sowych, plecakami, butami sportowymi, KIBICE ZOSTALI OBDAROWANI
kocami, narzędziami do remontu i bu- CENNYMI UPOMINKAMI:

1. „GAMMA“ Komputery - Małgorzaty
i Zdzisława Majerek
2. „ENTERSPORT“ sprzęt sportowy Mariola i Leszek Folga
3. „FREDO“s.c. sieć ERA- Angelika
Kowalczyk i Łukasz Jakubiec
4. STUDIO CYFROWE FOTOGRAFII
i FILMU - Anna Filipiak
5. „TWOJE OKNO“ - Katarzyna i Piotr
Skawscy
6.“ KOPERNIAK“ sprzęt sportowy Tomasz Koperniak
7. „LIMAN“ komputery - Zdzisław
Potaczek
8. „FORMAT“ meble, AGD- Bożena
i Władysław Kubik
9. „TELENEXT“ - Piotr Stożek
10. „WySPA MSZANKA“ - Janusz Siepak
11. „SZCZEBEL“ Pensjonat - Zbigniew
Dąbrowski
12. „DrewDom“ - Piekarscy
13. Usługi Transportowe - Antoni
Porębski
14. „SILLA“ - Lucyna i Włodzimierz
Węglarzowie
15. „PRAKTYK“ - Andrzej Toporkiewicz
16. „FAMA“ myjnia samochodowa Krzysztof Żądło
17. „TEDI „ Pizzeria- Tadeusz Fliśniak
18. „DOBRA KSIĄŻKA“ - Elżbieta Pitala
i Maciej Pitala
19. Sklep rowerowy - Maria Zawirska

MOK

Krwiodawstwo

Lato 2/2009

Sochackiej, Karolinie Niedośpiał, Agnieszce Skawskiej, Martynie Skawskiej,

liksowi Stańcowi, Wojciechowi Tomali,
Andrzejowi Toporkiewiczowi.

FOT. URZĄD MIASTA

J

uż po raz drugi w Parafii Bożego
Miłosierdzia 14 czerwca od samego rana ustawiały się kolejki chętni mieszkańcy pojawili się w salach
paraf ialnych by oddać krew. Dzięki
wcześniejszym zapisom udało się sprawnie zorganizować akcję.
A to przecież tworzą się liczby,
które mówią same za siebie - 75 chętnych osób, 48 donacji i najważniejsze
- 21,6 litrów krwi! Mimo wcześniejszych
założeń, że zbiórka będzie trwała tylko
do godziny 12.00 przedłużono ją aż
do godziny 15.00, organizatorzy zastanawiają się nad kolejną tym razem
dwudniową edycją. Druga zbiórka to
podwójne oświadczenie - dzięki bezinteresownej pomocy kilku pozytywnych „wariatów“ udało się sprawniej
pokierować organizacją całej zbiórki mówił Paweł Skawski. Ułatwia to koordynację kiedy wiadomo kto jest za
co odpowiedzialny. Od razu serdecznie
dziękujemy przed wszystkim Księdzu
Proboszczowi za przychylność i udostępnienie miejsca pod akcję, duże
brawa należą się również: Małgorzacie

Nad każdym dawcą czuwała wykwalifikowana kadra
Bartkowi Franczakowi, Michałowi
Kołodziejowi, Jakubowi Oleksemu, Fe-

Red.
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Baza

Pamiątkowa pieczątka
w Punkcie Informacji Turystycznej

W

akacje to czas kiedy nasze
miasto odwiedzają turyści,
dzieci przebywające tu na
koloniach letnich, obozach. Mszana
to idealne miejsce wypadowe w
Beskid Wyspowy czy Gorce. Jak
najlepiej przekazać swoim bliskim,
gdzie aktualnie spędza się wakacje?
Najlepiej wysyłając im widokówkę, kartkę z pozdrowieniami...
Urząd Miasta podpatrując zwyczaje
panujące w schroniskach gróskich,
gdzie zazwyczaj każde dysponuje
charakterystyczną pieczęcią z uni-

kalnym wzorem, posiada w Biurze
Obsługi Mieszkańca - pamiątkową
pieczątkę z logo miasta. Każdy odwiedzający nasze miasto ma możliwość przybić pieczęć według własnego pomysłu lub inwencji – na
kartce pocztowej, w dzienniku podróży, w kronice... Serdecznie zapraszamy, szczególnie, że w kioskach ruchu można nabyć nową serię widokówek wydanych przez
Urząd Miasta.
Red.

Baza noclegowa w Mszanie Dolnej
Pensjonat „Szczebel”
ul. Krakowska 21
tel. 018-33-10-965
www.szczebel.com
Pensjonat „Skalna Grota”
ul. Tolińskiego 23
tel. 018-33-12-463
www.skalnagrota.pl
Pensjonat „Zagórzanka”
ul. Zarabie 27
tel. 018-33-11-696
www.zagorzanka.pl
WySPA Mszanka
ul. Zielona 2
tel. 018-33-19-078
www.mszanka.pl
Hotel „Janda”
ul. Piłsudskiego 25
tel. 018-33-10-073
www.janda.tit.pl
Hotel „Lubogoszcz”
ul. Piłsudskiego 6
tel. 018-10-002, tel.kom. 784-393-259
www.gsmszanadolna.republika.pl
Folwark Stara Winiarnia
ul. Ogrodowa 2
tel. 018-33-12-382
www.folwarkstarawiniarnia.pl
Pensjonat „Franio”
ul. Zakopiańska 30 a
tel. 018-33-11-269
www.franio.com.pl
Ośrodek Wypoczynkowy „Słoneczko”
ul. Stawowa 25
tel. 018-33-10-199
www.sloneczko.kwi.pl
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Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny
„Słoneczny”
ul. Słonecza 2a
tel. 018-33-11-660
www.sloneczny.oz.pl
Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy
„Kamilka”
ul. Zakopiańska 30 b
tel. 018-33-11-268
Ośrodek Domków Wypoczynkowych
„Chmurka”
ul. Starowiejska 4g
tel. 602-75-12-10
www.noclegi-chmurka.pl
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
PCK
ul. Leśna 54 a
tel. 018-33-19-074
www.mszana.com.pl/pck
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
„Caritas”
ul. Leśna 73
tel. 018-33-10-260
Schronisko Młodzieżowe
przy Zespole Szkół
Ponadgimnajzalnych
ul. inż. J. Marka 2
tel. 018-33-10-135
Gospodarstwo Agroturystyczne
ul. Stawowa 45 a
tel. 018-33-11-681
www.agromszana.pl
Gospodarstwo Agroturystyczne
ul. Zakopiańska 34
tel. 018-33-10-381

Lato 2/2009

SPRZEDAŻ ATRAKCYJNEJ NIERUCHOMOŚCI
Burmistrz Miasta Mszana Dolna

ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
Data i miejsce przetargu:

21 sierpnia 2009 r. budynek Urzędu Miasta
Położenie działki:

ul. M. M. Kolbego (centrum miasta). Działki: 4309/1
i 4309/1 o łącznej powierzchni 18,56 ara
Plan zagospodarowania:

tereny zabudowy śródmiejskiej
Opis:

2 działki wraz z budynkiem dawnego internatu
z bezpośrednim wjazdem od strony ul. M. M. Kolbego.
Szczegóły przetargu na:

www.mszana-dolna.pl oraz w Urzędzie Miasta Mszana Dolna, pok. 4, tel. 018 33 10 622 wew. 204.
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