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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

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%

Miasto Mszana Dolna, Starostwo Powiatowe w Limanowej, 
Gmina Niedźwiedź oraz Parafia św. Michała Archanioła 

zapraszają na

III Zagórzańskie Spotkania Chórów
LAUDATE DOMINUM

które odbędą się 8.11.2009 r. w Kościele pw. św. Michała Archanioła
w Mszanie Dolnej.

Początek o godzinie 13.00, 
zakończenie około 18.00

Uroczysta msza święta o godz. 15.00 - muzyczna oprawa: chór 
mieszany Katedry na Wawelu pod batutą Andrzeja Korzeniowskiego

Patronat honorowy ks. dr Robert Tyrała 
- prezydent Polskiej Federacji Chórów Pueri Cantores.
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KALEJDOSKOP INWESTYCYJNY

Budowa hali sportowej.
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Budowa kompleksu sportowego - program „Orlik 2012”.
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Nowy chodnik na Zarabiu.
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Sala prób OSP Mszana Dolna po remoncie.
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Remontowana droga na Zarabiu do osiedla Micki.
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Wyremontowana ulica Ogrodowa w ramach rządowej
„Schetynówki”.
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Zakończone inwestycje

We wrześniu dopisała po-
goda i rozpoczęte  roboty
na kolejnych trzech dro-

gach - ulicach miejskich dobiegły
końca. Asfaltowy dywanik „przy-
krył” drogę do oś. Bodziochy na
Słomce, fragment ul. Smrekowej
(160 mb) oraz odcinek ul. Zarabie
w kierunku ujęcia wody pod Szczeb-
lem (do pp. Micek). Inwestycje te
mogły zostać zrealizowane dzięki
środkom pozyskanym przez Urząd
Miasta z puli rezerw budżetu Pań-
stwa na usuwanie skutków powodzi
i klęsk żywiołowych. 

Zakończone prace na drogach
miejskich są ostatnimi w tym roku
inwestycjami ze środków MSWiA
oraz budżetu miasta. Dla przypo-
mnienia podajemy, że w roku 2007
udało się wyremontować i pokryć

asfaltem 16 dróg miejskich (osied-
lowych), w roku 2008 było ich 11,
a w bieżącym, gdy doliczymy wspom-
niane wyżej trzy, otrzymamy liczbę
12. Całość robót zamyka się kwotą
1.214.353,10 zł, z czego 80% to

środki pozyskane, zaś pozostałe 20%
kwoty wyasygnowane zostało z kasy
miejskiej. Niestety, nie uda się 
w tym roku zrealizować kapitalnego
remontu ul. J. Tolińskiego - zakładano
w budżecie, że kwota 500.000 zł

powinna wystarczyć na
te roboty. Kosztorys
prac przedstawiony
wraz z projektem bu-
dowlanym zamyka się
kwotą o wiele wyższą
ze względu na stan ka-
nalizacji burzowej 
tej ulicy. Kanalizacja 
w całości nadaję się do
wymiany. I ta pozycja
w kosztorysie stanowi
główny wydatek.

Mieszkańcy muszą uzbroić się 
w cierpliwość - w roku następnym
ul. J. Tolińskiego zostanie wyremon-
towana w pierwszej kolejności.

Red.

21września br. w obecnoś-
ci Notariusza Czesława
Szynalika został podpi-

sany Akt Notarialny o sprzedaży
budynku dawnej szkoły powszech-
nej przy ul. M. M. Kolbego nr 13
w Mszanie Dolnej, popularnie zwa-
nego Internatem, na rzecz nowego
właściciela, którym stał się na
mocy przetargu z dnia 21 sierpnia
br. mszański Bank Spółdzielczy. 

Akt Notarialny ze strony Banku
Spółdzielczego podpisali Jerzy Wój-
ciak - Prezes Zarządu i Marek Gach
- Wiceprezes Zarządu. By do tego
mogło dojść, zgodę na sprzedaż
nieruchomości o łącznej powierzch-
ni 0,1856 ha musiała wyrazić Rada
Miasta - stosowną uchwałę mszań-
scy Radni podjęli 15 stycznia 2009
roku. Kolejnym krokiem było zle-
cenie przez Burmistrza wyceny nie-

ruchomości biegłemu rzeczoznawcy,
który obiekt wraz z działką wycenił
na 1.650.000,00 zł. Do przetargu
stanęło trzech oferentów - z różnych
powodów z boju o Internat wyco-
fano dwie oferty. Ostatecznie nie-
ruchomość nabył Bank Spółdzielczy
za kwotę 1.820.000,00 zł.

Zgodnie z obietnicą Samorządu
cała kwota zostaje przeznaczona
na budowę Miejskiej Hali Sportowej
przy Zespole Szkół Miejskich nr 1,
który był przez cały czas istnienia
Internatu jego gospodarzem i nie-
jako zarządcą. Tak więc ze sprze-
daży jednego oświatowego obiektu
od kilku lat niszczejącego, uzyskane
pieniądze zasilą konto budowy in-
nego obiektu, który przez następne
pokolenia będzie służył dzieciom,
młodzieży i dorosłym mieszkańcom
naszego miasta.

Red.

Hala 
za internat

Prace na Zarabiu - droga do os. Micki.

Zakończona inwestycja na ul. Smrekowej.

U notariusza.
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Wraz z dojrzewającą je-
sienną porą jarzębiną,
na najkrótszą miejską

ulicę... nomen omen Jarzębinową,
weszła ekipa mszańskiej Firmy
BRUK-BUD Eugeniusza Kotarby
i Janusza Stożka, by wreszcie po
ponad 20 latach nadać jej miejski
charakter, mówiąc innymi słowy,
ulica ta zyska wreszcie tak długo
oczekiwaną nawierzchnię. 
W przeciwieństwie do innych, nie
będzie to popularny asfalt, ale 
z uwagi na jej mizerną szerokość
(niemożliwe manewry dużego roz-
ścielacza masy) odpowiedniej gru-

bości kostka betonowa. 
W projekcie nie zapomniano rów-

nież o jej odwodnieniu. Koszt tej
jesiennej inwestycji zamyka się
kwotą 64.004,00 zł.

Red.

Remont ulicy Jarzębinowej
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Ul. Jarzębinowa po remoncie.
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Są wizytówką naszego miasta,
jego ambasadorem wszędzie
tam, gdzie koncertują, ... 

a jak grają! To najkrótsza wizytówka
Orkiestry Dętej OSP Mszana Dolna
- od dziesiątek lat towarzyszą naj-
ważniejszym uroczystościom w na-
szym mieście. Dali się poznać 
i poza granicami Polski - słuchali
ich Niemcy, Węgrzy i Grecy, za-
chwycili grą i strojami samego Jana
Pawła II. 

Ale żeby orkiestra grała dobrze,
musi być spełnionych szereg wa-
runków - trzeba zachęcić młodych
by przystali do orkiestry - to się
udało, zdecydowana większość or-
kiestrantów to młodzież, uczniowie
szkół mszańskich, do dyspozycji
muszą mieć dobre instrumenty 
- z tym też nie jest źle. Zakup
kilku nowych sfinansowany został
ze środków Urzędu Miasta. Kolejnym
elementem w tej swoistej układance
jest osoba dyrygenta - Piotr Rataj
od kilku lat dzierży batutę z dobrym
skutkiem. Z każdego przeglądu 
i konkursu mszańska orkiestra 
wraca z trofeum. Na te osiągnięcia
składają się godziny mozolnych
prób w Domu Strażaka na ostatnim

piętrze - a jakie tam panowały wa-
runki? Da się wytrzymać, mówili
członkowie orkiestry, ale zaraz do-
dawali, że mogło by być lepiej. 
I będzie lepiej, będzie nawet bardzo
dobrze - Województwo Małopolskie
ogłosiło konkurs p.n. „Małopolskie

Remizy”. Urząd Miasta Mszana
Dolna konsultując z Zarządem OSP
Mszana Dolna zakres prac i po-
trzeby, złożył wniosek, który został
oceniony pozytywnie i w chwili
obecnej zakończono prace remon-
towo-budowlane prowadzone przez
firmę p. Czesława Stożka z Kasinki
Małej. Prace obejmowały wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej, ka-

loryferów, podniesienie i ocieplenie
sufitu, nowa instalacja elektryczna
i oświetlenie, a na koniec malo-
wanie całego pomieszczenia. Mu-
zycy mogą rozpocząć próby do no-
wego sezonu w nowej sali, z której
gościnności korzystają też panowie

śpiewający w Chórze Męskim im.
ks. Józefa Hajduka. Po parkingu
za budynkiem Remizy współfinan-
sowanym przez Urząd Miasta i Po-
wiat Limanowski, sala prób dla or-
kiestry jest kolejnym „podarunkiem”
samorządu miejskiego dla mszań-
skich strażaków.

Red.

Melodyjny remont

Sala prób orkiestry w czasie remontu.
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Zapomniany chodnik

Czy o tym krótkim, bo zaled-
wie 50-cio metrowym od-
cinku chodnika przy drodze

powiatowej na Zarabie i Glisne za-
pomniano? Pytali słusznie miesz-
kańcy Zarabia i ul. Stawowej.

Trudno dziś powiedzieć, co

było przyczyną pominięcia tego
krótkiego chodnika przy projekto-
waniu trotuaru wzdłuż ul. Zako-
piańskiej? Może fakt, że ul. Zako-
piańska to droga krajowa nr 28,
zaś droga na Glisne z brakującym
odcinkiem chodnika, to droga po-

wiatowa? Tak, czy siak chodnik
powinien tu być, bo z tego rejonu
do Szkoły nr 1 uczęszcza bardzo
wielu uczniów. Po raz kolejny za-
owocowała dobra współpraca z li-
manowskim powiatem - jeśli doło-
życie 50% kosztów inwestycji,
usłyszeliśmy od Starosty, to chodnik
zrobimy. Propozycja z tych nie do
odrzucenia - ciężar „papierkowej”
roboty wziął na siebie Urząd Miasta.
Projekt, uzgodnienia i wyłoniony
w drodze negocjacji wykonawca,
Firma BRUK-BUD z Mszany Dolnej
wzięła się ostro do roboty. Ułożony
jest krawężnik, a wzdłuż niego
tzw. ściek z kostki betonowej oraz
obrzeże i przesunięty słup oświet-
leniowy. Wykonano podbudowę 
i ułożono kostkę, a ostatnim etapem
będzie asfaltowa nakładka na całym
odcinku od ul. Zakopiańskiej po
most na rzece Raba.

Red.
Budowa chodnika - układanie kostki.
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Studnia-szambo, szambo-stud-
nia, tak wygląda rzeczywis-
tość na ul. Spadochroniarzy.

A jeśli te szamba należą do kategorii
tzw. „zanikowych” i są opróżniane

niezbyt często, to rysuje się nam
bardzo nieciekawy obraz, a w tle

pytanie: co leci z kranu w moim
domu? 

Mieszkający tuż pod stadionem
młodzi mieszkańcy tej ulicy od
wielu lat zmagający się z tym pro-

blemem postanowili, że tym razem
nie odpuszczą i rozpoczęli zmaso-

wany „atak” na Burmistrza Miasta.
To oczywiście żart - ale każdy kto
choć raz miał sucho w kranie, bądź
po odkręceniu kurka „kręciło” mu
nosem, bo woda cuchnęła, zdaje
sobie sprawę, że dalej tak być nie
mogło. Kilka spotkań, konsultacje,
co do przebiegu nowej linii 
z miejską wodą, negocjacje ze
zwaśnionymi stronami i wiele in-
nych, bardziej i mniej przewidy-
walnych zdarzeń, aż wreszcie
Zakład Gospodarki Komunalnej
rozpoczął inwestycję, dzięki której
dostęp do miejskiej wody uzyskało
25 gospodarstw. Prace trwały rów-
nolegle po obu stronach ulicy Spa-
dochroniarzy. Koszt całego zadania
zamknął się kwotą 100.772,00 zł,
a długość nowej linii wodociągowej
to bez mała 1,5 km.

Red.

Wodociąg na Spadochroniarzy
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Budowa wodociągu.

Długo oczekiwany kolektor

NARESZCIE - to najczęściej
słyszane ostatnio słowo na
ul. J. Piłsudskiego - w sa-

mym centrum miasta. Wypowiadają
je sami mieszkańcy posesji i przed-
siębiorcy, których firmy mają swoje
siedziby w tej okolicy. A rzecz 
w tym, że po kilkunastu latach
oczekiwań, starań, rozmów i de-
klaracji, doczekali się wreszcie na
kolektor sanitarny.

Choć mieszkają w samym cen-
trum Mszany Dolnej musieli ko-
rzystać z wątpliwego, acz koniecz-
nego  „dobrodziejstwa”, jakim jest
tzw. szambo.  Z różnych powodów
o których nie będziemy i nie chce-
my pisać, jedna z najdłuższych
„wojennych batalii” o kanalizacyjną
rurę zakończyła się podpisaniem
swoistego  pokojowego paktu. Na
bok musiały iść wzajemne pretensje
i żale - smród fekalii, częste i kosz-
towne opróżnianie zbiornika do-
prowadził do zgody ponad po-
działami.  Oprócz prywatnych po-
sesji, do sieci miejskiej zostaną
przyłączone Apteka Mszańska 
i Sklep „Jędruś”, a także Firma
Porębski Transport.  Prace wykonał
miejski Zakład Gospodarki Komu-

nalnej starając się jak najmniej
uprzykrzyć życie użytkownikom

dróg w tym rejonie - najgorsze
mamy już za sobą: rury kanaliza-
cyjne „przeszły” pomyślnie ulicą
Jana Pawła II. Pozostałe do wyko-
nania odcinki prowadziły już
wyłącznie po terenach prywatnych.
Wielką życzliwością wykazał się
też Ks. Proboszcz Jerzy Raźny,

który wyraził zgodę na przejście
kolektora po gruncie należącym

do Parafii. Prace szczęśliwie udało
się zakończyć przed niespodziewa-
nym atakiem zimy, która na trzy
dni zagościła w środku jesieni.

Red.

Prace przy budowie kanalizacji.
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Około 300 wiernych zgroma-
dziła uroczysta odpustowa
Msza święta na Śnieżnicy

ku czci Matki Bożej Śnieżnej, której
przewodniczył ks. Andrzej Wyszyń-
ski z Archidiecezji Warszawskiej
wraz z sześcioma kapłanami z para-
fii dekanatu mszańskiego i odpo-
czywającymi w tym uroczym zakątku
Beskidu Wyspowego.

Wiszące tego dnia ciężkie chmu-
ry nad Śnieżnicą nie zachęcały
wędrowców do wspinaczki na
śnieżną górę, a mimo to, tuż przed
godz. 17 przygotowane przez Gos-
podarza Ośrodka na Śnieżnicy ks.
Jana Zająca, drewniane ławy za-
pełniły się wiernymi z całej niemal
Polski, od Warszawy - grupa Oazy
Rodzin, przez Kraków, Wrocław,
Rabkę i Śląsk, a także najbliżsi
sąsiedzi Leśnego Kapelana z Kasiny
Wielkiej i Mszany Dolnej - grupa
gospodyń w pięknych zagórzań-

skich strojach, z Dobrej i Gruszow-
ca. Na Odpust, jak co roku, wybrała
się także Orkiestra
Dęta z Myślenic. Do
polowego ołtarza,
w miejscu, gdzie 
w latach 30-tych
ubiegłego stulecia
stała drewniana ka-
plica, przyniesiono
w procesji obraz -
dar Jana Pawła II
dla świątyni na
Śnieżnicy, a tuż  po
odpustowej sumie
główny Celebrans
poświęcił wykona-
ne w lipowym drzewie przez rzeź-
biarskie małżeństwo z Chyszówek
k/Jurkowa (diec. tarnowska) Sta-
nisławę i Józefa Steliga, figury Je-
zusa Dobrego Pasterza i grupę ...
owiec. Rzeźby te zostaną zamon-
towane nad głównym wejściem do

kaplicy. Po duchowej uczcie ks.
Jan Zając - gospodarz Ośrodka za-

prosił wszystkich do dymiącej po-
lowej kuchni na znakomity góralski
bigos i gorącą herbatę. Na  sma-
koszy czekała niespodzianka - praw-
dziwe góralskie oscypki i bunc -
ser z owczego mleka.

Red.

Uroczysta procesja czcicieli Matki Bożej Śnieżnej.
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Z ziemi polskiej do włoskiej

Siedem dni wędrowali po ziemi
włoskiej pielgrzymi z Mszany
Dolnej, którzy wraz z sios-

trami Franciszkankami Rodziny
Maryi w środę, 8 października wy-
ruszyli w drogę z Placu św. Siostry
Faustyny przy kościele Miłosierdzia
Bożego.

Tego samego dnia pielgrzymi
szlak rozpoczęły grupy z Niedźwie-
dzia i Lubomierza i wielu, wielu
miejsc w Polsce. Siostry Francisz-
kanki na stałe wrosły w krajobraz
zagórzańskiej ziemi - w naszym
mieście mają dwa domy zakonne,
prowadzą przedszkole i katechizują
dzieci i młodzież w szkołach. Po-
wodem dla którego tysiące Polaków
i siostry w czarnych habitach pod-
różowały w tych październikowych
dniach do Włoch był jeden - kano-
nizacja Ojca Założyciela Zakonu
Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
bł. Biskupa Zygmunta Szczęsnego
Felińskiego - Pasterza Archidiecezji
Warszawskiej w trudnych czasach
rosyjskiego zaboru. Po trwającej
prawie dobę podróży, bladym świ-
tem autokar z pielgrzymami dotarł
do Loretto, miejsca szczególnie bli-
skiego Polakom - to właśnie tu znaj-
duje się cmentarz żołnierzy polskich

z okresu II wojny światowej. W sa-
mym centrum  Bazyliki  Matki Bożej
stoi Domek Maryi  który, jak głosi
tradycja, w cudownych okolicznoś-
ciach, przyniesiony przez zastępy
Aniołów, właśnie tu został odnale-
ziony i dziś możemy go podziwiać,
a w jego surowym wnętrzu po-
grążonym w ciemności oddać się
modlitwie.

Kolejnym przystankiem na szla-
ku pielgrzymkowym było miasteczko
Lanciano - tu w miejscowym koś-
ciółku wątpiący w prawdziwość
przemiany białej hostii z opłatka 
w Ciało Chrystusa i wody w Jego
Krew, bazyliański mnich w VIII wie-
ku, przeżył niemały szok. Oto pod-
czas Mszy św. uniesiona przez niego
biała hostia zamieniła się w ludzkie
ciało, a woda w kielichu stała się
krwią. W roku 1971 niezależne au-
torytety włoskiej medycyny potwier-
dziły, że kawałek ludzkiego ciała to
mięsień serca człowieka, zaś krew
to również krew ludzka z grupą AB.
Dziś każdy, kto zawita do Lanciano,
może oddać cześć wystawionemu
na publiczny widok w wielkiej mon-
strancji Ciału i Krwi Pana Jezusa.

Tego samego jeszcze dnia piel-
grzymi z Mszany Dolnej udali się 

w drogę do San Giovanni Rotondo
- miejsca, gdzie swoje życie spędził
najpopularniejszy święty naszych
czasów, kapucyński mnich św. 
o. Pio z Pietrelciny. Kto miał jeszcze
siły wybrał się wieczorem do koś-
ciółka w którego podziemiach mieści
się srebrny sarkofag z ciałem świę-
tego. Do 29 września br. pielgrzymi
nawiedzający to miejsce mogli
oglądać ciało świętego wystawione
w przeszklonej trumnie.

Następnego dnia pielgrzymi
uczestniczyli we Mszy św. w starym
kościółku, przy ołtarzu, gdzie Eu-
charystię każdego dnia sprawował
o. Pio. W małej świątyni zachował
się też konfesjonał w którym o. Pio
spowiadał, a na chórze wielki krzyż,
pod którym święty kapucyn otrzymał
stygmaty - rany na dłoniach, nogach
i boku. Dziś San Giovanni Rotondo
tętni życiem. Każdego dnia tysiące
pielgrzymów z całego świata na-
wiedzają grób św. o. Pio i podziwiają
dzieło, które po sobie zostawił. Ma-
leńki stary kościółek już w tamtych
czasach nie mieścił wiernych, którzy
chcieli spotkać się z o. Pio, dosta-
wiono więc do niego nową świątynię,
którą kapucyn nazwał „pudełkiem
na zapałki”, przewidując, że i ona

Odpust na Śnieżnicy
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Wyjazd

nie pomieści tych, którzy do tego
miejsca będą pielgrzymować. Po-
wstała, ale już po śmierci o. Pio
nowa Bazylika, zaprojektowana
przez szwajcarskiego architekta,
wkomponowana w krajobraz oko-
licy. Nowa świątynia posiada dwa
poziomy i wielki plac zwieńczony
monumentalnym, górującym nad
okolicą 43 metrowym krzyżem i oś-
mioma dzwonami. Zachwyt budzi
dolna kaplica pokryta freskami, 
a także Droga Krzyżowa prowadzona
po zboczach wzniesienia tuż nad
Bazyliką. Pozostawił po sobie Fran-
cesco Forgione, bo tak nazywał się
zanim wstąpił do zakonu o. Pio,
Dom Ulgi w Cierpieniu - jeden 
z największych szpitali we Włoszech,

znakomicie wyposażony i posia-
dający doskonałą kadrę lekarzy.
Opuszczając to wyjątkowe miasto
w którym spotykaliśmy na każdym
niemal kroku ludzi pamiętających
świętego, świadków Jego życia, mie-
liśmy świadomość, że stąpaliśmy
po miejscach niezwykłych, dotyka-
liśmy przedmiotów, których On
używał. 

Od o. Pio pojechaliśmy do San-
ktuarium św. Michała Archanioła
w Gargano - miejsca niezwykle uro-
kliwego, które wg. tradycji wybrał
sobie sam Książę Zastępów Aniel-
skich. Naturalna skalna grota spowita
półmrokiem, oświetlony dyskretnie
ołtarz i wielka figura Patrona tego
miejsca Michała Archanioła. O co
mogli się modlić pielgrzymi z Mszany
Dolnej w tym miejscu? Każdy przy-
niósł tu na pewno swoje intencje,
ale jedna była wspólna - by jak naj-
szybciej Stolica Apostolska potwier-
dziła i wyraziła zgodę na to, byśmy

uroczyście mogli ogłosić Patronem
naszego miasta Archanioła Michała.

Dniem kolejnym była niedziela
11 października - od wczesnych go-
dzin porannych zapełniał się piel-
grzymami Plac św. Piotra przed Ba-
zyliką, na której frontonie powiewały
gobeliny z wizerunkami pięciu no-
wych świętych Kościoła Katolickiego,
a wśród nich jednego Polaka - 
bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskie-
go. Uroczystej Mszy św. kanoniza-
cyjnej przewodniczył Papież Bene-
dykt XVI. Same uroczystości odbyły
się w Bazylice św. Piotra, a po nich
Ojciec Święty pojawił się na schodach
Bazyliki i pozdrowił w kilku językach
zgromadzonych na Placu św. Piotra
pielgrzymów. Przemówił też do Po-

laków, wywołując  wielki entuzjazm.
W poniedziałek wszyscy Polacy przy-
byli jeszcze raz do Watykanu, by
uczestniczyć w dziękczynnej Eucha-
rystii za kanonizację bł. Zygmunta
Felińskiego, której wraz z polskimi
biskupami i prawie 200 kapłanami,
przewodniczył Krakowski Metropo-
lita Kardynał Stanisław Dziwisz. Nie
lada zaszczytu dostąpił Chór Mie-
szany „Adoramus” z Niedźwiedzia,
któremu na zakończenie uroczystości
podziękował osobiście sam Metro-
polita Warszawski abp. Kazimierz
Nycz, który powiedział, że gdyby
się ktoś pytał, gdzie jest Niedźwiedź,
to jest to urocza miejscowość pod
Turbaczem. 

W Rzymie mszańscy pielgrzymi
nawiedzili jeszcze Bazyliki świętego
Jana na Lateranie, Pawła za Murami
i Matki Bożej Większej, zwanej też
często Śnieżną. Nagłe załamanie
pogody nie pozwoliło na zwiedzanie
starożytnej części Rzymu - musiał

wystarczyć widok z okien autobusu.
We wtorek sympatyczny recepcjo-
nista z hotelu w podrzymskim mias-
teczku Fiuggi, gdzie pielgrzymi za-
mieszkali, nienaganną polszczyzną
postawił wszystkich na nogi już 
o godz. 5.00 - śniadanie i w drogę
do Asyżu - miejsca od 800 lat związa-
nego ze świętym Biedaczyną. Pierw-
sze kroki pielgrzymi skierowali do
Bazyliki Matki Bożej Anielskiej. 
W jej centrum stoi mała kapliczka
ofiarowana przez benedyktynów 
z pobliskiego wzgórza Subassio Fran-
ciszkowi i jego współbraciom, zwana
Porcjumkuli. Do dziś franciszkanie
opiekujący się świątynią „płacą”,
tak jak czynił to Franciszek, jej właś-
cicielom mnichom z klasztoru be-
nedyktyńskiego, koszykiem pełnym
ryb. W świątyni też można zobaczyć
sznur św. Franciszka, którym prze-
pasywał swój zakonny habit. 

Kolejnym przystankiem na piel-
grzymim szlaku była Bazylika św.
Franciszka - miejsce niezwykłe 
z którego roztacza się cudowny wi-
dok na żyzne doliny wokół Asyżu.
W krużgankach Bazyliki gdzie usta-
wiona jest figura św. Franciszka,
jedna z wielu w tych miejscach,
znany z miłości do zwierząt Franci-
szek trzyma w ręku gniazdo, 
a w nim ... mieszka para najpraw-
dziwszych białych gołąbków, które
przyzwyczajone do ludzi, nie robią
sobie nic z ich obecności. Asyż to
miejsce do którego Jan Paweł II za-
prosił przedstawicieli wszystkich re-
ligii świata. 

Ostatnim sanktuarium nawie-
dzonym przez pielgrzymów była
Padwa. Wśród wielu pamiątek po
franciszkańskim kaznodziei św. An-
tonim, na szczególną uwagę zasługu-
je relikwiarz z językiem świętego 
i częścią krtani.  W każdym z na-
wiedzonych miejsc pielgrzymi zos-
tawili swoje modlitwy w różnych
intencjach, zakupili również pamiątki
z nimi związane, które na koniec,
tuż przed powrotem do kraju obficie
pokropił święconą wodą, sprawujący
duchową opiekę na pielgrzymami
o. Marek, kapucyn z Tenczyna. Noc-
ny przejazd do Polski zakończył nie-
zwykłą pielgrzymkę. Kiedy wy-
jeżdżaliśmy z Mszany Dolnej, żegnała
nas złota jesień, kiedy wróciliśmy
czekała na nas .... zima.
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Pielgrzymi na Placu św. Piotra.
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Szkolenia

Czego nauczyli się pierwszoklasiści?

25września br. z samego
rana pod ZMS nr 1 za-
parkował samochód

Straży Miejskiej i wzbudził ogromną
sensację - część uczniów cze-
kających na pierwszy dzwonek
miało cichą nadzieję na jakąś „ak-
cję”, dzięki której uniknęliby sie-
dzenia w szkolnych ławkach. 

Niestety, nasi strażnicy miejscy:
Janusz Skwarczek i Tadeusz Żmuda

pojawili się na zaproszenie Dyrektor
Szkoły jedynie w celu przeszkolenia
najmłodszych jak prawidłowo za-
chowywać się w drodze do szkoły.
Zajęcia w terenie, dokładnie na
specjalnie oznakowanym przejściu

przy ulicy Kolbego miały wszystkie
pierwsze klasy. Inni mogli to
wszystko obserwować z okien 
z nutką zazdrości. Umundurowani
Strażnicy zatrzymali kilka samo-
chodów, tak by wydarzenie miało
fachowe odzwierciedlenie. Wpraw-
dzie normalnie z takiego przejścia
korzysta kilkanaście dzieci, więc
zgromadzenie trzech klas na raz
wzbudziło zdziwienie u kierowców.

Dzieci przed maskami ich sa-
mochodów paradowały zgodnie 
z wcześniejszą instrukcją: spojrzenie
w lewo, w prawo jeszcze raz 
w lewo i przejście po pasach 
z podniesioną prawą ręką. Spraw-

dzian został zaliczony, niektórzy 
z tych uczniów są już „dobrymi
znajomymi” naszych strażników.
Jakby nie było codziennie rano
przemierzają już tą trasę. Drugi
taki punkt ze znakiem dziecka 
z podniesionym lizakiem na jas-
krawożółty tle znajduje się na ul.
Piłsudskiego zaraz za Biblioteką.
W przeciągu pierwszego miesiąca
w szkole dzieci miały zorganizo-

wane spotkanie także z naszymi
Policjantami i Strażą Graniczną.
Oby ta nauka o bezpieczeństwie
utrwaliła się na długie lata.

Red.

Łatwiejszy start

Zkońcem września rozpoczął
się unijny program dla gim-
nazjalistów z naszego miasta

- “Łatwiejszy start - pakiet działań
edukacyjnych dla młodzieży gim-
nazjalnej z Mszany Dolnej”, reali-
zowany w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

PO KL na lata 2007 – 2013
jest  największym w historii Unii
Europejskiej programem współfi-
nansowanym z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego (EFS). Całość
kwoty, jaką przewidziano na jego
realizację to ponad 11,4 mld EUR.

Środki te będą przeznaczone
m.in. na aktywne formy pomocy
dla osób bezrobotnych, niepełnos-
prawnych, zagrożonych wyklucze-
niem społecznym, na wsparcie sek-
tora oświaty oraz na szkolenia dla
przedsiębiorców i pracowników.
Wsparcie finansowe PO KL będzie
służyć przyśpieszeniu rozwoju

społeczno-gospodarczego Polski,
wzrostowi zatrudnienia oraz zwięk-
szeniu spójności społecznej, gos-
podarczej i terytorialnej z krajami
Unii Europejskiej. 

Program Operacyjny Kapitał
Ludzki składa się z dziesięciu prio-
rytetów, realizowanych równolegle
na poziomie centralnym i regio-
nalnym. 

Głównym celem Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki jest
wzrost poziomu zatrudnienia i spój-
ności społecznej. 

W ramach projektu, realizo-
wanego do końca 2011 roku prze-
widuje się dodatkowe zajęcia po-
zalekcyjne i pozaszkolne, zajęcia
wyrównawcze, doradztwo zawo-
dowe oraz przeciw-
działanie za-
grożeniom wśród
młodzieży. Zajęcia
obejmować będą

również 10 wycieczek autokaro-
wych do ciekawych miejsc w Ma-
łopolsce, poszerzających wiedzę
uczniów naszych szkół. W ramach
projektu zostaną zakupione pomoce
dydaktyczne, sprzęt  komputerowy
i multimedialny oraz oprogramo-
wanie dla każdego z gimnazjów. 

Na te wszystkie działania Urząd
Miasta pozyskał z Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Krakowie ponad
503 tys. złotych, które stanowią
100% wartości projektu. Stosowną
umowę 15 września br. podpisał
Burmistrz Miasta - Tadeusz Filipiak
oraz Skarbnik Miasta - Bernadeta
Ziemianin.
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Wspólne zdjęcie ze strażnikami.
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W trakcie ćwiczeń.
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Jubileusz

Starość jest czcigodna

Wtym małym domku od-
dzielonym od kolejowych
torów małym ogrodem 

i pamiętającym czasy Monarchii
Austriackiej, kiedy budowano
żelazną kolej przez Mszanę Dolną,
mieszka od ponad 60 lat Pani Ka-
tarzyna Glas - przyszła na świat 
w ostatni dzień lata, 21 września
1909 roku w Kasinie Wielkiej,
jako ostatnia i najmłodsza z czworga
rodzeństwa jakiego dochowali się
Zofia i Michał Kaletkowie. 

Dwaj bracia i siostra nie żyją
od wielu lat. Okres dzieciństwa 
i młodość przypadły na niełatwe
czasy I wojny światowej - głód 

i nędza towarzyszyły każdego dnia.
Podobnie było w latach niemieckiej
okupacji, choć w tych latach Pani
Katarzyna miała już rodzinę - wy-
szła za mąż za Romana Glasa -
stało się to w Krakowie w roku
1938. Państwo Glasowie wychowali
dwójkę dzieci - Annę i Stanisława.

Od roku 1986 Pani Katarzyna
mieszka z córką - jesienią tegoż
roku umiera mąż Roman. W ostatni
dzień lata, ale roku 2009, mały
domek ledwo pomieścił gości sę-
dziwej Jubilatki - wszak 100 lecie
urodzin to uroczystość bardzo
wyjątkowa i nieczęsta. O Urodzi-
nach Pani Katarzyny Glas nie za-
pomniał Premier RP Donald Tusk
i Wojewoda Małopolski Jerzy Miller
oraz mszański Samorząd, Listy Gra-
tulacyjne wręczył Burmistrz Mszany
Dolnej Tadeusz Filipiak. Tort i bu-
kiet róż otrzymała Jubilatka od
Danuty Śmieszek - Kierownika
mszańskiego USC. Z gratulacjami,

bukietem kwiatów i decyzją o zwię-
kszonej emeryturze pospieszyli
przedstawiciele limanowskiego
ZUS-u. Wśród Gości była też naj-
bliższa rodzina - córka Anna, która
od kilkunastu lat opiekuję się swoją
Matką i spędza przy Niej 24 godziny
na dobę - bo choć Pani Katarzyna
jest fizycznie sprawna - porusza
się o własnych siłach, potrafi sa-
modzielnie zjeść posiłek i napić
się herbatki z sokiem malinowym,
to wymaga stałej opieki. 

Nikt nie ma wątpliwości, że to
troska i miłość córki sprawiają, że
dożyła tak sędziwego wieku. Nie
mogło zabraknąć mieszkającego 

w Rabce syna Stanisława, który 
z prawdziwym wzruszeniem opo-
wiadał o swojej Mamie i tak jak
wszyscy obecni, podkreślał rolę
swojej siostry Anny w pielęgnacji 
i opiece nad Matką. Z serdecznymi
życzeniami z dalekiej Anglii po-
spieszył ksiądz Piotr Glas - wnuk
Jubilatki, który przy każdej okazji,
gdy tylko jest w Polsce, odwiedza
swoją Babcię w Mszanie Dolnej.

Wzruszającym momentem
Urodzin były życzenia od ponad
80 letniego bratanka, który z ro-
dzinnej Kasiny Wielkiej wraz 
z córką przyjechał, by swojej cioci
złożyć urodzinowe życzenia. Re-
dakcja i wszyscy mieszkańcy Msza-
ny Dolnej przyłączają się do życzeń
przekazanych przez Burmistrza, 
gratulując tak pięknego Jubileuszu,
życząc zdrowia, pogody ducha,
miłości najbliższych i Bożego
błogosławieństwa.

Red.

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Mszanie
Dolnej zaprasza udziału

w kolejnych odsłonach realizowa-
nego projektu p.n. „Program akty-
wizacji społeczno - zawodowej 
w Mieście Mszana Dolna”. Projekt
jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.
Kolejne działania przewidywane
są na okres od stycznia do grudnia
2010 roku. 

Głównym celem projektu jest
zwiększenie aktywności zawodowej
i społecznej poprzez podniesienie
kompetencji społecznych i zawodo-
wych osób bezrobotnych korzys-
tających z pomocy tut. Ośrodka. 

W myśl „Zasad przygotowania,
realizacji i rozliczania projektów
systemowych Ośrodków Pomocy
Społecznej, Powiatowych Centrów
Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w ra-
mach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki 2007-2013” uczestni-
kami projektu mogą być: 
a) osoby bezrobotne i/lub 
b) nieaktywne zawodowo i/lub
c) zatrudnione, 
zagrożone wykluczeniem społecz-
nym, które jednocześnie są osobami
w wieku aktywności zawodowej
(15 – 64 lata), korzystającymi ze
świadczeń pomocy społecznej w ro-
zumieniu przepisów o pomocy
społecznej, oraz: 
d) osoby traktowane, jako otoczenie
osób wykluczonych społecznie, 
o których mowa w pkt (a) - (c),
przez co rozumie się osoby miesz-
kające we wspólnym gospodarstwie
domowym, w rozumieniu przepisów
o pomocy społecznej oraz osoby za-
mieszkujące w środowisku osób wy-
kluczonych społecznie. Osoby będące
„otoczeniem” mogą występować 
w projektach wyłącznie w powiąza-
niu z osobami, o których mowa
w pkt (a) - (c).

Szczegółowych informacji udzie-
la do siedziby MOPS w Mszanie
Dolnej ul. Starowiejska 2 tel. 
(018) 33 10 084.

MOPS w Mszanie Dolnej
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Jubilatka w gronie najbliższych i gości.
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Wakacje

Kto powiedział, że nie można
spędzić fantastycznych wa-
kacji nie wyjeżdżając do

Grecji, nad Bałtyk czy na Mazury?
Pewnie zdecydowana większość
dzieciaków z Mszany Dolnej spędza
swoje wakacje w domach - dzieje
się tak z różnych powodów, ale dla
tych milusińskich, którym chciało
się przez dwa tygodnie wakacji
wstać z łóżka tuż po godzinie 8
rano nauczyciele przygotowali nie
lada niespodzianki.

Odzew na propozycję dyrek-
torki mszańskiej „1” był imponujący
- prawie 40 uczniów szkoły każdego
dnia pojawiało się bez tornistrów
i mundurków w szkole, w której
nie dzwonił, jak zazwyczaj dzwonek
na przerwy, a i pani woźna nie
sprawdzała, czy uczeń ma zamien-
ne obuwie. 

Po drugiej stronie Mszanki
uczniom ZSM Nr 2  zapropono-
wano inną formę spędzania czasu
- 30 chłopców i dziewcząt trzy
razy wyjeżdżało na wycieczki do
Krakowa, a dziewięć razy korzystało
z uciech zaproponowanych przez
WySPĘ Mszanka - basen, kręgle.
W planach były jeszcze dwa wy-
jazdy do aquaparku. 

A co w tym czasie robiły dzieci
ze szkoły nr 1? W ostatnim dniu,
tuż po wizycie u mszańskich poli-
cjantów, „odwiedziły” Urząd Miasta
i na zaimprowizowanej na szybko
zwołanej nadzwyczajnej Sesji Rady
Miasta Dzieci, przegłosowały jed-
nogłośnie o zaplanowaniu takiej
samej półkolonii w roku przyszłym.
Próbowały też „przegłosować”
dłuższe, bo trwające aż 11 m-cy

wakacje, ale tu zdecydowanie na
„NIE” zagłosowały opiekujące się
grupą i organizujące każdy dzień
nauczycielki Katarzyna Mielnikie-
wicz i Monika Zarębska - paniom
tak długie wakacje podobają się
zdecydowanie mniej, więc wniosek
przepadł i pozostajemy przy starym
porządku. 

A jak przebiegały te dwa ty-
godnie? W programie były wy-
cieczki autokarowe do Krakowa -
a tam w Ogrodzie Doświadczeń

dzieci same próbowały zmierzyć
się różnymi mniej lub bardziej za-
gadkowymi zjawiskami, np. jak to
jest z rozchodzeniem się dźwięków?
Był też czas na kino, a w nim film
pt. „Epoka lodowcowa 3”. Najwięcej
wrażeń dostarczyła chyba jednak
wycieczka do Zatora, gdzie na dzie-
ci czekały... dinozaury. Był czas

na karuzele i elektryczne samo-
chody. Dzieci wraz z opiekunami
odwiedziły też Leśnego Kapelana
na Śnieżnicy - zwiedziły piękną
drewniano - kamienną kaplicę, za-

grały w piłkę, a na koniec odbyło
się wielkie grillowanie. Nie mogąc
poradzić sobie z upałami, odwie-
dziły strażaków PSP na ul. Matejki
- a jak wiadomo, atrybutem straży
pożarnej jest woda, toteż na spie-
czone słońcem buzie, ręce, nogi 
i plecy polała się ze strażackich
węży zimna woda - radości było
co nie miara, a kataru nie nabawił
się nikt. 

Były też dni, kiedy dzieci po-
zostawały w szkole - na zorgani-
zowanych „plenerach” malowały
swoje miasto, szkołę i swoje ma-
rzenia, a na spotkaniu ze Służbą
Maltańską mogły podpatrzeć, a na-
wet spróbować udzielać pomocy
poszkodowanym w wypadkach.
Nie można zapomnieć, że dzieci
uczyły się też pływać - na basenie
WySPY Mszanka pod okiem in-
struktora zgłębiały tajniki utrzy-
mania się na wodzie. Próbowały
też sił w kręgielni. Półkolonia do-
biega końca - obyło się bez wy-
padków, a dzieci w niej uczest-
niczące mogły dwa tygodnie bez
opuszczania Mszany Dolnej przeżyć
ciekawą przygodę. Organizatorem
tych „wakacji w mieście” były obie
dyrektorki Panie Anna Górska 
i Józefa Łabuz, a słowa szczególnej
podzięki kierujemy do tych Pań,
którym „chciało się chcieć” - Monice
Zarębskiej i Katarzynie Mielnikie-
wicz ze ZSM nr 1, oraz Agnieszce
Lipińskiej, Katarzynie Wasilewskiej

i Renacie Wróbel z ZSM nr 2. 
Środki finasowe na zajęcia zos-

tały zabezpieczone przez Urząd
Miasta.

AJ

Wakacje w... szkole
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W „Jurajskim Parku”.
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Uczestnicy „wakacji w szkole”.
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Prawie 36 ton rakotwórczego
eternitu, który zawiera az-
best, wywieziono w lipcu z

Mszany Dolnej, a konkretnie z oś-
miu gospodarstw na terenie naszego
miasta i dodatkowo z nielegalnego
wysypiska nad rzeką Mszanką. 

Od kilku lat wspólnie z lima-
nowskim Starostwem na mocy
dwustronnej umowy określającej

także finansową partycypację 
w tym przedsięwzięciu (powiat
dopłaca 4 tys. zł do 20 tys. zł 
z budżetu miasta ), usuwamy zgro-
madzony najczęściej w obejściu
gospodarstw eternit, usunięty 

z dachów, na których wymieniono
pokrycie. Podobnie, jak w roku
ubiegłym, kiedy to z Mszany Dolnej
specjalistyczna firma wywiozła pra-
wie 40 ton azbestu, tak i tym razem
właściciele domów z naszego mias-
ta mogli w Urzędzie Miasta zgłosić,
że posiadają eternit i w sposób le-
galny chcą się go pozbyć - piszemy
o tym celowo, bo niestety, nie
wszystkim mieszkań-
com Mszany Dolnej
chciało się o tym fak-
cie zawiadomić Urząd
Miasta, woleli nocą
wywieźć eternit na ka-
mieńce, do potoków
lub pod Lubogoszcz.
Trudno znaleźć słowa,
które określiłyby miarę
bezmyślności, by nie
powiedzieć ludzkiej
głupoty, bo jak na-
zwać postępowanie
kogoś, kto azbest ze
swojego dachu wyrzuca tuż nad
brzegi Mszanki, a teraz pewnie on
i jego dzieci, a być może i letnicy
wypoczywający w jego gospodar-
stwie, kąpią się w wodach
skażonych substancjami wypłuka-
nymi z eternitu. Apelujemy zatem
do naszych Mieszkańców - nie wy-
rzucajcie azbestowych odpadów
gdzie popadnie! Azbest jest prak-
tycznie niezniszczalny - wysypany
na drogę, czy traktowany jako

„świetny” materiał utwardzający
nasze obejścia, stanowi śmiertelne
zagrożenie dla życia tych, którzy
w jego sąsiedztwie żyją. Roz-
jeżdżany kołami samochodów 
i rozdeptywany przez nasze nogi,
wydziela pył osadzający się bez-
pośrednio na płucach. Jeśli wdycha
go ktoś palący papierosy, to ryzyko
raka płuc wzrasta kilkakrotnie. 

A co mają powiedzieć dzieci i młod-
zi? Za lat kilkanaście w czasie ru-
tynowego prześwietlenia płuc,
może się okazać, że zostaną zlo-
kalizowane nowotworowe zmiany,
ale kto wtedy będzie pamiętał, że
tata zamiast zgłosić wywóz azbestu,
w ramach „oszczędności” utwardził
nim drogę dojazdową do naszego
domu?

Red.

„NIE” dla azbestu
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Usuwanie eternitu.
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Nagromadzone hałdy eternitu, są cichym zabójcą.

23września w Domu Pomo-
cy Społecznej w Msza-
nie Dolnej dzięki uprze-

jmości Burmistrza Tadeusza Fili-
piaka odbyło się spotkanie Ko-
mendanta Straży Miejskiej Jakuba
Witosławskiego z przebywającymi
w wyżej wymienionej placówce
mieszkańcami, Dyrekcją oraz 
personelem. 

Wizyta miała na celu przybliżyć
po raz kolejny podstawowe zasady
ruchu pieszych, a także uświado-
mić niebezpieczeństwa związane 
z niewłaściwym zachowaniem się
na ulicy. Konieczność zorganizo-
wania spotkania wynikała przede
wszystkim z częstych wyjść miesz-
kańców poza teren ośrodka w ra-

mach terapii zajęciowej, a także 
w celu zwrócenia uwagi Straży

Miejskiej na problemy z jakimi bo-
rykają się osoby niepełnosprawne

poruszające się na terenie miasta
Mszana Dolna.

K.G

Wizyta w Domu Pomocy Społecznej

Po spotkaniu informacyjnym.
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Wspomnienia

Pnina Yogev przyjechała do
Mszany dokładnie w tym sa-
mym dniu, w którym spo-

dziewaliśmy się rodziny Appel –
19 sierpnia br., kiedy uczciliśmy
kolejną rocznicę mordu rodzin
żydowskich. Pojawiła się wczesnym
rankiem prosto z podróży, którą
odbywała wraz z mężem Shlomo. 

Obydwoje mieszkają w Izraelu,
mają dorosłe dzieci i jak mówią,
teraz znacznie więcej czasu by
zagłębić się w historię swoich ro-
dzin. Może dopiero z wiekiem
człowiek docenia jaką wartość daje
dotarcie do informacji o swoich
przodkach – zastanawiała się głośno
Pnina. Sama przyznała, że w czasie
kiedy intensywniej pracowała i wy-
chowywała córki nawet nie myślała
zbytnio o przeszłości. To przyszło
samo, dotarło do świadomości, 
w momencie kiedy zabrakło bli-
skich, którzy tą historię przeżywali
osobiście. Od czasu kiedy zmarł
jej ojciec – Natan Turner – zabrakło
jej osoby którą miała tuż obok gdy
pojawiały się pytania. Chociaż jak
sama wspomina, ojciec rzadko wra-
cał pamięcią do chwil z czasów
wojny. Były za bolesne by je przy-
woływać. Dlatego teraz w miarę
możliwości starają się odwiedzać
Polskę – zarówno jej mąż Shlomo
jak i ona mają przodków którzy
tutaj żyli. Uczestniczą w takich
wydarzeniach jak Krakowski Fes-
tiwal Kultury Żydowskiej, czy kwiet-
niowy „Marsz Żywych” ale starają
się również dotrzeć do informacji
na temat swoich rodzin. To próba
dotarcia do miejsc gdzie żyli, poz-
nanie bliżej środowiska w którym
funkcjonowali, sentymentalna pod-
róż do korzeni. Staraliśmy się jej
pomóc, w miarę naszych możli-
wości. 

W Mszanie Dolnej zazwyczaj
rodziny żydowskie zajmowały się
handlem lub wykonywali prace w
wyuczonym zawodzie. Na podsta-
wie informacji z Kroniki Olgi Illu-
kiewicz wiemy, że rodziny które
osiadły w Mszanie to głównie karcz-
marze, sklepikarze, rzeźnicy, pie-
karze, szewcy, dużo rodzin zajmo-
wało się też handlem drewnem 
z okolicznych lasów. Społeczność
żydowska była wewnętrznie dobrze

zorganizowana, założono biblio-
tekę, bardzo dobrze wyposażoną,
z której mogli korzystać wszyscy
mieszkańcy miasta, wybudowano
synagogę i założono szkołę
żydowską. Na podstawie informacji
z tego źródła, podobno w roku
1939 społeczność żydowska sta-
nowiła 1/4 mieszkańców Mszany
czyli nasze wtedy 4 tysięczne mias-
tomiało tysiąc miszkańców pocho-
dzenia żydowskiego. Na kartach

tej kroniki zapisane zostały wspom-
nienia tych postaci, nazwiska wy-
mienionez wykonywanym zawo-
dem, adresy zamieszkania oraz
wspomnienia dobrych relacji i przy-
jaźni. Niestety to jedyne źródło in-
formacji jaką posiadamy tutaj na
miejscu. Nasze miejskie archiwa
nie posiadają żadnych dokumentów
sprzed wojny, ale się udało... Wy-
magało to czasu, dużej cierpliwości
oraz udziału wielu osób, które bez-
interesownie zaangażowały się w
tą pomoc.

W krakowskich archiwach
udało nam się zdobyć dokumenty
poświadczające prowadzenie skle-
pów w Mszanie, licencje handlowe
oraz dowody opłacania podatków
z tego tytułu. W ten sposób Pnina
dowiedziała się, że każdy z jej
członków rodziny zajmował się
inną działalnością. Prowadzili m.in.
sklep rzeźniczy, zajmowali się hand-
lem skórami, galanterią, handlowali
też bydłem. Miejska Biblioteka
użyczyła nam starych zdjęć, które
są naprawdę wyjątkowe i unika-
towe – to zdjęcie budynku synagogi
oraz zdjęcie mszańskiego Rynku

ze starymi zabudowaniami. W ar-
chiwach Szkoły Podstawowej nr 2
udało nam się odszukać informacje,
że przed wojną do Szkoły Po-
wszechnej uczęszczały też dzieci
żydowskie – świadczą o tym karty
ocen z tamtych lat. Nieodzowną
pomoc otrzymaliśmy od Pana Hen-
ryka Zdanowskiego – pamięta wie-
le, różne opowieści o żydowskich
rodzinach wróciły w jego wspom-
nieniach. Spotkaliśmy się by razem

z nim przespacerować się po mie-
ście i porozmawiać o dawnych cza-
sach. Pani Pnina nie mogła się
nadziwić jak bogata jest jego pa-
mięć, mamy w mieście prawdziwy
skarb. Dwa dni spędzone w Msza-
nie wniosły dużo informacji w jej
rodzinne drzewo genealogiczne.
Wyjechała ale jest z nami cały czas
w kontakcie. Z nowym rokiem
szkolnym rozpoczęła się kolejna
edycja programu „Przywróćmy pa-
mięć” prowadzonego przez Szkołę
Podstawową nr 1 a Pnina ofiaro-
wała nam swoją pomoc w tym
programie. Na temat tej współpracy
będziemy pisać w dalszych nume-
rach naszej gazetki.

AJ

Serdecznie dziękuję za pomoc
okazaną gościom z Izraela pod-
czas sierpniowego spotkania:
Panu Henrykowi Zdanowskiemu,
Joannie Huber, Dyrekcji i pracow-
nikom Miejskiej Biblioteki, Dyrekcji
Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Dy-
rekcji Szkoły Podstawowej nr 2.

Sentymentalna podróż Pniny...

Pnina z mężem, rodziną Appel oraz mieszkańcami i samorządowcami M.D.
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Wydarzenia

Wroku 2008 Urząd Miasta
złożył wniosek do Woje-
wody Małopolskiego o za-

rezerwowanie środków finansowych
w budżecie roku 2009 na renowację
zbiorowych mogił i miejsc pamięci
na terenie naszego miasta. 

Decyzją z dnia 9 marca br. Wo-
jewoda Małopolski Jerzy Miller przy-
znał kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem
na odnowienie zbiorowej mogiły
mszańskich Żydów, których hitle-
rowcy rozstrzelali 1 maja 1941 roku.
W mogile przy ul. Ogrodowej - to
miejsce nazywano kiedyś potocznie
Leszczynami, pochowano 22 obywa-
teli narodowości żydowskiej, którzy
według okupanta, mogli przeszkodzić
w przygotowywanej całkowitej eks-
terminacji Żydów zamieszkujących
nie tylko Mszanę Dolną, ale i okoliczne
wioski. Kronikarze tamtych czasów
mówią, że zabitych tego dnia Żydów
podejrzewano o posiadanie broni.
Jak wiemy, tego samego roku, 
w sierpniu doszło do największego

mordu podczas II wojny światowej
na tych terenach - hitlerowscy eses-
mani rozstrzelali 881 obywateli
żydowskich, których zbiorowa mogiła
znajduje się przy ul. Mroza. Co udało
się zrobić za otrzymane pieniądze?
Firma MILBART Piotra Krzysztofiaka
zaimpregnowała wszystkie elementy
z kamienia, a wcześniej cały pomnik
został wyczyszczony tzw. techniką
piaskowania. Odczyszczono też i po-
malowano żeliwne łańcuchy. Pienię-
dzy nie starczyło na wybrukowanie
schodów i terenu przy samym gro-
bowcu, a także na poratowanie ogro-
dzenia mogiły. Liczymy, że w przy-
szłych latach uda się odnowić przy
udziale środków wojewody również
pomniki żołnierzy polskich z I i II
Wojny Światowej spoczywających na
cmentarzu parafialnym

Red.

Z pomocą
Wojewody

Nie krył zadowolenia szef
mszańskich policjantów
podinsp. Marek Szczepań-

ski, który w środę 16 września za-
prosił do swojego gabinetu wójta
gminy Niedźwiedź - Janusza Po-
taczka, wójta gminy Mszana Dolna,
reprezentowanego przez pełnomoc-
nika Barbarę Dziwisz i Tadeusza
Filipiaka - burmistrza Mszany 
Dolnej. 

Powodem wizyty samorządow-
ców... było siedem laptopów prze-

kazanych przez Samorządy trzech
gorczańskich gmin dla „siedmiu
wspaniałych” - czyli dla „7” mszań-
skich dzielnicowych. Laptop nr 8
zafundował mszański Bank
Spółdzielczy - komputer trafi do
wydziału kryminalno-dochodze-
niowego. Komendant Szczepański
mówił do samorządowców, że inne
posterunki nie tylko w Małopolsce,
zazdroszczą tak dobrej współpracy
między Policją, a Samorządami.
Laptopy dla dzielnicowych to ko-
lejna inwestycja, którą wspierają
lokalne władze. W trzech nowych
samochodach mszańskiej Policji
również odnajdziemy pieniądze 

z budżetów gmin Niedźwiedź,
Mszana Dolna i kasy miejskiej. To
inwestycja w nasze wspólne „bez-
pieczeństwo” mówią jednym
głosem wójtowie i burmistrz. 
A komendant Marek Szczepański
wie, że jego podwładni, a stróże na-
szego bezpieczeństwa mają bardzo
dobre warunki pracy, bo z płacą po-
noć nie jest najlepiej, ale to nie jest
już zależne od lokalnych Samo-
rządów. Uczestniczący w spotkaniu
Zastępca Komendanta Powiatowego

Policji podinsp. Tadeusz Stachak
podziękował samorządowcom za
swoiste „dozbrojenie” mszańskiej
Policji - rzadko się bowiem tak
zdarza, by wszyscy dzielnicowi
mieli do dyspozycji osobiste kom-
putery, a tak jest od dziś na mszań-
skim Posterunku. Samorządowcy
nie wyszli z Komisariatu z „pustymi
rękoma” - drobne, symboliczne
upominki są wyrazem uznania dla
inicjatywy lokalnych Samorządów.
Reprezentujący Bank Spółdzielczy
Wiceprezes Marek Gach otrzymał
sympatyczną maskotkę w policyjnej
czapce.

Red.

Siedem laptopów dla 
siedmiu wspaniałych

Wdniu 10 października
br. w okolicach mostu
na ul. Piłsudskiego trzej

sprawcy dotkliwie pobili miesz-
kańca Mszany Dolnej (uszkodzo-
ny bark, wstrząśnienie mózgu). 

Dzięki kamerze miejskiego mo-
nitoringu mszańska Policja ustaliła
personalia napastników. Robert K.,
Marian D., decyzją sądu osadzeni

zostali w areszcie, natomiast Krzysz-
tof L. objęty dozorem policyjnym.

Przy okazji informujemy przed-
siębiorców, że istnieje możliwość
objęcia monitoringiem miejskim
okolic własnych obiektów. W sprawie
szczegółów prosimy o kontakt 
z Urzędem Miasta Mszana Dolna
(tel. (18) 331-06-22 w. 214)

vce
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Prezentacja nowego nabytku mszańskiej policji.
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Odrestaurowany pomnik.

Czujne oko kamery
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lat mija w
tym roku
od dnia 14

września roku 320, kiedy św. He-
lena matka cesarza Konstantyna
Wielkiego po długich poszukiwa-
niach odnalazła drzewo Krzyża -
od tamtych czasów ten dzień 
w Kościele Katolickim jest obcho-
dzony, jako święto Podwyższenia
Krzyża Świętego.

Nieprzypadkowo ten dzień pro-
boszcz parafii Miłosierdzia Bożego
ks. Stanisław Parzygnat wybrał na
podwyższenie i wyniesienie mie-
dzianego krzyża na główną wieżę
budowanego w Mszanie Dolnej
kościoła. Jest taki zwyczaj, by 
w kopule pod krzyżem umieścić
dokumenty i ważne przedmioty,
które po wiekach mogą zaświad-
czyć o tamtych latach - zadbał
więc budowniczy mszańskiej
świątyni, by w pozłacanej szcze-
rym złotem ko-
pule z miedzi,
ważącej prawie
10 kg znalazły
się m.in Dzien-
niczek Siostry
Faustyny - Pat-
ronki Placu na
którym wzno-
szony jest koś-
ciół, ogłosze-
nia parafialne
z niedzieli 13
września, his-
toria budowy
świątyni, gazeta „Dziennik Polski”,
ostatni numer naszego kwartalnika
„Pod Lubogoszczą”, monety, któ-
rymi dziś posłu-gujemy się w Polsce,
a także informacje o tym, że Głową

Kościoła jest Benedykt XVI, Met-
ropolitą Krakowskim Kard. Sta-
nisław Dziwisz, pierwszym pro-
boszczem i budowniczym tej
świątyni ks. Stanisław Parzygnat.
Jeśli ktoś po latach otworzy kopułę,
dowie się również, że pierwszym
kościelnym był Stanisław Gniecki,
a budową kierował Stanisław Ja-
kubiak i pomocnicy, również wy-
mienieni z imienia i nazwiska.

Tego samego za-
szczytu swoistej
„obecności” w
kopule dostąpili
też burmistrz
miasta i wójt
gminy Mszana
Dolna. 14 wrześ-
nia br. przed
południem Pro-
boszcz z kościel-
nym, przy po-
mocy majstra
Stanisława Jaku-
biaka i jego po-

mocnika Ryszarda Paska, wnieśli
pozłacaną kopułę na sam szczyt
wieży. Za nimi ostrożnie po drew-
nianych drabinach, w sutannie 
i czerwonej stule wspinał się 
ks. Stanisław Parzygnat. Po godz.
11-tej ks. Proboszcz wraz z towa-
rzyszącymi osobami odmówił mod-
litwę i dokonał poświęcenia kilku-
metrowego miedzianego krzyża, 
a potem z kościelnej wieży po-
płynęło wielkopostne „Któryś za
nas cierpiał rany”. Po uroczystym

poświęceniu możemy oglądać
wieżę w pełnej krasie, usunięte
bowiem zostały rusztownia.

Red.

Gotują, grają
i śpiewają...

Przez cały okres wakacji nasz
region proponował wiele at-
rakcji. Bogactwo imprez re-

gionalnych, wydarzeń kulturalnych,
koncertów - zewsząd docierały za-
proszenia. Nie sposób było nie wy-
korzystać szansy - tak by szerszej
publiczności zaprezentować nasz
rodzimy folklor. 

I tak na znane sierpniowe „Sa-
bałowe Bajania” do Bukowiny Tat-
rzańskiej wydelegowane z Miej-
skiego Ośrodka Kultury pojechały
dwie grupy śpiewacze reprezen-
tujące nasze miasto.  W trzydnio-
wym przeglądzie wystąpiło ponad
200 zespołów z kraju i zagranicy.
Przy tak dużej liczbie zgłoszeń zos-
tały dostrzeżone i wyróżnione nasze
reprezentantki: w konkursie śpiewu
solowego w kategorii dorosłych
trzecie miejsce (równorzędne) za-
jęła Barbara Stożek, w tym samym
konkursie w kategorii dziecięcej
wyróżnienie dostała Urszulka
Łabuz. Serdecznie gratulujemy –
tym bardziej, że podczas wakacji
Pani Basia miała dużo zajęć – przyj-
mowała zaproszenia od przeby-
wających na terenie miasta grup
kolonijnych. Na spotkaniach z dzie-
ćmi opowiadała o naszych zwy-
czajach, tradycjach, prezentowała
tradycyjny strój oraz śpiewała oraz
opowiadała gwarą   powiastki lu-
dowe. Natomiast talentem kuli-
narnym nasze panie mogły się wy-
kazać na XI Powiatowym Prze-
glądzie Dorobku Kulturalnego 
i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiej-
skich w Kłodnem. Komisja, która
oceniała i degustowała potrawy
mówiła o dość wyrównanym po-
ziomie, podkreślała jednak, że tym
razem w konkursie pojawiły się
stare, proste ale zapomniane prze-
pisy. Wyniki były następujące: 
z naszej okolicy II miejsce (z trzech
równorzędnych) zajęło KGW 
z Olszówki, natomiast nasza „miej-
ska” grupa zajęła III miejsce 
(z pięciu równorzędnych).
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W miedzianych tubach „zamknięto” aktualności 
z tego dnia.

1689
Dla następnych pokoleń

Modlitwa i poświęcenie dokonane na wieży.
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Wydarzenia

Góralu, czy Ci nie żal...?”
pytały siostry Paluch z Bu-
kowiny Tatrzańskiej, two-

rzące jedyny na Podhalu girls-band
„GRONICKI”, na zakończenie DNI
MSZANY DOLNEJ AD 2009 zgro-
madzonych na trybunach stadionu
KS Turbacz - żal nam było, że te
dwa dni tak szybko minęły. 

A zaczęło się wszystko już 
w sobotę po popołudniu - górną
płytą stadionu „zawładnęli” właś-
ciciele karuzeli, dmuchanych za-
mków, zjeżdżalni, elektrycznej ko-
lejki, a także ci, którzy dbali, by
Goście Dni Mszany Dolnej mieli
się gdzie posilić - szaszłyki, kiełba-
ski, kebaby, karczek i pieczenie 
z grilla, to tylko niektóre przykłady
z bogatej listy menu oferowanych
przez polowe bary. Po raz pierwszy

też udało nam się zainstalować
dwie sceny - małą na górnej płycie
stadionu i dużą, absolutnie pro-
fesjonalną, na murawie boiska.

Prawie wszystko da się prze-
widzieć, oprócz pogody, a ta trzy-
mała nas w napięciu przez cały
czas trwania święta miasta - w so-
botę upał od samego rana był nie
do zniesienia, można więc było
niemal ze 100% pewnością prze-
widzieć, że wieczorem może lunąć
jak z cebra. Zaplanowany na 20.30
koncert popularnej i bardzo lubianej
grupy BRATHANKI mógł być za-
grożony - jeszcze na kilka minut
przed rozpoczęciem niebo nad
sceną przecinały błyskawice, a z
chmur dochodziły do nas ponure
pomruki grzmotów. Bardzo silny
wiatr gonił jednak chmury dalej
na południe i burza szczęśliwie
dla nas ominęła Mszanę Dolną - 
a później już zawładnęły nami, 

a było nas na tym koncercie pewnie
grubo ponad 2 tysiące, BRATHANKI
- któż nie zna “Czerwonych korali”,
“W kinie, w Lublinie” czy trochę
przewrotnej
piosenki “Sie-
bie dam po ślu-
bie”? Wirtuo-
zeria muzy-
ków połączona
z żywiołowym
temperamen-
tem wokalistki
sprawiła, że
ponad 1,5 go-
dzinny koncert
minął bardzo
szybko - szybciej jedynie uciekali
niektórzy przed ulewą, która spadła
na nas podczas bisów - “Czerwone
korale” w strugach ulewnego

deszczu, też
miały swój
urok. Po kon-
cercie BRAT-
HANKÓW na
górnej płycie
stadionu do
godziny 1.30
królowały dys-
kotekowe ryt-
my. Niedziela
- od samego
ranka deszcz

padał nieustannie, a temperatura
ok. 15°C nie nastrajała optymis-
tycznie - mieliśmy wszak w pro-
gramie przemarsz ulicami miasta
uczestników II Międzynarodowego
Festiwalu Orkiestr Dętych. Mimo
chłodu i deszczu sześć orkiestr dę-
tych przy dźwię-
kach marsza
przedefilowało
od Galerii przy
ul. Starowiej-
skiej na stadion.
Przemoczeni 
i zziębnięci jako
pierwsi dotarli
muzycy z Lubo-
rzycy, a po nich
orkiestranci ze
Słopnic, Bień-
kówki, Krakowa oraz ci, którzy
wywołali najwięcej aplauzu - rodacy
Zorby - Grecy z cudownej wyspy
Korfu, w białych uniformach z zie-

lonymi lampasami i srebrnymi
chełmami zakończonymi zielonymi
pióropuszami. Jak przystało na
gospodarzy, ostatni na stadion

wkroczyli muzycy z Orkiestry Dętej
OSP Mszana Dolna, pod batutą
Piotra Rataja. Nim zaczęły się in-
dywidualne koncert orkiestr,
wszystkie zespoły pod jedną batutą
odegrały wspólnego marsza - siła
muzyki była tak wielka, że nad
stadionem pojaśniało i przestało
padać. Mimo ustalonego programu,
zdarzały się „niespodzianki” - dy-
rygent Krakowskiej Orkiestry Sta-
romiejskiej Wiesław Olejniczak po-
prosił na estradę zdezorientowa-
nych nieco Greków, ale muzyka
to ta dziedzina sztuki, gdzie zna-
jomość języków potrzebna nie jest
i z tej samej partytury krakowsko-
grecki zespół zagrał jak z przy-
słowiowych nut. Później ten sam
fortel wykorzystał Kapelmistrz Rataj
- tym razem Grecy zostali zapro-
szeni przez gospodarzy i wspólnie
zagrali kolejne utwory. Tak im się
to spodobało, że kilkoro z nich 

w trakcie kiedy połączone siły grec-
ko-polskie wykonywały „Greka Zor-
bę” zeszło na murawę boiska 
i wspólnie z grupą widzów taniec

Bankowe Dni Mszany Dolnej 2009
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Licznie zgromadzona publiczność.
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Zespół BratHanki.
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Dwie orkiestry.
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Zorby zaprezentowało publiczności.
A co działo się na górnej płycie
stadionu? Każdy znalazł coś dla
siebie - dzieci wiadomo, nie od-
puściły okazji, by poszaleć na dmu-
chańcach, karuzelach i kolejkach.
Nie zabrakło też fanów motoryzacji,
którzy mieli okazję „dosiąść” praw-
dziwych TIR-ów - kilkuletnie ber-
becie za kółkiem 40 tonowych IVE-
CO czy VOLVO były powodem
dumy rodziców, choć i tatusiowie
z nieukrywaną ciekawością oglądali
te nowoczesne kolosy. W przerwie
koncerty orkiestr, najmłodsi spotkali
się z ... Piratami, którzy na małej
scenie zaprosili do wspólnej zabawy
wszystkie dzieci. Publiczność miała
też okazję posłuchać dziecięcego
zespołu regionalnego „Olszowianie”
- ich brawurowe tańce i góralskie
przyśpiewki (także o naszym mie-
ście) przyjęto gromkimi brawami.
A po godzinie 21 na scenie pojawiły
się siostry Paluch z Bukowiny Tat-
rzańskiej - tylko trzy z pięciu, bo
dwie zatrzymały w domach ma-
cierzyńskie powinności. Ciekawe
aranżacje znanych góralskich przy-
śpiewek takich jak choćby „Hej
bystra woda” czy wspominane już
„Góralu, czy ci nie żal” nie mogły
nie zawładnąć publicznością, która
bardzo żywo reagowała na „za-
czepki” śwarnych góralek z Buko-
winy. Zdarzyło się nam zaśpiewać
i wspólnie znaną choćby z wizyty
Jana Pawła II we Lwowie pieśń
”Nie lij dyscu nie lij, bo cie tu nie
trzeba” - i pomogło, do końca kon-
certu nie spadła na nas ani kropla

Ostatnia przygotowana wy-
stawa na okres wakacyjny
cieszyła się dużym zainte-

resowaniem. Przebywającym na
naszym terenie grupom kolonijnym
opracowania dotyczące szlaków tu-
rystycznych okazały się pomocne.

Okazało się, że temat „Poznaj
swoje miasto” był trafiony w „10”.

Ekspozycja składa się z kilku krę-
gów tematycznych. Pierwszą sta-
nowiły mapy powiatu limanow-
skiego i Gorczańskiego Parku 
Narodowego, przedstawiające
położenie geograficzne Mszany
Dolnej oraz pobliskie szlaki tury-
styczne i ścieżki rowerowe. Zgro-
madzono również artykuły z lo-
kalnej prasy zawierajace informacje
o historii miasta oraz bieżących
działaniach samorządu. Również
przewodniki m.in. publikacje
Władysława Maciejczaka, które
prezentowały Mszanę jako centrum
ziemi zagórzańskiej i przybliża
-ły kulturę regionu. Gratulacjom
w Księdze Gości nie było końca, 
a teraz, jesienną już porą można

również zajrzeć do Biblioteki. Przy-
gotowana jest wystawa naszej lo-
kalnej niezwykle utalentowanej
malarki-amatorki Dantuty Fran-
czak. „Moje ukojenia” to zbiór
akwarel i prac malowanych tuszem.
Oglądając jej prace, należy zwrócić
szczególną uwagę na perfekcjo-
nizm artystki i jej umiłowania do

m i s t e r n e g o 
wykonywania
s z c z e g ó ł ó w . 
Jej akwarele to
świat finezji ko-
lorów, zapach
kwiatów a nama-
lowane wiejskie
krajobrazy wpro-
wadzają odbior-
cę w cudowny
świat bajkowoś-
ci. Warto zwrócić

szczególną uwagę na piękne akwa-
rele naszej najbliższej okolicy.  Jest
to druga wystawa autorki w Miej-

skiej Bibliotece, pierwsza miała
miejsce w 2007 roku.

Red.

Wystawy w Bibliotece

wody. Tuż po koncercie, świętujący
z nami swoje stulecie Bank
Spółdzielczy rozdawał nagrody...
i to jakie? W sobotę 3 odtwarzacze
DVD i plazmowy telewizor i ten
sam zestaw w niedzielę. Telewizory
pozostały w Mszanie Dolnej, a los
DVD nie jest nam znany, ale poszły
z pewnością w zasłużone ręce sym-
patyków, a może i klientów BS 
z Mszany Dolnej. Szaloną noc na
stadionie zakończyła zabawa ta-
neczna w klimatach muzycznych
lat 70 - tych i 80 - tych. O tym zaś,
co działo się na innych arenach
podczas Dni Mszany Dolnej pisze-
my dalej w sportowej rubryce - 

a działo się działo: był Turniej
Plażowej Siatkówki i Błyskawiczny
Turniej Szachowy w murach Starej
Winiarni. 
A organizatorzy Dni Mszany Dolnej
- MOK z dyr. Piotrem Armatysem,
Urząd Miasta, Mszański Bank
Spółdzielczy, Orkiestra Dęta OSP,
dziękują tym, którzy bawili się
przez te dwa dni razem z nami 
i już dziś zapraszamy na Dni Msza-
ny Dolnej za rok!!!

Red.

FO
T.

 U
R
Z
Ą

D
 M

IA
ST

A

Hojne wygrane od Banku.

Podczas wystawy.

Jeden z wystawionych obrazów.
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26sierpnia w Miejskiej
Bibliotece w Mszanie
Dolnej odbył się wieczór

autorski Pani Stanisławy Svavy Bo-
gatyńskiej. Pisarka urodzona 
w Mszanie Dolnej, ale mieszkająca
obecnie na stałe w Stanach Zjed-
noczonych z wielkim sentymentem
powraca do rodzinnych stron.

Spotkanie było uhonorowaniem
jej dużego dorobku literackiego.
Autorka przedstawiła czytelnikom
okoliczności powstania kolejnych
tomów poezji i prozy refleksyjnej,
a także głębokie przemyślenia do-
tyczące wiary. Motywem przewod-
nim jej twórczości jest analiza okre-
su starości, który często eliminuje
ludzi z życia, podczas gdy powinien
nieść otuchę i natchnienie. Opty-
mistyczne przesłanie prelekcji Pani
Bogatyńskiej zostało przyjęte z en-
tuzjazmem przez uczestników spot-
kania. Wśród zgromadzonych 

znaleźli się 
stali czytelnicy 
i przyjaciele
m s z a ń s k i e j
B i b l i o t e k i ,
przedstawicie-
le władz lokal-
nych: Wicesta-
rosta Franci-
szek Dziedzi-
na, Burmistrz
Miasta Tade-
usz Filipiak,
Przewodniczący Rady Miasta
Władysław Żądło, Radna Powia-
towa Władysława Anna Jamróz
oraz goście honorowi zaproszeni
przez autorkę. Wzruszona pisarka
zapewniła, że będzie kontynuować
współpracę z Biblioteką. Dyrektor
Biblioteki Małgorzata Mucha pod-
kreśliła niezwykłą rolę podobnych
uroczystości. Pomagają one w
zbliżeniu pokoleń i wzbogacają

życie kulturalne w Mszanie 
Dolnej.

Organizatorzy spotkania ser-
decznie dziękują Gabrieli Micha-
lak, absolwentce Gimnazjum nr
1 w Mszanie Dolnej, uczennicy
Społecznej SM w Tymbarku za
uświetnienie spotkania koncertem
skrzypcowym.

Red.

Wieczorek Pani Bogatyńskiej

Gryzący dym,  często w środ-
ku nocy który wydostaje
się z komina sąsiada. Jed-

nak nieliczni chyba wiedzą, że nie
tylko śmierdzi, ale i truje!!! 

Podczas spalania śmieci w do-
mowych piecach do atmosfery
przedostają się m.in. pyły zawie-
rające szkodliwe dla człowieka me-
tale ciężkie, trujący dla ludzi i zwie-
rząt tlenek węgla, tlenki azotu,
który powoduje nawet uszkodzenie
płuc, a także rakotwórcze dioksyny
i furany. To wszystko opada 
w najbliższym otoczeniu, tuż za
oknem. Idziemy na spacer, pracu-
jemy, odpoczywamy i wdychamy
zatrute związkami powietrze. Gdy
jemy warzywa rosnące w naszych
„ekologicznych” ogródkach, zjada-

my je razem z nimi. Ostatni raport
Komisji Europejskiej alarmuje, iż
każdego roku z powodu chorób
wywołanych zanieczyszczeniem
powietrza umiera 28 tysięcy Pola-
ków. Spalanie odpadków na własną
rękę jest nielegalne (likwidowanie
ich w piecach czy na wolnym po-
wietrzu grozi karą grzywny) i jest
bardzo szkodliwe.  Dotyka zatem
nas wszystkich. Ważne jest zmo-
bilizowanie lokalnych służb po-
rządkowych, by w takich przypad-
kach interweniowały bardziej zde-
cydowanie!!! Wszyscy bezwzględ-
nie  powinniśmy upominać się 
o nasze prawo do czystego po-
wietrza!!! 

Za notkę dziękujemy 
Panu Kazimierzowi Borkowi

W trujących oparach

22września klasa I b Tech-
nikum Hotelarskiego
wraz z wychowawcą –

Pioterm Majkowskim oraz Panem
Andrzejem Pakoszem i Mie-
czysławem Armatysem z Polskiego
Związku Wędkarskiego posprzątała
odcinek rzeki Mszanki od mostu
kolejowego do łączenia z rzeką Po-
rębianką. 

Cała akcja odbyła się w ramach
ogólnoświatowego „Sprzątania Świa-
ta”. Zebrano 14 dużych worków
śmieci z różnymi „ciekawostkami”
- raczej niewartymi wymienienia 
w tym krótkim tekście. W każdym
razie poziom edukacji ekologicznej
naszych mieszkańców jest w dalszym
ciągu zastanawiający... Na zakoń-
czenie reprezentanci Koła Wędkar-
skiego „Mszanka” przygotowali ogni-
sko z pieczonymi kiełbaskami. Odro-
bina słodyczy w postaci ciastek przy-
dała się by zmazać niemiłe wrażenie
po lokalnych śmieciarzach. Należy
również nadmienić, że ta sama klasa
w trakcie wycieczki na Mogielicę
wysprzątała szlak turystyczny ze
szczytu do Jurkowa. Duże brawa!

Red.

Sprzątanie
Świata
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Przedstawiciele Powiatu dziękują za wieczór autorski.

Zasłużony odpoczynek po sprzątaniu.
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Wakacje 
w „Malcie”

Wakacje to czas intensyw-
nej pracy w Stowarzy-
szeniu Maltańska Służba

Medyczna – Pomoc Maltańska.
Pod koniec czerwca na zaproszenie
Artystyczno-Społeczno-Kultura-
lnego Stowarzyszenia „Lokomoty-
wa” z Rabki-Zdrój uczestniczyliśmy
w imprezie KOXX FIGHTERS III.

Impreza ta łączyła międzyna-
rodowe zawody w trialu rowero-
wym, wybory Miss Rabki-Zdrój 
i koncerty zespołów m.in. AbradAb,
BIG FAT MAMA, KoNoPiAnS itd.
Nasza Grupa Pokazowa w składzie:
Łukasz Maśnica, Mirek Myszka,
Sławek Pytel i Marcin Kolawa przy-
gotowała krótki pokaz pierwszej
pomocy na deskach muszli kon-
certowej. Przez cały czas trwania
imprezy byliśmy dostępni w na-
miocie, gdzie każdy mógł przećwi-
czyć resuscytację krążeniowo od-
dechową, zapoznać się z działaniem
defibrylatora AED oraz dowiedzieć
się jak powstało i jak działa nasze
Stowarzyszenie. Bardzo miło nam
było gdy z tej możliwości skorzys-
tało kilkanaście osób.

W lipcu nasi członkowie odbyli
praktyki w Szpitalu Powiatowym
w Limanowej, a dokładnie w Szpi-
talnym Oddziale Ratunkowym, do
którego najczęściej trafiają poszko-
dowani z wypadków. Maltańczycy
dzięki praktyką zdobywają prak-
tyczną wiedzę i doświadczenie w
pracy w szpitalu. Pomagają pie-
lęgniarką i lekarzom. Spotykają
się z różnymi sytuacjami, np. am-
putacje, złamania, krwotoki, po-
szkodowani w wypadkach drogo-
wych. Przyglądają się badaniom
EKG, przewożą pacjentów na RTG,
towarzyszą im przy przejściu na
odpowiedni oddział itd. 7 lipca na
prośbę Pani Katarzyny Mielnikie-
wicz, przeprowadziliśmy krótką
pogadankę na temat pierwszej po-
mocy dla dzieci uczestniczących
w półkolonii w Zespole Szkół Miej-
skich nr 1 w Mszanie Dolnej. Goś-
ciliśmy również na „Dniach Mszany
Dolnej z Bankiem Spółdzielczym”.
Nasz namiot stał przy wejściu na
Stadion KS Turbacz od godz. 16:00

V Spotkania w górach

Wpierwszą niedzielę paź-
dziernika br. pod górą
Lubogoszcz, w ośrodku

YMCA, odbyło się zakończenie se-
zonu turystycznego mszańskiego
Koła Terenowego PTTK. Podsu-
mowanie oczywiście wiązało się 
z nagrodami dla najbardziej wy-
trwałych uczestników spotkań. 

Dla tych, którzy pojawiali się
najczęściej na kolejno wyznaczo-
nych szczytach podczas całego se-
zonu czekały niespodzianki - piękne
pamiątkowe koszulki, w tym roku
w czarnym kolorze, zachęcające
do dalszych wycieczek. Nagrody
te zostały zakupione dzięki wspar-
ciu finansowemu ze strony Urzędu
Miasta i Banku Spółdzielczego. Do-
staliśmy również gadżety od Sta-

rosty Limanowskiego, które bardzo
ucieszyły najmłodszych węd-
rujących. Właśnie to oni byli naj-
bardziej podekscytowani, nie prze-
gapili żadnego spotkania, co rzecz
jasna zostało odpowiednio doce-
nione. Każdy kto zjawił się na pod-
sumowaniu sezonu dostał mapę
turystyczną. Pogoda tego dnia była
jak na zamówienie, dopisało słońce
a przy okazji znakomite humory.
Niektórzy mogli nawet podziwiać
panoramę Tatr. Na spotkanie do-
tarli również członkowie Zarządu
Oddziału PTTK w Rabce: Maria
Gwiazdoń, Julian Chrustek, Emilia
Rogowiec i nasz przedstawiciel,
pełniący funkcję viceprezesa
Władysław Mrózek. Wręczyli nam
bardzo piękną kronikę oraz dyplo-
my gratulacyjne z okazji naszego
jubileuszu - 55-lecia istnienia Koła
Terenowego. Za długoletnią
współpracę i działalność na rzecz

Koła nagrodzeni zostali Pani Maria
Antos - nasz Prezes oraz Pan Julian
Kasprzyk.

Przy pięknej jesiennej aurze
spotkanie zakończyło się gorącym
posiłkiem - pysznym bigosem oraz
śpiewaniem turystycznych piose-
nek. Można śmiało napisać, że ten
rok wspólnego wędrowania z msza-
ńskim kołem terenowym PTTK był
wyjątkowo udany. Uczestnicy zdo-
byli siedem szczytów, od kwietnia
do września udało im się wyjść na
Lubomir, Zębalową, Jasień, Kudłoń,
Śnieżnicę, Szczebel i Ćwilin. Każde
spotkanie było szczegółowo odno-
towane i w sumie liczba osób wy-
niosła 230 osób! Średnia przypa-
dająca na jedno spotkanie to 33
osoby. Nawet to ostatnie - w nie-

dzielę 13 września, pomimo nie-
sprzyjającej pogody na szczyt Ćwi-
linia wybrało się 25 osób. Dodat-
kowymi atrakcjami w mijającym
sezonie turystycznym były dwie
dodatkowe wycieczki wyjazdowe
w czerwcu w Pieniny oraz w sierp-
niu na Pilsko. Na obydwie wymie-
nione wyprawy zapisało się dużo
osób, więc w planach na przyszły
rok podobne wyjazdy na pewno
będą miały miejsce. Zakończenie
sezonu „Spotkań” nie oznacza prze-
cież zaniechania wędrówek w paź-
dzierniku, do czego serdecznie na-
mawiamy, bo znając zapał i cha-
raktery naszych uczestników oni
sobie na pewno nie odpuszczą. 
O kolejnym sezonie „Spotkań” w
górach” na rok 2010 będziemy in-
formować na bieżąco w naszym
kwartalniku.

AJ

Wspólne zdjęcie pod ośrodkiem YMCA.
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Stowarzyszenia

do 20:00. W tym czasie z możli-
wości przećwiczenia resuscytacji
krążeniowo-oddechowej skorzys-
tało kilkanaście osób, w tym małe
dzieci - między innymi trzyletnia
Julka i rodowici Grecy. Wykony-
waliśmy również bezpłatne pomiary
ciśnienia tętniczego krwi. W ostatni
weekend lipca nasi Maltańczycy
brali udział w Jubileuszowych XXX
Dniach Gorczańskich w Kamienicy.
Naszym zadaniem było zabezpie-
czenie przedmedyczne imprezy, 
a w niedzielę dodatkowo rozłożyliś-
my namiot w którym każdy mógł
przećwiczyć sztuczne oddychanie
i uciski na klatkę piersiową na spe-
cjalnym fantomie oraz zapoznać
się z obsługą defibrylatora AED.

Sierpień minął pod znakiem
pielgrzymek. Mszańscy Maltańczycy
tradycyjnie brali udział w Pieszej
Pielgrzymce Krakowskiej oraz po
raz drugi w Pieszej Pielgrzymce
Tarnowskiej. Wspomnieć należy,
że nasz oddział działa na terenie
całego powiatu limanowskiego, 
a więc obejmuje dwie diecezje –
krakowską i tarnowską. Również
z tego powodu byliśmy obecni na
Odpuście w Opactwie Cystersów
w pobliskim Szczyrzycu. Główna
suma odpustowa, jubileuszowa,
odbyła się 16 sierpnia 2009 r. 
o godz. 11:00. W zabezpieczeniu
uroczystości brał również udział
ratownik medyczny z karetką oraz
Monika i Paweł Wojnarowscy -
Maltańczycy z myślenickiego od-
działu. Uroczystości połączone były
z Owocobraniem, Jarmarkiem Cy-
sterskim oraz V Targami Trady-
cyjnej i Regionalnej Żywności. 

W ramach doszkalania została
zorganizowana wizyta w podstacji
Pogotowia Ratunkowego mieszczą-
cej się przy Strażnicy OSP w Msza-
nie Dolnej. W podstacji pracuje
Juliusz Dobrowolski, ratownik me-
dyczny, który założył mszański od-
dział Maltańskiej Służby Medycznej.
Opowiedział Maltańczykom o pracy
ratownika i pokazał wyposażenie
karetki. 

Dodatkowo 29-30 sierpnia br.
odbył się wypad integracyjny do
Ośrodka Rekolekcyjno-Wypoczyn-
kowego na górze Śnieżnica. So-
botnie popołudnie spędziliśmy w
sali konferencyjnej. Pomimo niskiej
frekwencji udało się przeprowadzić

doszkalanie m.in. z pomiaru glu-
kozy we krwi, ciśnienia tętniczego
krwi, obsługi defibrylatora AED,
poszerzyliśmy swoją wiedzę o po-
stępowanie w przypadku zmia-
żdżenia, wypadku motocyklisty itd.
W niedzielę uczestniczyliśmy we
Mszy Świętej, która odbyła się 
o godz. 10:00, a później powędro-
waliśmy do górnej stacji stoku nar-
ciarskiego „Śnieżnica”. W trakcie
integracji zrodziło się wiele po-
mysłów m.in. zostanie opubliko-
wana instrukcja dla Maltańczyka
autorstwa Daniela Olszowskiego.

Czas letni zakończyliśmy 
w Skansenie taboru kolejowego 
w Chabówce. Już po raz trzeci za-
bezpieczaliśmy przedmedycznie
bardzo dużą imprezę plenerową
„Parowozjada 2009”, która w tym
roku odbyła się 5-6 września 2009
r. Impreza odbyła się pod hasłem
„Już od pokoleń kochamy kolej”.
W programie imprezy znalazły się
m.in.: Mini Parada Parowozów,
pokaz nawęglania lokomotywy, za-
wody drużyn trakcyjnych, pokaz
„Kolej na Musicale”. Sami skorzys-
taliśmy z możliwości przejechania
się drezyną ręczną, która była
wielką atrakcją imprezy.

Czas jesieni i zimy to czas po-
szerzania własnej wiedzy z zakresu
pierwszej pomocy, ale również czas
na przekazywanie tej wiedzy in-
nym. Z pewnością będziemy prze-
prowadzali pogadanki w szkołach
i zorganizujemy kursy pierwszej
pomocy na które serdecznie za-
praszamy. Wszystkich zaintereso-
wanych działalnością Maltańskiej
Służby Medycznej zapraszamy na
nasze spotkania miesięczne, które
odbywają się w każdy drugi piątek
miesiąca o godz. 17:30 w Domu
Parafialnym przy parafii Św. Mi-
chała Archanioła.

Z maltańskim pozdrowieniem,
Karolina Niedośpiał

Komendant MSM o. Mszana Dolna

LAMA po
“Kinie letnim”

Tato! Tato! Sprawa się ryła!”
- ale nie w przypadku Kina
Letniego Stowarzyszenia

LAMA. Już po raz czwarty mszań-
skie LAMY zorganizowały w na-
szym mieście pokazy filmowe na
świeżym powietrzu.

Tradycyjnie, miejscem projekcji
były łąki parafialne, a tylna ściana
Miejskiego Ośrodka Kultury za-
mieniła się w ekran kinowy. 

Na tegoroczny cykl Kina Let-
niego złożyły się cztery produkcje
z naszej narodowej kinematografii.
Pierwszym wyświetlanym filmem
była „Sprawa się ryła” Janusza Ki-
dawy. Jest to oparta na dramacie
Ryszarda Latko satyra na czasy
rządów Partii, pierwszych sekre-
tarzy i czarnych wołg. Być może
właśnie wspomnienie tego okresu
stało się pretekstem do przybycia
na łąki parafialne ludzi pamię-
tających owe lata. A tłum młod-
zieży? Młodzi, którzy oglądali prze-
zabawne perypetie rodziny Placków
z żywieckiej wsi otrzymali sporą
dawkę dobrego humoru, którego
brakuje we współczesnym polskim
kinie. Trzeba przyznać, że inau-
gurująca tegoroczny cykl Kina Let-
niego projekcja, miała największą
i chyba najbardziej uśmiechniętą
widownię tego lata. To z kolei 
daje ogromną satysfakcję organi-
zatorom. 

Niestety, nie wszystko zawsze
idzie po dobrej myśli. Tym razem
musiano zrezygnować z pokazu
jednego filmu, który zapowiedzia-
no. W zamian za to zaserwowano
publiczności powrót do czasów
dzieciństwa obrazem Pan Samo-
chodzik i praskie tajemnice. Jest
to jedna z wielu adaptacji prozy
Zbigniewa Nienackiego w reżyserii
Kazimierza Tarnasa, uważana przez
niektórych za najlepszą. Planowo
już odbyła się podróż mszańskiej
publiczności do Popielaw, gdzie
poznawała ona losy rodziny związa-
nej z kinematografią od XIX. 
O dziejach rodu Andryszków i fe-
nomenie kina opowiada w swym
filmie „Historia kina w Popiela-
wach” Jan Jakub Kolski. 

Zwieńczeniem tego sezonu
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Kina Letniego była komedia Marka
Rębacza oparta na dramacie jego
autorstwa, pt. „Atrakcyjny pozna
panią…” Słuszny był to wybór, bo-
wiem perypetie mieszkańców Su-
chej Wólki narażających się miesz-
kańcom Mokrej Wólki można 
w pewien sposób przełożyć na na-
sze realia. Czyż nie? Edycja czwarta
kina z LAMĄ okazała się być szczęś-
liwą, szczególnie pod względem
warunków atmosferycznych. Wszy-
stkie z zaplanowanych pokazów
odbyły się na świeżym powietrzu.
Wszystkim towarzyszyło spore za-
interesowanie ze strony mieszkań-
ców miasta i okolic. Stworzyła się
nawet grupka tak zwanych stałych
widzów, którzy nie opuścili ani
jednego seansu. 

Wspaniałą zabawę z filmem 
w roli głównej zawdzięczamy
oprócz Stowarzyszeniu LAMA,
Urzędowi Miasta i Miejskiemu Oś-
rodkowi Kultury w Mszanie Dolnej.
Wszystkim, którzy przyczynili się
do zaaranżowania tych kilku wa-
kacyjnych wieczorów w magiczną
przygodę z kinematografią, wielkie
dzięki! Mieszkańcom za chęć od-
bycia tych podróży wraz z nami
również dziękujemy. Cieszy nas
okazane zainteresowanie. Nie po-
zostaje więc nic innego jak zaprosić
wszystkich naszych widzów na ko-
lejny cykl Kina Letniego. Żywimy
nadzieję, że w przyszłym roku rów-
nież będziecie z nami.

Starmi

Aktualności Koło Wędkarskiego
„Mszanka” 

WZarządzie Okręgu PZW
zakończył się przetarg
na remont Ośrodka Zary-

bieniowego na Zarabiu. Naprawiany
będzie dach budynku wylęgarni, 
a także linia dostarczająca wodę 
z Raby do stawów. Stare przewody
były perforowane i przez te otwory
dostały się do środka korzenie
drzew i krzewów zawężające światło
rur. Po remoncie produkcja ośrodka
będzie mogła ruszyć „pełną parą”.

Nasz kolega Piotr Armatys –
członek kadry narodowej brał
udział w rozgrywanych w Irlandii
Mistrzostwach Europy w wędkar-
stwie muchowym - gdzie zajął 14
miejsce (relacja na str. 22). Nato-
miast Zawody Okręgowe o mist-
rzostwo w wędkarstwie muchowym
przyniosły naszej drużynie w skład-
zie Marek Kowalski, Marek Bomba
i Piotr Armatys drugie miejsce.
Vice mistrzem indywidualnie został
Marek Kowalski. 

14 września br. zarybiano rzekę
Mszankę wraz z dopływami 10 ty-
siącami sztuk narybku pstrąga po-
tokowego. Ryby w naszych rzekach
stanowią nie lada pokusę dla
kłusowników wszelkiej maści.
Społeczna straż rybacka, strażnicy
państwowi i policja mają nierzadko
pełne ręce roboty. Ostatnio jednak
przekroczone zostały wszelkie gra-
nice barbarzyństwa. 21-latek z Kra-
kowa został zatrzymany przez po-

licję, gdy w rzece Mszance zagłuszał
ryby przy pomocy petard. Tego
rodzaju praktyki niszczą wszystko
co żyje w wodzie. Sprawą zajął się
prokurator. Za bezmyślne działanie
grozi mu nawet do dwóch lat po-
zbawienia wolności. Na zakończe-
nie aktualności „z myszką”. Węd-
karze z koła „Mszanka” wzięli
udział w festynie, który odbył się
w parku miejskim. Pomimo złej
pogody licznie zjawiły się dzieci 
i młodzież. Na stoisku z trofeami
mieszczącym się w namiocie wielkie
powodzenie wśród zwiedzających
miała ogromna głowa szczupaka.
Każdy chciał jej dotknąć i dokładnie
obejrzeć. Był też śpiewający pstrąg
i wiele fotografii ryb oraz sztuczne
przynęty jak błsytki czy muszki.
Za warsztatem wyrobu muszek sie-
dział Bartek otoczony ciekawskimi.
Rzuty spiningiem można było tre-
nować pod okiem Wojtka Miśkow-
ca, a rzuty sprzętem muchowym
trenowano u Marka Kowalskiego.
Najmłodsi łowili sztuczne rybki 
w wiadrze i były nagrody dla naj-
lepszych. Pod okiem Agaty Bażan
przeprowadzono konkurs rysun-
kowy. Najlepsze prace będą wy-
stawione w Urzędzie Miasta, 
a zwycięzcy otrzymali nagrody.
Całością z właściwą sobie werwą
kierował Waldemar Bażan.

Andrzej Pakosz

Turniej Tenisa Ziemnego

15-16 sierpnia na kortach
tenisowych przy pensjo-
nacie „Szczebel” został

rozegrany X Turniej Tenisa Ziem-
nego. Chętnych, którzy chcieli spró-
bować swoich sił na ceglastej na-
wierzchni nie brakowało, zapisy
rozpoczęły się w sobotę we wczes-
nych godzinach porannych i już
wtedy zgłosiło się 33 uczestników.
Przez dwa dni piłki na kortach od-
bijali najlepsi z najlepszych, którzy
zjechali z różnych stron Polski, 
a są tu częstymi gośćmi. Po za-
kończonym meczu najlepsi gracze
otrzymali gromkie brawa, gratu-
lacje, dyplomy i puchary od orga-

nizatorów. Wielkie podziękowania
kierujemy na ręce Zbigniewa
Dąbrowskiego - Gospodarza Pen-

sjonatu “Szczebel” za bezpłatne
udostępnienie kortów tenisowych
a organizatorzy czyli Ognisko TKKF
„Lubogoszcz” zaprasza już na ko-

lejny jedenasty turniej.
Dwudniowy turniej zakończył się
następującymi wynikami:

Kategoria wiekowa do
45 lat:
1. Maciej Bańdo - Kraków
2. Grzegorz Matras - 
Limanowa
3. Daniel Darkowski - 
Kraków
Kategoria wiekowa po-
wyżej 45 lat:
1. Wojciech Wojciechowski

- Kraków
2. Tomasz Musiorski - Olkusz
3. Andrzej Paryś – Mszana Dolna

Red.

Uczestnicy turnieju.
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Wdniach 20 - 26 września
w Irlandzkiej miejsco-
wości Killarney zostały

rozegrane 15 Mistrzostwa Europy
w wędkarstwie muchowym (15th
Fips Mouch Fly Fishing Cham-
pionship). W imprezie brało udział
13 najlepszych ekip z całej Europy
w tym dwie drużyny z Polski. 

Zawody rozegrano w formule
sześciu,  trzygodzinnych  sesji, na
dwóch jeziorach Lough Leane i
Lough Carach oraz na jednej z naj-
droższych łososiowych rzek Eropy
- Blackwater. Do klasyfikacji zali-
czany był tylko pstrąg potokowy.
Z przyjemnością informujemy, że

w składzie drugiej drużyny Polski
znalazł Piotr Armatys członek Koła
PZW „Mszanka”. Zawody zakoń-
czyły się sukcesem pierwszej
drużyny która zdobyła brązowy
medal. Indywidualnie najlepiej 

z polaków łowił Marek Walczyk 
z Krosna zajmując szóste miejsce.
Największą rybę zawodów złowił
Piotr Armatys.
Wyniki drużynowe: 
1. Francja
2. Czechy 
3. Polska 1 
10. Polska 2
Indywidualnie:
1. Pavel Chyba - CZE 
2. John Horsey – ENG
3. Dave O Donovan - IRE
4. Yann Caleri - FRA 

5. Andrea Adreveno - ITA 
6. Marek Walczyk - POL1 
10. Grzegorz Gołofit POL1
12. Stanisław Guzek POL1
14. Piotr Armatys POL2

17. Piotr Konieczny POL1
32. Zbigniew Buśkiewicz POL2
36. Tomasz Wieczorek POL2
38. Artur Trzaskoś POL1
51. Piotr Marchewka POL2
62. Artur Szczygieł POL2

Uzupełniając informacje do-
tyczące zawodów wędkarskich 
w dniach 28 – 30 sierpnia w Kroś-
cienku nad Dunajcem zostały ro-
zegrane XXXIII Mistrzostwa Polski
Seniorów w wędkarstwie mucho-
wym. Piotr Armatys razem 
z drużyną reprezentującą okręg

Nowy Sącz zdobył po raz drugi 
w swojej karierze wicemistrzostwo
Polski.

Red.

Relacja z Mistrzostw Europy

Rozgrywki pod siatką 

Dziesiątki fanów zgromadziły
się przy boisku do siat-
kówki plażowej,

gdzie rano, w sobotę 18 lipca
br. trwały zapisy do V Tur-
nieju Siatkówki Plażowej. 
Z boiska przy Zespole Szkół
Techniczno-Informatycznych
w okresie wakacji korzysta
dużo osób, więc zainte-
resowanie turniejem było 
ogromne. 

Każdy chciał sprawdzić
swoje umiejętności, pojawiły
się też osoby, które startują
rok rocznie przyjeżdżając z
okolicznych miejscowości.
Pogoda dopisała, a o świeży
piasek postarali się organi-
zatorzy. Rozgrywki trwały prak-
tycznie cały dzień. Popołudniu zna-
liśmy już wyniki w poszczególnych
kategoriach i wtedy też nastąpiło

uroczyste wręczenie pucharów i
dyplomów ufundowanych przez

Urząd Miasta w Mszanie Dolnej.
Gratulacje należą się wszystkim
uczestnikom. Już dziś zapraszamy
wszystkich za rok, tym bardziej,

że członkowie koła TKKF “Lubo-
goszcz” obiecali dołożyć wszelkich

starań, aby za rok na dwóch (!)
boiskach VI Turniej rozgrywał się
równolegle. 

Red.

Pamiątkowe zdjęcie.
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„Łowca” największej sztuki.
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Kadra Polski.
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Nowe krzesełka na trybunach

Koncertową grą, kompletem
zdobytych punktów i pięcioma
bramkami uraczyli piłkarze

KS Turbacz najwierniejszych kibiców
w  meczu rozegranym  z drużyną 
z Ujanowic.

Ci którzy piękne, jesienne po-
południe spędzili na mszańskim sta-
dionie spotkała miła niespodzianka -
oprócz pięknych bramek, walki po
ostatni gwizdek,  dostrzegli jeszcze
coś - kolejny sektor niebieskich foteli-
ków ze stadionu krakowskiej Wisły.
Na kilkanaście godzin przed gwizd-
kiem ostatnie z ponad 900 kolejnych
krzesełek zamontowali wychowanko-
wie Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego im. Ks. Karola Wojtyły 
w Mszanie Dolnej, którzy prace wy-
konywali pod okiem swojego wycho-
wawcy p. Antoniego Dudzika, któremu
bardzo dziękujemy. Słowa podzięki
kierujemy również do wychowanków
dyr. MOW-u p. Małgorzaty Wróbel,

która wyraziła zgodę na prace przy
montażu i co najważniejsze - uczyniła
to bezinteresownie, bez grosza zapłaty.
Ta sama ekipa montowała pierwszą
partię niebieskich krzesełek ofiaro-
wanych podobnie, jak ostatnia pula
przez Prezydenta Krakowa
prof. Jacka Majchrowski-
ego. Przypomnijmy, prośbę 
o bezpłatne przekazanie fo-
telików wystosowali do pre-
zydenta Krakowa, burmistrz
Tadeusz Filipiak i prezes KS
Turbacz Władysław Szczyp-
ka.  Nasze prośby kierowane do kra-
kowskiego magistratu wspierała sku-
tecznie p. Barbara Janik, pełniąca
wówczas funkcję Pełnomocnika Pre-
zydenta Krakowa ds organizacji pod
Wawelem EURO 2012. Dziś stadion
pod Lubogoszczą dysponuje ponad
1300 miejscami siedzącymi (fotelika-
mi). Do pełni szczęścia brakuje ok.
400 niebieskich krzesełek, które do-

pełniłyby ostatni trzeci sektor - spró-
bujemy poprosić jeszcze o brakujące
krzesełka. Może uda się je pozyskać -
wtedy nasz miejski stadion zaspokoi
najwybredniejszych kibiców. W po-
niedziałek 19 października burmistrz

Tadeusz Filipiak osobiście podziękował
prezydentowi Krakowa prof. Jackowi
Majchrowskiemu za przekazane krze-
sełka. A nam pozostaje  życzyć piłka-
rzom, by ostatni wynik 5 : 1 z KS
Ujanowice nie był “wypadkiem przy
pracy”, ale by dobre mecze, walka do
końca i awans do wyższej klasy 
rozgrywek, stały się celem.

Red.

Stadion Sportowy KS Turbacz
w Mszanie Dolnej - jedyny
w Powiecie Limanowskim na

którym można uprawiać lekką at-
letykę gościł w ubiegłym tygodniu
gimnazjalistów z całej limanowsz-
czyzny. 

W biegach sprinterskich na 100
i 300 metrów, trochę dłuższych
na 600 i 1000 metrów, a także w
sztafetach 4x100 metrów i w tzw.

sztafecie szwedzkiej, a także 
w konkurencjach technicznych ta-
kich jak, pchnięcie kulą i skok 
w dal startowało bardzo wielu
młodych sportowców z gimnazjów
naszego powiatu. Swoje reprezen-
tacje wystawiły szkoły z Tymbarku,
Kasiny Wielkiej, Poręby Wielkiej,
Niedźwiedzia, Słopnic, Starej Wsi,
Jurkowa i Dobrej. Mocne ekipy re-

prezentowały nasze gimnazja nr 1
i nr 2.

A jak wypadli nasi sportowcy?
Całkiem, całkiem - choć pewien
niedosyt pozostaje i w samych star-
tujących i ich nauczycielach. Ale
słowa uznania należą się tym
wszystkim, którzy startowali, cza-
sem w kilku konkurencjach 
z dobrym skutkiem. Gwiazdami
Lekkoatletycznej Gimnazjady byli

bez wątpienia Ada Jaku-
biak z mszańskiego Gim-
nazjum nr 1 - wygrała skok
w dal, uzyskując odległość
4,33 m, a w biegu na 100
metrów zajęła miejsce III.
Jakub Loch z Gimnazjum
nr 1 wybiegał wraz z kole-
gami złoto w sztafecie
4x100metrów, a pchnięta
na 11,45m. Kula dała mu
III miejsce w powiecie.

Brązowy medal zawisł na szyi An-
drzeja Klimka z Gimnazjum nr 2
za bieg na 300 metrów. Najdłuższy
bieg na 1000 metrów wygrał Do-
minik Bryl (Gim. nr 2) Najlepsi
sprinterzy zaś to gimnazjaliści 
z naszej “1”, którzy w składzie:
Daniel Kozioł, Jakub Loch, Dariusz
Olszewski i Dariusz Krzan wygrali
sztafetę 4x100m. Na miejscu III 

w tej konkurencji uplasował się
sztafeta z drugiego naszego gim-
nazjum. A jak wypadły nasze młode
damy? Zdominowały np. skok 
w dal - wygrała wspomniana już
wcześniej Ada Jakubiak, tuż za nią
uplasowała się Julia Ciężadlik, 
a miejsca IV i V również padły
łupem mszańskich dziewcząt. Bra-
wo! W sztafecie 4x100 metrów
gimnazjalistki z “1” zajęły miejsce
II, zaś tuż za podium, na pozycji
IV finiszowały koleżanki z gim-
nazjum nr “2”. W sztafecie szwedz-
kiej Mszana Dolna stanęła na po-
dium oznaczonym II i III. Pamiątko-
we medale i dyplomy wręczyli
młodym sportowcom burmistrz
Mszany Dolnej Tadeusz Filipiak 
i dyrektor MOS-u w Limanowej
Paweł Pięta. Nad sprawnym prze-
biegiem zawodów czuwał nieza-
stąpiony Feliks Piwowar, któremu
solidarnie pomagali sędziowie 
i nauczyciele. Słowa podziękowania
za przygotowanie obiektu i udo-
stępnienie wszystkich niezbędnych
urządzeń i pomieszczeń kierujemy
również do Gospodarza obiektu -
KS Turbacz Mszana Dolna.
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Gościli Królową Sportu

Przed startem.
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Nowe trybuny w pełnej okazałości.
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