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Cennik reklam okładka (netto)
1/4 strony - 200 zł
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1/4 strony - 160 zł
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numerach - zniżka 10%
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Reprezentacja Mszany Dolnej podczas zawodów narciarskich w Niżnej (Słowacja)
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Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSM 1 Hala sportowa

Mszański Orlik - boisko trawiaste Mszański Orlik - boisko wielofunkcyjne

Pobłogosławiony i otwarty budynek socjalny Podjazd dla niepełnosprawnych w ZSM Nr 1

Łazienka dla niepełnosprawnych w ZSM Nr 2 Zajęcia w ramach "Radosnej Szkoły"
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Opiekuńcze skrzydła

Używając języka piłkarskiego, re-
prezentacja Mszany Dolnej udała
się w środowe przedpołudnie,

13 stycznia br. do Pałacu Arcybiskupów
Krakowskich w najsilniejszym składzie.
Pojechała dziękować Metropolicie Kra-
kowskiemu Kardynałowi Stanisławowi
Dziwiszowi za Jego pomoc i staranie,
by Święty Michał Archanioł został Pat-
ronem naszego miasta.

Przed obliczem Kardynała stawili
się obaj mszańscy proboszczowie - Ks.
Jerzy Raźny i Ks. Stanisław Parzygnat,
Przewodniczący Rady Miasta Wła-
dysław Jerzy Żądło i jego zastępca Eu-
geniusz Sieja, burmistrzowie Tadeusz
Filipiak i Michał Baran, a także Prze-
wodniczący Rady Parafialnej przy koś-
ciele św. Michała, Jerzy Łabuz. Podczas
krótkiego spotkania delegacja odebrała
Dekret Stolicy Apostolskiej potwier-
dzający że Archanioł Michał został
ogłoszony Patronem Mszany Dolnej.
Na koniec spotkania z Metropolitą
usłyszeli pytanie - a kiedy zamierzacie
to ogłosić? Marzeniem przedstawicieli
Mszany i drugim celem wizyty było

zaproszenie Księdza Kardynała do
Mszany Dolnej, a to pytanie ośmieliło
samorządowców, by Pasterza Archi-

diecezji Krakowskiej do Mszany Dolnej
zaprosić. Ksiądz Kardynał Stanisław
Dziwisz zaproszenie przyjął z radością
- w swoim kalendarzu długo szukał
dogodnego terminu, by być wśród nas

tej jesieni. I taki dzień się znalazł - 
3 października AD 2010 o godz. 11.00
uroczystej Sumie odpustowej będzie

przewodniczył i Świętego Michała Ar-
chanioła Patronem miasta Mszana Dol-
na ogłosi Metropolita Krakowski J.E.
Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz.

Red.

Delegacja samorządowców z wizytą u Kardynała

Reskrypt Kongregacji Kultu Bożego przetłumaczony na język polski

Kongregacja Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów
Prot. 596/09 L

ARCHIDIECEZJA  KRAKOWSKA

Duchowieństwo i wierni prześwietnego miasta Mszany Dolnej otaczali i nadal otaczają szczególną i nieprzerwaną czcią
świętego Michała Archanioła, który dniem i nocą, służąc Bogu, jest równocześnie, jak ufają, potężnym obrońcą,
przeciwstawiającym się zakusom widzialnych i niewidzialnych nieprzyjaciół rodu ludzkiego. 

Dlatego też najdostojniejszy ksiądz arcybiskup krakowski, kardynał Stanisław Dziwisz, przychylając się do próśb
wszystkich obywateli oraz władz miasta, zatwierdził, zgodnie z zasadami, wybór świętego Michała Archanioła na patrona,
orędującego u Boga za tym miastem. On także, w liście z dnia 3 czerwca 2009 roku, prosi usilnie o zatwierdzenie tego
wyboru i aprobaty, zgodnie z przepisami o ustanawianiu patronów oraz z 30. numerem Instrukcji „o przejrzeniu kalendarzy
miejscowych oraz własnych formularzy oficjów i mszy”.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, stwierdziwszy na podstawie uprawnień danych przez papieża BE-
NEDYKTA XVI, że wybór i aprobata zostały dokonane zgodnie z przepisami prawa, po rozpatrzeniu przedłożonej prośby,
przychyliła się do niej i uznaje  

ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA ZA PATRONA I ORĘDOWNIKA U BOGA prześwietnego miasta  MSZANY  DOLNEJ 

ze wszystkimi uprawnieniami i przywilejami liturgicznymi według rubryk tak, że żadne przeciwne okoliczności nie mogą
stanąć temu na przeszkodzie. 

Z siedziby Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 21 listopada 2009 r. 

Arcybiskup Antoni kardynał Cañizares Llovera,
prefekt

Arcybiskup Józef Augustyn Di Noia OP,
sekretarz



5www.mszana-dolna.plWiosna 1/2010

Pamięć

FO
T.

 U
R
Z
Ą

D
 M

IA
ST

A

Miejski sztandar

Wzwiązku z przygotowaniami
miasta do uroczystego nada-
nia Mszanie Dolnej patronatu

św. Michała Archanioła na pierwszej
noworocznej Sesji Rady Miasta z ini-
cjatywą ufundowania sztandaru wystąpił
burmistrz Tadeusz Filipiak - pomysł
poparli wszyscy Radni i można było
przystąpić do projektowania pierwszego
w dziejach miasta i Samorządu Mszany
Dolnej sztandaru.

Po jego jednej stronie w całym ma-
jestacie ujrzymy Patrona naszego miasta
Michała Archanioła i napis w języku
polskim: "Któż jak Bóg", zaś strona
druga sztandaru będzie biało-czerwona
i na narodowych barwach, w samym
środku płótna, herb Mszany Dolnej,
wzorowany na tym historycznym, ma-
lowanym na desce i pamiętającym po-
czątki ubiegłego stulecia. W górnym
rogu znalazło się miejsce dla zagó-
rzańskiej latorózki - zdobniczego mo-
tywu roślinnego, haftowanego na na-
szych, zagórzańskich strojach ludowych.

Główne elementy naszego herbu, 
a więc trzy korony, mur z cegieł, baran
i biały orzeł otoczą bogate złoto-srebrne
hafty, a między nimi dwie daty, ważne
w historii naszego miasta: rok
1345 - wtedy to Król Kazimierz
Wielki w Niepołomicach wydał
podpisany jego królewską ręką Akt
Lokacyjny grodu Mszana. Druga
data, to rok 2010 - czas ogłoszenia
Michała Archanioła Patronem mias-
ta i fundacji sztandaru. Uzupełnie-
niem tej strony będzie jeszcze napis
nad herbem: Miasto, poniżej zaś:
Mszana Dolna.

Choć do 3 października br. po-
zostało jeszcze kilka miesięcy, ze
zleceniem wykonania sztandaru czekać
nie mogliśmy ani dnia dłużej. Nazajutrz
po akceptacji projektu przez Komisję
Kultury Rady Miasta, zatwierdzony
projekt, rysunki, zdjęcia i wszystko,
co niezbędne, zostało dostarczone do
Pani Barbary Łabuz - mieszkanki na-
szego miasta. Nie kryła radości, że to

spod jej rąk wyjdzie sztandar Mszany
Dolnej. Płótna są już naciągnięte na
krosna, a wprawne ręce artystki roz-
rysowały w skali 1:1 wszystkie elementy

sztandaru i mozolne, bardzo trudne
zadanie zostało rozpoczęte. Zdążymy
na pewno, obiecuje Pani Barbara, 
a nam pozostało jeszcze wiele innych
spraw do przygotowania tego ważnego,
chyba najważniejszego dnia w historii
Mszany Dolnej.

Red.

Haftowanie sztandaru rozpoczęte

Odeszła na wieczną wartę

Wwieku 85 lat w Mszanie Dol-
nej zmarła Barbara Panaś,
harcmistrz ZHP, Kawaler Or-

deru Uśmiechu, Członek Szarych Sze-
regów, odznaczona Złotym Krzyżem
Zasługi dla ZHP i Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia. W Mszanie
znana jako "Babcia Panasiowa" i jak
typowa babcia zawsze uśmiechnięta,
tryskająca humorem, dowcipkowała 
a jak trzeba było i w ucho trzepnęła. 
Chyba od zawsze związana z zielonym
mundurem, miała osiem lat gdy została
zuchem w Przemyślu, w mieście, 
w którym się urodziła, gdzie mieszkała
i zdała maturę. Tam też, od grudnia
1940 roku podjęła konspiracyjną
działalność. Ujawniła się jako harcerka
w 1944, gdy nie było już Niemców. W
1945 roku złożyła egzamin maturalny
i towarowym pociągiem pojechała do
Krakowa na Uniwersytet Jagielloński
studiować polonistykę. Na kilka dni
przed inauguracją studiów zgłosiła się
do Komendy Chorągwi na ulicę Kar-
melicką 31. Przydzielono jej jedną 
z krakowskich drużyn. W 1946 roku
pojechała na swój pierwszy obóz. 
I tak się zaczęło jej cudowne życie
pod namiotem, które, aż trudno uwie-
rzyć, trwało do ostatnich lat jej życia.
Dla wszystkich, którzy wyjeżdżali z
nią na obozy harcerskie najlepszym
dniem pobytu był „Dzień Babci” - jeden
dzień obozowego życia gdzie można
było robić co żywnie się podoba – kto

mógł wpaść na taki pomysł? Tylko
Babcia! To chyba właśnie dzięki nie-
konwencjonalnym, zwariowanym po-
mysłom, pełna życiowej radości i energii
otoczona zawsze była dziećmi i młod-
zieżą. Nawet wózek inwalidzki nie był
przeszkodą by pojechać na obóz do

Pobierowa. Dla niej nie było rzeczy
niemożliwych. Podobno jej pasją było
robienie konfitur i sałatek, a mszański
sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy od kilku dobrych lat otrzymy-
wał ogromny kosz konfitur na wie-
czorną licytację. Zawsze gotowa do
pomocy starała się wszystkim pomóc.
Można nawet powiedzieć, że jak naj-
pilniej wypełniała każdy punkt har-
cerskich zasad. ”Mam szczerą wolę
całym życiem pełnić służbę Bogu i Pol-

sce, nieść chętnie pomoc bliźnim i być
posłusznym prawu harcerskiemu” takie
słowa wypowiada każdy harcerz wstę-
pując do drużyny – taka też była Babcia
Panasiowa – harcerka w każdym calu.  

We wtorek, drugiego marca w koś-
ciele Św. Michała Archanioła o godz.
14.00 odbył się pogrzeb naszej naj-
wspanialszej harcmistrzyni...

Rzesze mieszkańców Mszany Dolnej,
młodzi i starsi, zuchy i harcerze z Li-
manowej, Niedźwiedzia, Podobina,
Raby Niżnej, Gruszowca, Krakowa 
i wielu, wielu innych miejsc, a także
ci, którzy spotkali na swojej drodze
śp. druhnę Barbarę Panasiową otoczyli
Jej trumnę, by w modlitewnej zadumie
podziękować Bogu za to piękne, wy-
pełnione służbą i miłością do człowieka,
a szczególnie do ludzi młodych, życie,
które dopaliło się w ostatni dzień
lutego przed południem. W tej samej
niemal godzinie w jednym z wrocław-
skich kościołów prawnuk Babci Pana-
siowej, Mateusz otrzymał Sakrament
Chrztu Świętego. Zbieg okoliczności?
Przypadek? A może Bóg tak chciał, by
wypełnić pustkę po Babci i Prababci?
Złożoną na katafalku w kaplicy cmen-
tarnej trumnę otuliły harcerskie sztan-
dary, przepasane kirem, na czerwonych
aksamitnych poduszkach przyznane
odznaczenia, a wśród nich Polonia
Restituta i ten, który ceniła sobie Babcia
Panasiowa chyba najbardziej, Order
Uśmiechu od wszystkich dzieci. Żałobny
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orszak do kościoła św. Michała popro-
wadziła Orkiestra Dęta mszańskiej
Straży Pożarnej w galowych mundu-

rach, w kondukcie poczty sztandarowe
wszystkich mszańskich szkół i delegacje
harcerzy, zuchów, firm i instytucji 
z wieńcami z kalii, róż i margaretek.
Żałobnej liturgii w parafialnej świątyni
przewodniczył ksiądz Tadeusz Skupień
- mszański wikariusz, a mszę świętą
współkoncelebrował ksiądz Józef Sowa,
kapłan i harcerz, były kapelan Kra-
kowskiej Chorągwi ZHP w jednej oso-
bie. Ksiądz Jerzy Raźny, proboszcz pa-
rafii św. Michała i wicedziekan Deka-
natu mszańskiego pożegnał zmarłą
druhnę Barbarę w imieniu duchowień-
stwa i przypomniał Jej zasługi w dziele
wychowania i kształtowania młodego
pokolenia. Wystawioną powtórnie na
katafalku trumnę otoczyły wieńce 
i wiązanki kwiatów, świece na wy-
smukłych lichtarzach i małe kilkuletnie
zuchy z Podobina, harcerki z mszań-
skich gimnazjów i instruktorzy z Gor-
czańskiego Hufca ZHP. Przejmująco
wybrzmiały słowa żałobnej pieśni za-
śpiewanej przez Chór Męski im. ks.
Józefa Hajduka - ..."niech spocznie w
pokoju Twoim Panie, Twa światłość
Jej świecić niech nie przestanie..." Za-
nim na trumnę z ciałem Druhny Bar-
bary spadły krople święconej wody 
i spowiły dymy kadzidła, pożegnali Ją
przedstawiciele Kwatery Głównej ZHP
z Warszawy - harcmistrzyni Katarzyna
Traczyk I Komendy ZHP z Krakowa -
harcmistrz Henryk Chrobak, zaś 
w imieniu wszystkich Mieszkańców
naszego miasta Druhnę - Babcię Pa-
nasiową pożegnał burmistrz Tadeusz
Filipiak. Na starym parafialnym cmen-
tarzu zielone sukno widoczne z daleka
i namiot w tym samym kolorze wy-
znaczały miejsce wiecznego spoczynku
Harcmistrzyni RP - rytmiczne werble
Straży Granicznej towarzyszyły
składającym ostatni hołd zmarłej Druh-

nie - zdawało się, że trumna spoczywa
na wielobarwnym kwiatowym kobiercu.
Na opuszczaną powoli do grobu trumnę

ktoś wrzucił naręcze wiosennych tuli-
panów, a przejmująca "Cisza" Nini Ros-
so zagrana przez trębacza poniosła się
od Lubogoszcza po Ćwilin i od Lubonia
po Śnieżnicę - tak na rozkaz Komen-
danta Straży Granicznej w Nowym
Sączu pułkownika Józefa Ostapkowicza
żegnali druhnę Panasiową pogranicz-
nicy. "...Co powiemy wysmukłym sos-
nom z Pobierowa, że już nigdy się
nimi nie zachwycisz?... Nie uwierzą,
podobnie jak my, nie wierzymy jeszcze
i nie możemy się pogodzić z Twoją
śmiercią Druhno Barbaro, Babciu Pa-
nasiowa i Szefowa..."

Życie dopisało do tej Księgi Historii
kolejną smutną kartę - 5 marca br. po
długiej chorobie zmarł Jerzy Panaś -
Małżonek Druhny Barbary. Przeżyli ze
sobą prawie 62 lata. Uroczystości po-
grzebowe odbyły się 8 marca 
o godz. 13.00 w kościele Św. Michała.

Red.
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Była, jest i będzie wzorem dla wszystkich mieszkańców

Druhnę Panasiową pożegnał
Burmistrz Miasta 
Tadeusz Filipiak

Jak żar ogniska na polanie z wolna
dogasa, tak Twoje Druhno Barbaro
długie i piękne życie zgasło na zawsze
w niedzielę, ostatni dzień lutego – co
powiemy wysmukłym sosnom ze
Skarżyska, Rowów i Pobierowa? Że
już nigdy na nie nie spojrzysz? Że nie
zachwycisz się zapachem ich żywic?
Co mamy powiedzieć tego lata falom
Bałtyku i kryjącemu się za horyzontem
w jego wodach słońcu? Przecież nie
uwierzą, że Ciebie już nigdy tam nie
będzie.

Choć jeszcze zima, to wokół nas
zielono – kolor nadziei i nowego życia
wypełnia dziś mury naszego kościoła
– w zielonych mundurach instruktorzy,

w szarych mundurach, jak kiedyś i Ty
i Twoi młodzi przyjaciele z Szarych
Szeregów, zuchy i harcerze, chłopcy 
i dziewczęta. Są i rzesze tych, co 
z mundurów już wyrośli, ale harce-
rzami pozostaną na zawsze i są sztan-
dary kirem przepasane i pochylone 
z szacunku i w hołdzie, Tobie Harc-
mistrzyni Najjaśniejszej Rzeczypospo-
litej oddają pokłon i składają ostatni
meldunek. 

Nikt z nas nie wstydzi się łez – są
nasi Rodzice i nasze dzieci i jesteśmy
my, pokolenie, które przy Tobie 
i z Tobą wzrastało. Byliśmy szczęścia-
rzami i czujemy się wybrańcami losu
– dziękujemy za Twoją dobroć i szla-
chetną duszę, za Twoje piękne i mądre
oczy, dziękujemy za miłość i otwarte
serce, którym dzieliłaś się z każdym
napotkanym na swojej drodze człowie-
kiem, dziękujemy za otwarty dom 
w którym godzinami słuchaliśmy opo-
wieści, ale i mogliśmy się przed Tobą
otworzyć, wyżalić i o radę poprosić,
dziękujemy żeś nas uczyła, że warto
być uczciwym i prawym, dziękujemy
za dobre i mądre słowa, którymi nas
karmiłaś, za Twoje ręce, które tuliły
małego zucha, jak ręce kochanej Babci,
gdy zatęsknił za domem i zapłakał za
mamą. Dziękujemy za Twój promienny
uśmiech – dzieliłaś się nim ze wszyst-
kimi. Przy Tobie jeno smutek i zgorzk-
nienie źle się czuły. Tego wszystkiego
będzie nam brakować!

W pięknym i długim życiu Harc-
mistrz Barbary, choć losy naszej Oj-
czyzny toczyły się różnymi kolejami,
wartości takie jak miłość bliźniego,
uczciwość, prawość, dobroć, solidarność,
miłość do Boga i Ojczyzny, wrażliwość
na krzywdę i niesprawiedliwość, nigdy
nie utraciły swojej aktualności i były
drogowskazem. 

Henryk Sienkiewicz powiedział, że
śmierć jest bezsilna wobec kochania 
i choć drogą duszę zabrać może, nie
zabroni nam jej kochać.

Wiecznie odpoczywanie po bogatym
i pięknym życiu i szczęście bez miary
z Tobą, Dawco życia i Zwycięzco śmier-
ci, racz dać jej, z serca prosimy.



"... Z radością pobłogosławiłem budy-
nek socjalny naszego Miasta przy 
ul. Starowiejskiej 36 f. Woda święcona
i modlitwa kapłana niech wypraszają
Wam w nowych mieszkaniach Boże
błogosławieństwo, zdrowie i pomyślność
na każdy dzień nowego 2010 roku.
Zostawiam w Waszych mieszkaniach
obraz Pana Jezusa Miłosiernego przy-
wieziony z krakowskich Łagiewnik" -
to słowa Proboszcza Parafii Miłosierdzia
Bożego w naszym mieście, Księdza
Stanisława Parzygnata skierowane do
rodzin, które otrzymały przydziały do
nowych mieszkań socjalnych. 

25 stycznia w obecności Radnych
Rady Miasta, władz samorządowych,

głównego wykonawcy - inż. Józefa
Golonki właściciela Firmy BUDREM 
z Limanowej, inspektora nadzoru inż.
Józefa Stożka i przedstawicieli Urzędu
Miasta Mszana Dolna oraz ZGK - ad-
ministratora obiektu, odbyło się uro-
czyste błogosławieństwo obiektu i ofi-
cjalne przekazanie kluczy do siedmiu
nowych lokali. Burmistrz Tadeusz Fi-
lipiak podziękował wszystkim, dzięki
którym ten niezwykle potrzebny dom
stanął - Radnym za podjęcie uchwały,
która pozwoliła na wszczęcie kilka-
naście miesięcy temu niezbęd-
nych procedur, by inwestycję
przygotować. Wykonawcy - inż.
Józefowi Golonka i jego firmie
BUDREM za wysoką jakość prac,
pełny profesjonalizm, uczciwość,
terminowe i solidne wykonanie
robót, oraz sąsiadom nowego
obiektu za życzliwość w czasie
trwania budowy. Dzięki ich
dobrej woli budynek socjalny
został podłączony do kanalizacji,
instalacji gazowej i innych, nie-
zbędnych do funkcjonowania
obiektu mieszkalnego, mediów. Spe-
cjalna komisja powołana przez bur-
mistrza dokonała po analizie złożonych
podań, przydziału nowych lokali - po
podpisaniu umów najmu, lokatorzy

wprowadzili się do przyznanych miesz-
kań. I na koniec przypomnienie ważnej
informacji - w roku 2009 za zgodą
Rady Miasta została sprzedana działka
przy ul. Orkana na której stoi ponad
stuletni drewniany budynek, służący
aż do końca stycznia jako locum so-
cjalne. Jego "standard" pozostawiał
wiele do życzenia, a drewniana, prze-
gniła w wielu miejscach dachowa wię-
źba w każdej chwili groziła katastrofą.
Nie wszyscy decyzji o sprzedaży 0.1539
ha. działki na której stał dom wraz 
z lokatorami byli przychylni. Pojawiły
się nawet argumenty, że sprzedaż po-
sesji (domu) wraz z ludźmi jest łama-
niem prawa. Nowy nabywca lokatorów

nie wyrzucił, a uzyskana w przetargu
kwota 505.185,00 zł. zasiliła miejską
kasę i pozwoliła wybudować przeka-
zany do użytkowania obiekt, którego
koszt budowy zamknął się kwotą
564.012,53 zł, w tym 20% dofinanso-
wanie uzyskane z budżetu Państwa, 
a zrealizowane przez Bank Gospodarki
Krajowej. Miasto Mszana Dolna jest
jedyną gminą w powiecie limanowskim
i nieliczną w Małopolsce, która podjęła
się realizacji zadania mało popularnego
wśród społeczeństwa, ale zadania które,

czy się nam to podoba, czy nie, spo-
czywa na ramionach lokalnych Samo-
rządów.

Red.
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Inwestycje

Z potrzeby i obowiązku

Zima na początku marca jeszcze
ostro trzymała, ale tęsknota piłka-
rzy za zajęciami na świeżym po-

wietrzu była większa, wybiegli więc
na murawę boiska ze sztuczną trawą,
wybudowanego w ramach programu
„Orlik 2012” przy ul. inż. Józefa Marka.

Trenują i grają
tam zawodnicy
KS „Turbacz”
Mszana Dolna,
młodzież ze
szkół miejskich
oraz grupy nie-
formalne z mi-

asta. Tak więc prawie od samego po-
czątku boiska tętnią sportowym życiem,
a przecież o to chodziło inwestorowi
(Urząd Miasta) oraz współfinansującym
program (Ministerstwo Sportu i Tury-
styki, samorząd Województwa Małopol-
skiego).

Na kompleksie został zatrudniony
gospodarz - pan Władysław Tomala,
którego zadaniem jest dopilnowanie,
aby obiekt funkcjonował bez zakłóceń.
Grupy chętnych mogą zarezerwować
konkretną godzinę na boisku dzwo-
niąc do gospodarza pod numer tel.
600 679 431. Obiekt czynny jest cały
dzień, do godziny 22.00. 

UM

Oblegany
Orlik

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z OBIEKTU SPORTOWEGO

„ORLIK 2012” W MSZANIE DOL-
NEJ zatwierdzony uchwałą Rady
Miasta Nr LI/326/2010 z dnia 
15 marca 2010 r.
1. Regulamin określa zasady korzys-
tania z obiektu sportowego.
2. Administratorem obiektu sporto-
wego „Orlik” jest Urząd Miasta 
w Mszanie Dolnej, ul. Piłsudskiego
2, 34-730 Mszana Dolna.
3. Obiekt sportowy obejmuje boisko
do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne
oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.
4. Korzystający z obiektu są zobo-
wiązani do przestrzegania niniejszego
regulaminu oraz stosowania się do
uwag instruktora sportu.
5. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne.
6. Obiekt jest czynny codziennie 
w godz. 8.00-22.00.
7. Warunkiem korzystania z obiektu
jest posiadanie odpowiedniego stroju
i obuwia sportowego.
8. W celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa użytkownikom i korzystania 
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Samorządowcy i główny wykonawca przy oddaniu do użytku budynku

Ks. Stanisław Parzygnat kropi wodą 
święconą jedno z mieszkań
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z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem 
zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na
wysokich i metalowych korkach oraz
kolców,
b) wprowadzania i użytkowania

sprzętu innego niż zgodnego z prze-
znaczeniem boisk, na przykład rower,
motorower, deskorolka, rolki itp.,
c) niszczenia urządzeń sportowych
i płyty boiska,
d) wchodzenia na ogrodzenie 
i urządzenia sportowe,
e) palenia tytoniu i spożywania 
alkoholu,
f) zaśmiecania,
g) przeszkadzania w zajęciach lub
grze,
h) zakłócania porządku i używania
słów wulgarnych,
i) wprowadzania zwierząt,
j) korzystania z boisk bez zgody 
instruktora sportu,
k) przebywania i korzystania z obiek-
tów poza godzinami otwarcia.
9. Osoby korzystające z obiektu mogą
korzystać z pomieszczeń szatni 
w porozumieniu z  Gospodarzem
obiektu.
10. Za zniszczenia powstałe w cza-
sie korzystania z boisk odpowie-
dzialność materialną ponoszą osoby
korzystające. 
11. Wyposażenie i sprzęt sporto-
wy znajdujący się na obiekcie
należy użytkować zgodnie z prze-
znaczeniem.
12. W sytuacji niekorzystnych wa-
runków atmosferycznych o korzys-
taniu z boisk decyduje Gospodarz
obiektu.
13. Dopuszcza się możliwość rezer-
wacji korzystania z boiska u gospo-
darza obiektu, który ustala harmo-
nogram imprez oraz rozkład trenin-
gów i rozgrywek przeprowadzanych
na terenie obiektów sportowych.
14. Uwagi dotyczące funkcjonowania
obiektów sportowych można zgłaszać
do Urzędu Miasta Mszana Dolna,
ul. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana
Dolna.

Rada Miasta Mszana Dolna

Nasza droga zima

Stare porzekadło mówi, że każdy
kij ma dwa końce - z uroków zimy
cieszą się wypoczywający u nas

goście, z radości zacierają ręce właści-
ciele narciarskich stacji, zadowolenia
nie kryją rolnicy. Po drugiej stronie "zi-
mowej barykady" stoją właściciele dróg,
energetycy i Samorządy za ich utrzymanie
odpowiedzialne. Przez ostatnie lata naszą
czujność "osłabiły" media - globalne
ocieplenie, wiosna zimą, powtarzały
jedne za drugimi.

Uwierzyliśmy po trochu tym baja-
niom, że w naszym klimacie zimy su-
rowe należą już do historii. A tu taka

niespodzianka? Zima w styczniu, lutym,
marcu? Miało jej nie być! Ale jest 
i jest to zjawisko jak najbardziej natu-
ralne. Namiastkę prawdziwych kłopo-
tów mieliśmy już 15 października -
kilkanaście centymetrów świeżego 
i mokrego śniegu sparaliżowało
południową Polskę. Tego też dnia po
raz pierwszy na ulicach Mszany Dolnej
pojawiły się pługi i piaskarki. Zima je-
sienią jak szybko przyszła, tak szybko
odeszła. Boże Narodzenie i Nowy Rok
były szare i pozbawione uroku - doku-
czały jednak niskie temperatury i gołole-
dź, nie tylko na drogach, ale i chodni-
kach. Jesienny przetarg wyłonił firmy
odpowiedzialne za należyte
utrzymanie dróg i ulic w na-
szym mieście. Za prawo-
brzeżną część Mszany Dolnej
odpowiadał p. Kazimierz Du-
dzik - Firma CAT-BUD, po
lewej stronie Mszanki odś-
nieżał już drugi rok z rzędu
p. Marcin Kuc - Firma MAR-
KOM. Ze "śnieżnego" tortu
uszczknął i ZGK - pracownicy
tej miejskiej firmy odśnieżali
parkingi, park miejski, plac
targowy, parkingi przy OSP
i Przychodni Miejskiej, a także przy
cmentarzu oraz deptak wzdłuż ul. M.
M. Kolbego. Z pewnością naszych
Mieszkańców zainteresuje ile nas taka
zima kosztuje? Żeby obraz był pełny,
podajemy koszty utrzymania dróg 

i chodników w naszym mieście od se-
zonu 2006/2007 - tamtej zimy odś-
nieżaliśmy łącznie w całym mieście
29 km ulic miejskich, dróg osiedlowych
i chodników, a z kasy miejskiej na ten
cel wydatkowano 57.821,89 zł (nie
wliczamy tu I półrocza roku 2006 -
zima "połknęła" wtedy 111.540,44 zł.)
Kolejny sezon zimowy to lata
2007/2008 - przybyło nieco kilometrów
do odśnieżania - wypadało wyremon-
towane odcinki dróg w roku 2007, 
a także chodniki, odśnieżać. Stąd uzbie-
rało się ich już 32 km i 160 mb. po
obu stronach Mszanki. W budżecie na

tę zimę musiano zagwaran-
tować sumę 134.982,30 zł.
S e z o n  z i m o w y  A D
2008/2009 był jak do tej
pory najkosztowniejszy, bo
na konta firm odśnieżających
nasze miasto przelaliśmy
kwotę 263.171,30 zł. Za te
pieniądze odśnieżane i po-
sypywane było już 35 km 
i 150 mb. dróg lokalnych 
i chodników. A jak wygląda
sytuacja tej zimy? Do 28 lu-
tego br. zima kosztowała nas

już 195.922,75 zł. To bardzo dużo,
zważywszy, że ostateczne koszty nie
obejmują marca br. Niezbędne były
korekty w budżecie, bo do zabezpie-
czona na ten sezon suma 180.000 zł.
została przekroczona. Na koniec jeszcze
jedna refleksja, która może wywołać
u wielu osób oburzenie - otóż zdarzają
się, choć rzadko, narzekania na stan
chodników. Jak z pewnością zauważyli
nasi Mieszkańcy po miejskich chodni-
kach uwijały się zgrabne traktorki 
z niewielkim pługiem - czy Samorządy
muszą jednak te dodatkowe prace zle-
cać? Otóż nie - zgodnie z Ustawą 
o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, dbałość o należyty stan
chodnika przylegającego do prywatnej
posesji (dom, siedziba firm itp.) należy
do właściciela. Straż Miejska odbiera
często telefony z pretensjami, że oto
śnieg z chodnika został zepchnięty na
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Czasami zaparkować, to nie łatwa sprawa

Drogi i chodniki przypominały tory lodowe
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bramę czy furtkę do posesji. Gdyby
trzymać się literalnie prawa, to zamiast
małego pługa, winna w takich miejs-
cach pojawić się Straż Miejska i właś-
cicielowi posesji wypisać mandat karny
w wysokości co najmniej 500 zł (to
najniższy wymiar kary!) zaś Sąd może
wymierzyć karę sięgającą nawet 5.000
zł. Jeśli jednak chodnik biegnący
wzdłuż prywatnej posesji nie przylega
do niej bezpośrednio - jest oddzielony
np. pasem zieleni, to obowiązek oczysz-
czania go ze śniegu i lodu spada na
gminę (służby miejskie). Przepis ten
reguluje również problem nadmiaru
śniegu - co z nim zrobić? Otóż nie
wolno śniegu z chodnika lub swojej

posesji wyrzucić na
jezdnię - składowany
śnieg nie może powo-
dować za-kłóceń w ru-
chu pieszych, ale i sa-
m o c h o d ó w .  T a k ż e
i w tym przypadku wy-
sokość nałożonego
mandatu zaczyna się
od 500 zł. Ten sam akt
prawny obliguje właś-
cicieli posesji do usu-
nięcia śnieżnych nawi-
sów i sopli lodowych - i tu Straż
Miejska może ukarać lekceważących
ten przepis mandatem karnym od 50
do 500 zł. Do czasu usunięcia za-

grożenia teren winien zostać oznaczony
i wyłączony z ruchu pieszych i samo-
chodów. 

UM

Poza miastem śnieg cieszył

Łatwiejszy start

Wgimnazjach miejskich trwa
realizacja projektu „Łatwiej-
szy start...”, realizowanego

w ramach Programu Operacyjnego „Ka-
pitał Ludzki” Europejskiego Funduszu
Społecznego. 

W ramach dodatkowych zajęć dy-
daktyczno - wyrównawczych powstało
16 grup po 8 uczniów, w tym: 4 grupy
dodatkowych zajęć dydaktyczno – wy-
równawczych z j. polskiego, 4 grupy 
z matematyki, 4 grupy z języka an-
gielskiego oraz 4 grupy z nauk przy-
rodniczych. W ramach zadnia powstało
także 16 grup po 10 uczniów dodat-
kowych zajęć pozalekcyjnych i poza-
szkolnych, w tym: 4 grupy z nauk ma-
tematyczno - przyrodniczych, 4 grupy

z języków obcych, 4 grupy - stosowanie
technologii informacyjno - komunika-
cyjnej, 4 grupy rozwijających umiejęt-
ności uczenia się, świadomości i eks-
presji kulturalnej. Ogółem w ramach
zadnia 2 w okresie od września do
grudnia 2009 r. odbyło się 350 godzin
zajęć. We wrześniu odbyło się 20 go-
dzin zajęć, w październiku 159, 
a w listopadzie odbyło się 171 godzin
zajęć. W miesiącu listopadzie miały
miejsce 2 wyjazdy edukacyjne do Kra-

kowa. Gimnazjum Nr 1 udało się do
kina oraz do muzeum przyrodniczego
- Aquarium Kraków - a Gimnazjum Nr
2 do kina.

W Gimnazjach powstały Szkolne
Biura Karier, które zostały zaopatrzone
w sprzęt komputerowy zakupiony dzię-
ki programowi "Łatwiejszy start" Do-
konano także zakupu pomocy dydak-
tycznych pomocnych przy prowadzeniu
zajęć i dyżurów doradztwa zawodo-
wego. Powstało 16 grup po 15 osób
zajęć warsztatów - doradztwa grupo-
wego. Po 8 grup w każdym z Gimnaz-
jów biorących udział w projekcie.
Ogółem zrealizowano w okresie rozli-
czeniowym 44 godziny zajęć warszta-
tów doradztwa grupowego. W miesiącu

wrześniu zrealizowano 4 godziny
zajęć, w miesiącu październiku
odbyły się 24 godziny zajęć 
a w listopadzie 16 godzin warsz-
tatów doradztwa grupowego. 
W ramach zadania odbywają się
dyżury doradztwa indywidualne-
go. W okresie rozliczeniowym od-
było się 6 godzin dyżurów do-
radztwa indywidualnego. 2 go-
dziny w miesiącu wrześniu, 2 go-
dziny w październiku oraz 
w każdym z Gimnazjów wyłoniono
osobę prowadzącą zajęcia "Spójrz

inaczej na agresję". W ramach zadania
powstało 10 grup po 10 osób objętych
programem edukacyjno - profilaktycz-
nym "Spójrz inaczej na agresję". 
W okresie rozliczeniowym ogólnie od-
było się 28 godzin zajęć. Z czego 3 go-
dziny zajęć odbyły się we wrześniu,
10 w październiku, a 15 godzin w lis-
topadzie. W projekcie pracuje – 21
nauczycieli z obu Zespołów Szkół Miej-
skich.

FK, MB

Wycieczka do muzeum w Krakowie

Uliczny
zamęt

Wmieście każdy mieszka przy
jakiejś ulicy. Przynajmniej
tak wynika z adresów domów,

które posiadamy. W Mszanie Dolnej
nie do końca odpowiada to prawdzie.
Dajmy na to większa część mieszkań-
ców Zarabia mieszka przy ul. Zarabie,
pozostali mieszkają przy ul. Stawowej. 

Obydwie te ulice mają jednak sporo
odgałęzień, które nazywają się tak jak
ulice macierzyste, choć ze względu na
swoją długość i położenie mogłyby 
(i powinny!) mieć swoją własną  nazwę.
A nie mają... Jak obcy człowiek, po-
wiedzmy kurier, ma w takim misz-
maszu znaleźć adresata i dostarczyć
przesyłkę, bez niepotrzebnego błądze-
nia? Takich przykładów można na te-
renie Mszany Dolnej można znaleźć
więcej, jak choćby ul. Leśna, ul. Słomka
czy kuriozalna ul. inż. J. Marka. Można
by ten stan zmienić, naprawić nie-
szczęśliwą gospodarkę nazwami ulic 
w prosty sposób - nadać nowe nazwy
odgałęzieniom ulic już istniejących. Ale
z punktu widzenia mieszkańca tychże
bocznych uliczek pojawią się problemy
w postaci konieczności zmiany doku-
mentów, w których występuje adres
zamieszkania (dowód osobisty, prawo
jazdy, dokumenty rejestracyjne firm
itd.), czy konieczności wymiany tabliczek
z numerami domów. Tak więc Rada
Miasta musi wziąć takie aspekty pod
uwagę przed podjęciem uchwały w tej 
sprawie.

Póki co w dniu 25 stycznia br. pod-
jęto uchwałę w sprawie zasad stoso-
wanych przy nadawaniu nazw ulicom,
placom oraz drogom wewnętrznym 
w mieście Mszana Dolna. Przetestować
zapisy tej uchwały będzie można przy
nadawaniu nowych nazw ulic w miejs-
cach jeszcze niezamieszkałych, a więc
nie rodzących konfliktów, np. na os.
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Pańskie, gdzie miasto sprzedaje działki
budowlane. Pozostaje jedynie kwestia
wyboru odpowiedniego „patrona” dla
ulic. Kandydatów może być wielu, no-
wych ulic kilka. Zatem Rada Miasta
będzie musiała zdecydować kto jest
najbardziej godny, aby nosić taką na-
zwę. Czytelnicy mogliby pomóc Rajcom
w tej materii, bądź to poprzez zagłoso-
wanie w sondzie internetowej na stro-
nie miasta www.mszana-dolna.pl, bądź
to poprzez przysłanie sugestii, prze-
myśleń w tym temacie na adres redakcji
gazeta@mszana-dolna.pl lub listowanie
na adres urzędu. Poniżej podajemy
kilka kandydatur, które pojawiły się
w wyniku pierwszych konsultacji Rady
Miasta w tym temacie:

1. Król Kazimierz Wielki
2. Ksiądz Józef Stabrawa
3. Druhna Barbara Panasiowa
4. Ksiądz Teofil Skalski
5. Armia Krajowa
6. Ksiądz Mieczysław Noworyta
7. Ksiądz Jan Twardowski
8. Porucznik Władysław Szczypka
9. Kapitan Jan Stachura
10. Inżynier Jan Dulęba
11. Stanisław Ciężadlik

Wyciąg z zasad postępowania przy
rozpatrywaniu wniosków i przygoto-
waniu projektów uchwał w sprawie
nadawania nazw obiektom miejskim
w mieście Mszana Dolna (Załącznik
nr 2 do Uchwały nr L/321/2010 Rady
Miasta Mszana Dolna z dnia 25 stycznia
2010 r.):

(…) 3. Wnioski w sprawie nadania
nazwy mogą być zgłaszane przez:
a) Burmistrza Miasta Mszana Dolna,
b) grupę co najmniej 5 radnych,
c) grupę co najmniej 30 mieszkańców
miasta,
d) instytucje i organizacje mające siedzibę
w mieście Mszana Dolna,
4. Wniosek o którym mowa w pkt 3 po-
winien zawierać:
a) wskazanie obiektu miejskiego do na-
zwania,
b) szkic sytuacyjny z lokalizacją obiektu
miejskiego do nazwania,
c) uzasadnienie wniosku,
d) propozycję nazwy,
e) informacje o charakterze encyklope-
dycznym tj. charakterystykę, ważniejsze
fakty z biografii lub historii, ze wska-
zaniem źródła informacji – w przypadku
nadania nazwy odwołującej się do osoby
lub podmiotu zbiorowego,
f) pisemną zgodę wszystkich właścicieli
obiektu - w przypadku, gdy nadanie
nazwy dotyczy drogi wewnętrznej.(…)

Red.

Piłkarskie Oskary pod
Lubogoszczą

Wielka piłkarska rodzina ziemi
limanowskiej zawitała tym
razem do Mszany Dolnej - 

w sobotnie popołudnie, 13 marca br.
ogłoszono bowiem wyniki XII już 
Plebiscytu  "Najpopularniejszy Piłkarz 
i Trener Ziemi Limanowskiej". Dobrym
zwyczajem stało się, że kolejne edycje
plebiscytu goszczą każdego roku 
w innej gminie.  O tym, że będziemy
gospodarzami Piłkarskiej Gali tej wios-
ny, wiedzieliśmy od roku ubiegłego -
w Niedźwiedziu, który gościł najpo-
pularniejszych piłkarzy w roku 2008,
zaprosiliśmy obecnych wtedy na Gali,
do Mszany Dolnej.  

Na miejsce spotkania wybraliśmy
Pensjonat "Szczebel"  Wśród znamie-
nitych Gości trzeba wymienić parla-
mentarzystów Ziemi Limanowskiej -
Posłów Bronisława Dutkę i Wiesława
Janczyka. Nasze zaproszenie przyjął
również piłkarski oldboy Kolejarza
Stróże - Senator RP Stanisław Kogut.
Nie zabrakło sterników nowosądeckiej
piłki z Marianem Kuczajem - Prezesem
OZPN na czele, któremu towarzyszyli
Antoni Ogórek i Zbigniew Stępniowski.
Do Mszany Dolnej przyjechał również
Zbigniew Lach, niegdyś  lewo-
skrzydłowy krakowskiej Wisły, dziś
członek Zarządu PZPN i jeden z nie-
licznych w tym gremium, który pato-
logie w polskiej piłce nazywa po imie-
niu. Przykrą regułą jest niestety zni-
kome zainteresowanie samorządowców
limanowszczyzny tym bądź, co bądź
ważnym wydarzeniem sportowym w
regionie.  Do Mszany Dolnej przyjechał
jedynie "pierwszy garnitur" z Limano-

wej, z burmistrzem Markiem Czeczótką,
onegdaj świetnym bramkarzem i Ry-
szardem Kulmą - przewodniczącym

Rady Miejskiej. Nie zawiódł jak zwykle
Janusz Potaczek - wójt Niedźwiedzia,
który pojawia się zawsze, gdy tematem
spotkania jest piłka nożna.

Tegoroczną Galę Piłkarską przygo-
tował Samorząd naszego miasta w
ścisłej współpracy z OZPN Limanowa
i jego Prezesem Stanisławem Strugiem.
Te dwie instytucje pokryły też większą
część kosztów organizacji imprezy.
Sponsorem Gali był również Powiat

Limanowski, reprezentowany w Msza-
nie Dolnej przez Franciszka Dziedzinę
wicestarostę i Jacentego Musiała, prze-
wodniczącego Rady Powiatu. O szeroki
zasięg plebiscytu zadbała Gazeta Kra-
kowska - to na jej łamach zamieszczane
były każdego dnia plebiscytowe kupony,
na których kibice wpisywali nazwiska
swoich pupili z boiska i przesyłali na
adres redakcji. Honory gospodarzy

Gali przypadły w udziale burmistrzowi
Mszany Dolnej Tadeuszowi Filipiakowi
i Eugeniuszowi Siei, wiceprzewod-

Pamiątkowe zdjęcie

Odznaczenie odbiera prezes KS
Turbacz Władysław Szczypka
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niczącemu Rady Miasta. Trzeba przy-
znać, że samorząd naszego miasta był
najliczniej reprezentowany - oprócz
wspomnianych już zdanie wcześniej,
na Gali obecni byli Jan Szynalik - prze-
wodniczący Komisji Sportu i Stanisław
Dziętło - szefujący Komisji Budżetowej
i oddany działalności społecznej w KS
Turbacz.

A kto otrzymał trofea za ubiegły se-
zon?  Najpopularniejszym piłkarzem
sezonu 2009 został Piotr Szynalik -
zawodnik KS Turbacz Mszana Dolna.
Pamiątkową statuetkę wyborowy strze-
lec mszańskiej drużyny odebrał z rąk
senatora Koguta. W "10" najpopular-
niejszych znaleźli się jeszcze inni piłka-
rze spod Lubogoszcza - III miejsce
przypadło bramkarzowi naszego klubu
Robertowi Skwarczkowi, VII miejsce
Karolowi Pierzchale, a IX zajął Mateusz
Dąbrowa. Zawodnicy KS Turbacz otrzy-
mali też od burmistrza miasta niewiel-
kie, na miarę możliwości, finansowe
premie. Czytelnicy - kibice  Gazety
Krakowskiej wytypowali  też "5" naj-
popularniejszych trenerów. Miejsce
pierwsze przypadło w udziale szkole-
niowcowi seniorów mszańskiego klubu
Zbigniewowi Mamala, na miejscu zaś
V kibice widzieli Grzegorza Szynalika
- trenera mszańskiej młodzieży. Tak
naprawdę mamy powody by cieszyć
się również z II miejsca, które w udziale
przypadło piłkarzowi KS Turbacz Ire-
neuszowi Potaczkowi, szkolącemu na
co dzień piłkarski narybek w Orkanie
Niedźwiedź. 

Ostatnim aktem tegorocznej Gali
było ogłoszenie nazwiska piłkarskiego
działacza roku 2009 - Kapituła, 
w której składzie zasiadają laureaci
poprzednich edycji nie miała wątpli-
wości ; na ten tytuł zasłużył sobie
Władysław Szczypka - od 4 lat stojący
na czele Zarządu KS Turbacz Mszana
Dolna. Kiedyś znakomity piłkarz, dziś
prezes i człowiek oddany bez reszty
mszańskiemu klubowi i piłce nożnej.
Pamiątkowe fotografie laureatów i goś-
ci, a w tle słynny rockowy hymn zespołu
QUEEN - "We are the champions" za-
kończyły oficjalną część piłkarskiego
święta pod Lubogoszczą.  A potem w
urokliwych salach Pensjonatu "Szczebel"
przy małym co nie co, przy kawie 
i ciastku, rozpoczęły się wieczorne Po-
laków rozmowy o piłce, o szansach
naszych małych  klubów, o rundzie
wiosennej na którą "zgody" nie chce
dać zima i kłopotach, których nie bra-
kuje.  Za rok spotkamy się w Słopnicach
- XII Gala "najpopularniejszych" zawita
bowiem pod Mogielicę.

Red.

Nowy sprzęt ZGK

Przysłowiową "suchą" nogą prze-
chodzi przez kryzys ZGK, zwany
popularnie "komunalną" - pod-

czas, gdy wiele firm boryka się z trud-
nościami na lokalnym rynku i brakiem
zleceń, miejska firma radzi sobie
całkiem dobrze i zapomina już o "czar-
nych chmurach" jakimi jawił się ujemny
bilans, którym niejako programowo
kończyła lata poprzednie. 

Dopiero na koniec roku 2008 firma
pod kierownictwem dyr. Stanisława
Malca i głównej księgowej Marii Mi-
chalczewskiej odrobiła straty i ostatni
dzień roku zamknęła prawie 50.000 zł

zysku, które po odjęciu strat z roku 2007
dały nadwyżkę w kwocie 6666,54 zł.
To było pierwsze światełko w tunelu -
niewielki, ale zysk. Od wiosny roku
2007 ZGK stał się głównym wykonawcą
mniejszych, nie wymagających proce-
dur przetargowych robót na terenie
miasta. Budowa kolektorów sanitarnych
do kilku osiedli na Słomce (osiedla
Aksamity, Majdówka, Śmieszki, Mrózki
i Jamrozy, Marszałki i Wonioły), po
kilka domostw i firm przy miejskich
ulicach: Piłsudskiego, Jana Pawła II,
Ludwika Mroza, Fabryczna i Leśna, 
a także sieci wodociągowej - na os.
Aksamity, ul. Fabrycznej i ul. Spado-
chroniarzy, a także budowa chodników
- odcinki przy ul. Starowiejskiej, Spa-
dochroniarzy, Sienkiewicza czy Słowac-
kiego, stała się specjalnością firmy.
Wymienione roboty to nie jedyne za-
jęcie pracowników "komunalnej" -
bieżące utrzymanie czystości na ulicach
i chodnikach, koszenie trawników,
odśnieżanie placów i parkingów, usługi
asenizacyjne i prace na zlecenie osób
prywatnych i firm z terenu nie tylko
Mszany Dolnej i inne prace zlecane
przez Urząd Miasta pozwalają ZGK na

funkcjonowanie na całkiem dobrym
poziomie.

Ale żeby te wszystkie wymienione
wyżej roboty można było wykonać na
odpowiednim poziomie potrzebny jest
do tego sprzęt - różnie, mówiąc naj-
delikatniej, z tym było. Dziś ZGK nie
musi się wstydzić swojego taboru - do
dyspozycji ma bowiem dwie koparko-
ładowarki, w tym jedna zakupiona 
w tym roku typu JCB, a także mini-
koparka typu CAT. Usługi asenizacyjne
wykonywane są Jelczem, który w tym
roku przeszedł kapitalny remont. Ko-
munalna dysponuje też trzema trak-

torami - z najnowszym nabytkiem 
o mocy 85 KM dwunapędowym trak-
torem ZEFIR wyposażonym w pług do
odśnieżania. Do lekkich robót, prze-
wozu materiałów, zbierania śmieci itp.
służy samowyładowczy Volkswagen.
Od wiosny do późnej jesieni miejskie
ulice zamiata zakupiona w tym roku
uliczna zamiatarka na podwoziu Mer-
cedesa. Warto też wspomnieć o drob-
nym, ale niezbędnym sprzęcie, takim
jak samobieżne kosiarki (2 szt.) kosiarki
żyłkowe (2 szt.) a także kosiarka mul-
czująca, po której nie trzeba zbierać
skoszonej trawy oraz płyta wibrująca
i tzw. skoczek do zagęszczania ziemi
w wykopach np. po wodociągach czy
kanalizacji. Z tego krótkiego resumé
wynika, że firma na której wielu sta-
wiało przysłowiowy krzyżyk, podniosła
się z tarapatów i radzi sobie bardzo
dobrze na lokalnym rynku - daje za-
trudnienie 11 osobom - administracją
zajmują się 3 osoby, pracowników fi-
zycznych jest 7, zaś jedna osoba za-
trudniona jest za pośrednictwem PUP
Limanowa.

Red.

Nowy nabytek, już udowodnił swoją przydatność podczas tej zimy
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Finał z nie-
spodzianką

Po18 finale powoli ucichły
gratulacje napływające z
każdej strony odnośnie

pięknej sumy którą zebrali nasi wo-
lontariusze z mszańskiego sztabu. 272
osób w tym roku kwestowało w mieście
i okolicznych miejscowościach, bez
względu na pogodę od szóstej rano do
późnych godzin wieczornych. 

Wynik podsumowywujący był dla
nas ogromną niespodzianką: 63.116,16
zł!!! Niewiele odstajemy z tą kwotą
od dużych małopolskich miast jak
Nowy Sącz czy Gorlice. Wieczorna li-
cytacja przyniosła zaskakującą końcową
sumę – zgromadzeni pod sztabem chęt-
ni, zaciekle walczyli o obrazy naszych
lokalnych artystów, książki, orkiestrowe
gadżety: koszulki, kubki, kalendarze,
nie wspominając o koszyku Babci Pa-
nasiowej - zmarłej ostatnio instruktorki
harcerstwa Gorczańskiego Hufca ZHP,
która za swoje działania została na-
grodzona słynnym medalem Kapituły
Orderu Uśmiechu. Babcia przygoto-
wywała pięknie ozdobiony kosz, rok
rocznie podsyłała go do sztabu z miłą

karteczką i małymi słoiczkami pysznych
słodkości. Walka o ten przedmiot co
roku była zacięta i była ciekawym wi-
dowiskiem. Przy zimowej aurze licytacja
takich lokalnych przedmiotów rozgrze-
wa atmosferę w sztabie do czerwoności.
Wszystko to dało piękną końcową
sumę, za licytację: 5.000 zł! Jednak
największą niespodzianką było „od-
krycie” w banku podczas liczenia pie-
niędzy. W jednej ze skarbonek odna-
leźliśmy monetę 20 dolarową z 1904
roku. Z czystej ciekawości sprawdzi-
liśmy jej wartość na internecie – okazało
się, że młodsza z tej samej kolekcji
warta jest 3,5 tys. zł !!! Monetę zgodnie
z orkiestrowym protokołem odesłaliśmy
do Warszawy, do sztabu głównego,
ale jak to się stało, że wylądowała
akurat w orkiestrowej puszce? Zagadka,
która pozostanie tajemnicą natomiast
my jedynie możemy podziękować ano-
nimowemu darczyńcy.

Red.

Medale za wierność
"Jesteście bohaterami tego dnia, przez
50 lat byliście i wciąż jesteście wierni
jednej miłości..." mówił do świętujących
Złote Gody Jubilatów z Mszany Dolnej,
podczas uroczystej Mszy św. 9 stycznia
br. w kaplicy przy nowo powstającym
kościele Miłosierdzia Bożego Proboszcz
Parafii Ksiądz Stanisław Parzygnat. 

Po homilii Małżonkowie tak jak 50
lat temu, poproszeni przez kapłana
podeszli do stopni ołtarza - zagrały

organy i wszyscy odśpiewali hymn do
Ducha Świętego - Veni Creator. Chwilę
później Jubilaci zwróceni i wpatrzeni
w siebie, podali sobie dłonie i odnowili
małżeńską przysięgę sprzed 50 laty.
Świadkami tej wzruszającej chwili były
ich dzieci, wnuczęta i najbliżsi, a także
przedstawiciele Samorządu i mszań-
skiego USC. Dla podkreślenia wyjątko-
wej chwili Jubilaci i Goście przyjęli na
koniec Mszy św. komunię pod dwiema
postaciami, co nie zdarza się często.
Po Mszy św. małżonkowie otrzymali
od księdza Stanisława Parzygnata pa-
miątkowe krzyże i obrazy „Jezu Ufam
Tobie” i wraz z Proboszczem stanęli
do pamiątkowej fotografii. Część druga
uroczystości odbyła się w Sali Konfe-
rencyjnej mszańskie-
go Magistratu - i tu
Jubilaci przybyli w
towarzystwie naj-
bliższych. Czekali nań
gospodarze miasta -
Eugeniusz Sieja wice-
przewodniczący Rady
Miasta, burmistrz Ta-
deusz Filipiak oraz
kierownictwo mszań-
skiego USC - kierow-
nik Danuta Śmieszek
i jej zastępczyni Zofia
Czech. Rozświetlona choinka, świece
na stołach, kawa, herbatka, ciasto 
i owoce, a na "deser" nastrojowy koncert
duetu Andrzej Leśniak i Nina Cież -
wszechstronnie utalentowany młody
muzyk z Raby Niżnej, na co dzień

nauczyciel ZSM nr 2 i mieszkanka
Mszany Dolnej obdarowana przez
Opatrzność pięknym głosem. Momen-
tem kulminacyjnym sobotniej uroczys-
tości było wręczenie Orderów Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie - z rąk
burmistrza Mszany Dolnej te zaszczytne
medale odebrali: Państwo Władysława
i Józef Antoszowie z ul. Krakowskiej,
Państwo Anna i Stefan Maciążkowie 

z ul. Starowiejskiej, Państwo Emilia 
i Jan Mamalowie z ul. M. M. Kolbego
- Pani Emilia nie mogła uczestniczyć
w uroczystościach z powodu choroby,
oraz Państwo Julia i Stefan Piątkowscy
z ul. Rynek, Państwo Maria i Stanisław
Pieronowie z ul. Starowiejskiej i Pań-
stwo Józefa i Michał Steczkowie 
z ul. Spadochroniarzy. O Jubilatach
nie zapomniał także Samorząd Miasta
- płaskorzeźby pięknych aniołów, al-
bumy z pielgrzymek Jana Pawła II,
listy gratulacyjne i kwiaty były miłym
dodatkiem do prezydenckich medali.
Do życzeń złożonych Jubilatom przez
burmistrza Mszany Dolnej i wiceprze-
wodniczącego Rady Miejskiej przyłączył
się także Ksiądz Stanisław Parzygnat -

Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego
obecny również na uroczystości w
Urzędzie Miasta. Wspólny śpiew kolęd
zakończył sobotnie spotkanie z Jubi-
latami świętującymi Złote Gody.

Red.
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Pary dające przykład, że miłość się nie starzeje

Jubilaci, duszpasterz oraz samorządowcy uczestniczący w jubileuszu

Mszańskie "Światełko do nieba"
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Światowy Dzień Chorego
„Człowiek chory może być jak znak,
który Bóg postawił przy drodze, aby w
porę przypomnieć, którędy prowadzi
życie”.

Światowy Dzień Chorego został
ustanowiony przez Papieża Jana
Pawła II i obchodzony jest 11

lutego. Święto to traktowane jest jako
wezwanie, aby jeden dzień w roku po-
święcić modlitwie, refleksji i do-
strzeżeniu tych, którzy fizycznie i du-
chowo nie mogą w pełni korzystać 
z uroków życia oraz oczekują pomocy
i wsparcia.

Jak co roku mieszkańcy i pracownicy
Domu Pomocy Społecznej w Mszanie
Dolnej uroczyście obchodzili Światowy
Dzień Chorego. W godzinach przed-
południowych w kaplicy DPS Ksiądz
Proboszcz Jerzy Raźny odprawił Mszę
Świętą. W tej uroczystej Eucharystii
aktywnie uczestniczyli mieszkańcy
Domu. Czytali fragmenty liturgii słowa,
śpiewali psalm, a także przygotowali

modlitwę wiernych. W trakcie Mszy
Świętej Ksiądz Proboszcz udzielił
wszystkim mieszkańcom Sakramentu
Namaszczenia Chorych.

Po serdecznych życzeniach, skiero-
wanych do mieszkańców przez Księdza
Proboszcza, rozpoczęła się część arty-
styczna. Czas świętującym miesz-
kańcom oraz przybyłym gościom
umilił domowy zespół teatralny pro-
gramem słowno-muzycznym zaty-
tułowanym „Życie jest wyzwaniem,
zmierz się z nim”. Niezwykle refle-
ksyjny montaż zachęcił wszystkich
zebranych do rozważania na temat
przemijania, o spoglądaniu z nadzieją
w przyszłość, byciu aktywnym,
pełnym pogody ducha mimo upływu
lat, a także o tym jak cennym darem
dla ludzi starszych i schorowanych
jest pomoc drugiej osoby. Po arty-
stycznym popisach przyszedł czas na
słodki poczęstunek. Wybornie smako-
wały wszystkim zebranym faworki,
którymi częstował Ksiądz Proboszcz

Jerzy Raźny.
Dzień Chorego jest także okazją do

wyrażenia uznania i wdzięczności tym
osobom, które z wielkim oddaniem 
i troską zajmują się pacjentami, którzy
pomagają w powrocie do zdrowia lub
jego przedłużeniu. Mowa tu o osobach,

które bezinteresownie codziennie zja-
wiają się przy łóżku chorego, aby
służyć mu swoim czasem.

K.G.

Z kolędą na ustach

6stycznia 2010 roku mieszkańcy
Domu Pomocy Społecznej w
Mszanie Dolnej wraz z zaproszo-

nymi gośćmi bawili się na corocznym
balu karnawałowym pod nazwą „Z ko-
lędą na ustach”. 

Chętnych do zabawy nie brakowało,
a Dom Strażaka, w której odbywał się
bal, chwilami pękał w szwach. Wśród
zaproszonych gości nie zabrakło przed-

stawicieli władz powiatowych: Wice-
starosta Limanowski Franciszek Dzie-
dzina, kierownictwo Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie, władz lokal-
nych: Burmistrz Miasta Mszana Dolna
(Tadeusz Filipiak), Proboszcz Parafii
p.w. Św. Michała Archanioła w Mszanie
Dolnej (ksiądz Jerzy Raźny) oraz Pro-
boszcz Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego

w Mszanie Dolnej (ksiądz Stanisław
Parzygnat), a także dyrektorzy oraz
pracownicy zaprzyjaźnionych Domów
Pomocy Społecznej z województwa
małopolskiego. Swoją obecnością za-
szczycili nas mieszkańcy Domów Po-
mocy Społecznej z Czernej, Gorlic,
Klimkówki, Limanowej, Łętowni, Mie-
chowa, Nowego Sącza, Rabki, Zako-
panego oraz Zaskala.

Zabawa przebiegała w iście karna-
wałowym nastroju, a wszyscy goście
znakomicie radzili sobie na parkiecie.
Do tańca bowiem rewelacyjnie przy-
grywał mszański zespół „Sax Band”.
Taneczne pląsy i korowody przeplatane
były kolędowaniem. Wiele emocji
wzbudził wśród gości regionalny zespół
kolędniczy, a w szczególności turoń.

Kogo chwilami opuszczały siły mógł
je szybko zregenerować częstując się
wybornym jedzeniem, a także słodkim
„co nieco”. Gorąca atmosfera i radosny
nastrój nie odstępowały wszystkich 
zebranych do późnych godzin wie-
czornych. 

Organizację balu karnawałowego „Z
kolędą na ustach” wspomogli liczni
sponsorzy oraz darczyńcy, bez których
pomocy to przedsięwzięcie nie byłoby
możliwe do zrealizowania. Gorące po-
dziękowania składamy niżej wymie-
nionym właścicielom firm, przedsię-
biorstw oraz instytucji: market „Silla”
L.W. Węglarz, Firma Handlowa „Kol”
K. Kolarz, Sklep Spożywczy G. Wietek,
Podhalańskie Centrum Dystrybucji „Sa-
lami” K.A.J. Stolarczyk, Hurtownia
Spożywcza „Bzomex” ze Stróży, OSM
Nowy Targ, „Coca-Cola”, Apteka M.
Szerłomska, Tarnowskie Zakłady Ma-
teriałów Opatrunkowych M. Kuźma i
D. Szafraniec, „Uniqa” Towarzystwo
Ubezpieczeń St. Dziętło, Kancelaria
Notarialna Cz. Szynalik, Firma Hand-
lowa „Kubik” B.W. Kubik, „Complex”
Firma Szkoleniowo-Wdrożeniowa B.
Kądziołka, Zakład Elektroinstalacyjny
i Remontowo-Budowlany A. Kowal,
Ochotnicza Straż Pożarna Mszana Dol-
na oraz Bank Spółdzielczy Mszana
Dolna.

K.G.

Kolędujący podczas zabawy karnawałowej

Uczestnicy spotkania



Wgrudniu 2009 r. Miejski Oś-
rodek Pomocy Społecznej 
w Mszanie Dolnej zakończył

realizację drugiej odsłony projektu
systemowego p.n. „Program aktywi-
zacji społeczno-zawodowej w Mieście
Mszana Dolna”, dzięki któremu wspar-
cie uzyskało 10 mieszkanek naszego
miasta. 

Od stycznia 2010 r. zespół Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej
zainicjował pracę w związku z reali-
zacją kolejnego projektu noszącego
tę samą nazwę. Zaplanowano objęcie
pomocą 18 osób, z których 12 stano-
wić będą osoby dorosłe, a 6 osoby 
w wieku 15-18 lat. Rekrutacja za-
kończyła się w dniu 15 marca. Do
projektu zakwalifikowane zostały oso-
by, które spełniały co najmniej jedno
z poniższych kryteriów: niski poziom
wykształcenia, brak dostatecznego
stażu w danym zawodzie, paraliż
kompetencji społeczno-osobowych
bądź inne problemy powodujące wy-
kluczenie zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej. W pracy z Beneficjentami
Ostatecznymi szczególny nacisk zo-
stanie położony na trening umiejęt-
ności społecznych. Działania projektu
zostaną zrealizowane zgodnie 
z założeniami zawartymi we wniosku
o dofinansowanie i będą obejmować
trzy moduły:

Moduł I - TRENING UMIEJĘTNOŚ-
CI SPOŁECZNYCH I OSOBOWYCH 
Skierowany do 12 osób dorosłych.
Ważnym elementem są tu zajęcia,
które wypracują u Beneficjentów Osta-
tecznych nawyki dbania o własny or-
ganizm i jego kondycję (np. poprzez
zakup karnetów na basen dla 12 BO).
Ponadto każdy z BO poddany zostanie
specjalistycznym badaniom lekarskim. 
Planuje się tu ujęcie m. in.:
- treningu inteligencji emocjonalnej:
zrozumieć siebie, poznać siebie (za-
jęcia grupowe oraz indywidualne
warsztaty z wykorzystaniem psycho-
loga/pedagoga), samokontrola pro-
cesów emocjonalnych (radzenie sobie
ze stresem) - łącznie 26 godz.
- treningu umiejętności osobowych 
i społecznych: kreatywne myślenie 
i motywacja w sytuacji zmian loso-
wych, elementarne zagadnienia edu-
kacji prozdrowotnej, alfabetyzacja
cyfrowa – podstawy obsługi kompu-

tera, podstawy zachowań asertywnych
w komunikacji międzyludzkiej -
łącznie 28 godz.

Moduł II - PREORIENTACJA 
ZAWODOWA

Weźmie w nim udział nie mniej niż
12 osób dorosłych, którzy mogą zwięk-
szyć swoje szanse na zatrudnienie
poprzez nabycie praktycznych umie-
jętności poszukiwania pracy. W ra-
mach instrumentu aktywizacji zawo-
dowej planuje się zajęcia: przygoto-
wanie indywidualnej ścieżki rozwoju
zawodowego (doradca zawodowy),
efektywne poszukiwanie pracy (przy-
gotowanie dokumentów aplikacyj-

nych, rozmowy kwalifikacyjnej i in.),
wykorzystanie internetu w sprawnym
poruszaniu się na rynku pracy, kobieta
w biznesie - praktyczne aspekty włas-
nego wizerunku, zasady właściwej
autoprezentacji. Niektórzy spośród
12 BO biorących udział w w/w mo-
dułach będą objęci ubezpieczeniem
zdrowotnym. Wszyscy BO zostaną
objęci badaniami lekarskimi. Zajęcia
grupowe odbywać się będą w wyna-
jętej sali (z cateringiem), a praca 
w kontakcie indywidualnym odbywać
się będzie w siedzibie MOPS.

Moduł III - ALTERNATYWNE FOR-
MY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO 
Działania tego modułu będą koncen-
trować się na młodzieży dając im,
poza możliwością aktywnego spędze-
nia czasu wolnego, możliwość rozwoju
osobistego oraz talentów i zaintere-
sowań. Celem działań będzie również
przeszkolenie 6 BO do roli wolonta-
riusza oraz zmotywowanie ich do

wykorzystania nabytej wiedzy i umie-
jętności w praktyce, poprzez
wdrożenie w pracę z os. zależnymi,
nad którymi czuwają pracownicy
MOPS. Zaplanowano, iż w większości
szkolenia odbędą się podczas zorga-
nizowanego w tym celu, pięciodnio-
wego (4 noclegi) wyjazdu (lub pobytu
w jednym z okolicznych ośrodków)
w okresie wakacji, który jednocześnie
będzie elementem integracyjnym.
Poza zdobyciem wiedzy i umiejętności,
kilkudniowy pobyt młodzieży poza
domem będzie stanowił atrakcyjną
namiastkę wyjazdu wakacyjnego, na
co często rodziny BO nie mogą sobie
pozwolić ze względu na sytuację ma-
terialną. Zajęcia zawrą w sobie: szko-
lenie BHP, trening psychologiczno-
społeczny (w tym: etyka w wolonta-
riacie, rozmowa z chorym - symulacje,
asertywność, zajęcia antystresowe),
szkolenie medyczne (Opieka pielęg-
nacyjna – symulacje) i sprawnościowe
(techniki obezwładniania i samoob-
rony). Ponadto wszystkich 6 BO 
objętych zostanie badaniami lekar-
skimi.

Koszty ogółem na realizację pro-
jektu w 2010 r. wynoszą 163.484,97
zł, w tym:
- 22.838,85 zł – wkład własny
- 140.646,12 zł - środki pozyskane 
z Unii Europejskiej.

Ważnym elementem projektu jest
zatrudnienie dodatkowego pracow-
nika socjalnego do realizacji zadań
związanych z projektem ale także
realizującego wszystkie zadania do-
tyczące realizacji ustawy o pomocy
społecznej. Dzięki temu budżet 
Miasta oszczędza rocznie kwotę
39.888,00 zł.  

Ponadto w ramach projektu planuje
się zakup 1 komputera przenośnego,
na co zaplanowana jest kwota  
3.500,00 zł.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST
BEZPŁATNY
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Program aktywizacji społeczno-
zawodowej w mieście Mszana Dolna jako

dodatkowa forma pomocy MOPS

Kształcenie ustawiczne



Dom rodzinny to środowisko
miłości i opieki - stanowi schro-
nienie przed całym złem świata

zewnętrznego. Jednak dla wielu ludzi
miejsce to kojarzy się z cierpieniem,
zagrożeniem, terrorem, poniżeniem,
rozpaczą i lękiem.

Przemoc  podobnie jak miłość ma
niezwykłą moc wywierania wpływu
na człowieka. U osób, które mają kon-
takt z przemocą dokonują się nieko-
rzystne, często trwałe zmiany utrud-
niające przeciwstawienie się jej. Prze-
mocy towarzyszy cierpienie - celowo
zadawane przez druga osobę. Nawet
pojedynczy incydent pozostawia ślad
w psychice.

Przemoc stała się bardzo dobrze
sprzedającym się towarem, bardzo at-
rakcyjnym tematem dla mediów. Jest
ona bowiem niesłychanie spektakular-
na. Ludzie na całym świecie są karmieni
obrazami przemocy. Wpływa to na
odbiorcę (widza) takich treści zobo-
jętniająco, znieczulająco. Zmniejsza
się jego wrażliwość na sytuację, z którą
już nie jako widz ale jako świadek
może mieć do czynienia. Przemoc
oglądana z pozycji widza często fas-
cynuje, w jakiś sposób urzeka obser-
watora. Ludzie przeżywają pewien
mroczny rodzaj satysfakcji, gdy patrzą
jak inni gwałcą, zabijają, krzywdzą,
poniżają, zadają ból. Kontaktowanie

się z przemocą w mediach i przeżywa-
nie jej w taki sposób utrudnia kon-
struktywne radzenie sobie z nią. Znie-
czula i zobojętnia na cierpienie.

Polscy specjaliści definiują przemoc
w rodzinie jako jednorazowe lub po-
wtarzające się umyślne działanie lub
zaniechanie,  naruszające prawa lub
dobra osobiste członka rodziny. 
W szczególności narażające osoby na
niebezpieczeństwo utraty zdrowia 
i życia, naruszające ich godność, nie-
tykalność cielesną, wolność (w tym
seksualną). Powodujące szkody na ich

zdrowiu fizycznym lub psychicznym 
a także wywołując cierpienie i krzywdy
moralne.

Działania antyprzemocowe nie na-
leżą do zadań łatwych, gdyż środowisko
rodzinne było i będzie skutecznie chro-
nione przed wszelkimi ingerencjami
zewnętrznymi. Dlatego tylko część
przypadków zakwalifikowanych przez
funkcjonariuszy Policji jako przemoc
domowa znajduje swoje zakończenie
w sądzie.

Pomaganie ofiarom przemocy wy-
maga rozwagi w podejmowaniu działań
i wnikliwego zrozumienia złożoności
problemu. Wszyscy powinniśmy otwo-
rzyć się na zdobywanie wiedzy w tym
zakresie, a osoby dotknięte przemocą
powinny odważyć się na przyjęcie wy-
ciągniętej dłoni w geście pomocy.

Od kilku lat w Polsce coraz częściej
posługujemy się terminami: przemoc,
przemoc w rodzinie, przemoc domowa.
Trudno oszacować dokładne rozmiary
przemocy domowej w Polsce. Faktem
jest, że liczba ofiar przemocy domowej
rośnie z roku na rok. Może to być spo-
wodowane wzrostem przestępczości
ale także przełamywaniem bariery mil-
czenia i przyzwolenia na przemoc. Do
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
pomagania jej ofiarom angażuje się
profesjonalistów, wolontariuszy, spe-
cjalistyczne instytucje rządowe i po-
zarządowe. W Mszanie Dolnej zjawisko
przemocy domowej także przybiera
tendencję wzrostową. Niebieskie Karty
założone są w kilku środowiskach,
które znajdują się pod stałym nadzorem
Policji i pracowników socjalnych Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
którzy często odwiedzają środowiska
zagrożone przemocą w celu udzielenia
ofiarom przemocy potrzebnego wspar-
cia, a także w celu kontroli.

W Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej działa Zespół przeciw-
działania przemocy domowej, w skład
której wchodzą: Pedagodzy szkół, Pe-
dagog Punktu Konsultacyjno-Informa-
cyjnego d.s. uzależnień i przemocy,
przedstawiciel MKRPA, Kierownik re-
feratu kryminalnego posterunku Policji,
psycholog MOW, Pielęgniarka środo-
wiskowa SP ZOZ, Pracownicy socjalni
oraz Kierownik MOPS. Celem Zespołu
jest bieżące kontrolowanie i nadzoro-
wanie aktualnych problemów w sferze
przemocy domowej oraz wypracowy-
wanie skutecznych form i metod
współdziałania podmiotów biorących
udział w rozwiązywaniu problemów
w tym zakresie.

Jedną z metod pracy Zespołu będzie
podjęcie działań edukacyjno - infor-
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Zareaguj - nie wykazuj bierności

PRZEMOC DOMOWA - część 1
macyjnych dotyczących przeciw-
działania przemocy np. w formie ulotek,
które znajdą się we wszystkich insty-
tucjach użyteczności publicznej na te-
renie Miasta Mszana Dolna. Aktualnie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
posiada stałą ekspozycję w gablocie
umieszczonej na zewnątrz budynku
ZGK o tematyce edukacyjnej dotyczącej
przemocy.

Szukając wiedzy lub pomocy każdy
może skorzystać ze wsparcia pra-
cowników MOPS dyżurujących 
w Punkcie Informacji, Wsparcia i Po-
mocy dla Osób Dotkniętych Przemocą,
z Punktu Konsultacyjno-Informacyj-
nego d/s uzależnień i przemocy,
działającego przy Urzędzie Miasta 
w Mszanie Dolnej, a także z pomocy
Zespołu d/s przeciwdziałania prze-
mocy domowej.

Przygotowała: Anna Zając 
(stażystka MOPS w 2008 r.)

Rok 2009 w
statystykach

Policji

Komisariat Policji w Mszanie
Dolnej obsługuje 3 samorządy:
miasto Mszana Dolna, gminę

Mszana Dolna oraz gminę Niedźwiedź,
gdzie zamieszkuje ok. 30 000 osób. 

Na terenie działania komisariatu
stwierdzono w 2009 r. aż 414 prze-
stępstw (w tym 301 kryminalnych). 
W porównaniu z 2008 r. nastąpił wzrost
liczby przestępstw, gdyż w tym roku
stwierdzono 334 przestępstwa (237 kry-
minalnych). Na terenie miasta w 2009
r. stwierdzono 172 przestępstwa (134
w 2008 r.), co rocznie daje 22,9 prze-
stępstwa na 1000 mieszkańców. Spośród
zdarzeń przestępczych w 2009 r. domi-
nowały: kradzieże (24), włamania (10),
uszkodzenie mienia (8). Spadła nato-
miast liczba interwencji Policji wobec
przemocy domowej, gdyż było ich 
w 2009 r. 18, wobec 23 w 2008 r. 

W 2009 r. stwierdzono w mieście
138 kolizji drogowych, 18 wypadków,
w wyniku których zginęły 3 osoby, a 24
zostały ranne. Najwięcej zdarzeń dro-
gowych związanych jest z ruchem na
drogach krajowej nr 28 i wojewódzkiej
968 (patrz wykres).

2009 r. to kolejny rok dobrej współpra-
cy Policji ze Strażą Miejską. W ramach



23listopada 2009 r. odbył się
Powiatowy Konkurs Recy-
tatorski im. Juliusza Słowac-

kiego w Miejskiej Bibliotece w Lima-
nowej. W jury zasiedli aktorzy Teatru
"Bagatela", uczestnikami konkursu byli
licealiści i gimnazjaliści. 

Z naszego Gimnazjum Miejskiego
nr 2 Rafał Rataj zajął - 1 miejsce, a
Maria Róg - 3 miejsce. To wielki sukces,
ponieważ poziom konkursu był na-

prawdę wysoki. Natomiast 3 marca
2010 r.  odbył się Powiatowy Konkurs
Recytatorski im. Jana Twardowskiego
w Laskowej - uczeń klasy I a gimnazjum
Rafał Rataj zajął 2 miejsce w tym kon-
kursie.

Red.

Niecałe 6 tys. złotych potrzeba
było, żeby policjanci z mszań-
skiego komisariatu mieli dostęp

przez całą dobę do funkcjonującego
od ponad roku miejskiego monitoringu.
Kolejny raz Starostwo Limanowskie 
i Urząd Miejski w Mszanie Dolnej ze-
spoliło siły i 3 marca br. niezbędny
zestaw, a więc duży monitor, komputer
i laserowa drukarka, a także właściwe
oprogramowanie zostało przekazane
przez samorządowców Policji. 

Do przekazanego na początku roku
przez burmistrza miasta laptopa i dru-
karki, dołączyły w środę pozostałe,
niezbędne do prawidłowego funkcjo-
nowania zestawu elementy - osobiście
dostarczyli je na mszański komisariat
starostowie Jan Puchała i Franciszek

Dziedzina oraz Bolesław Żaba z Za-
rządu Powiatu. Że bezpieczeństwo 
i porządek jest sprawą ważną i istotną
dla policji, w przekazaniu sprzętu mo-
nitorującego wzięli udział szefowie li-
manowskiej Policji - inspektor Ryszard
Kozera i jego zastępca podinspektor
Tadeusz Stachak. Radości z nowego
sprzętu nie krył Marek Szczepański,
szef mszańskich stróżów prawa, który

wielokrotnie podkreślał nieocenioną
rolę monitoringu w zapobieganiu prze-
stępczości, a jeśli dochodzi jednak do
wykroczenia, wybryku chuligańskiego
czy wypadku na drodze, zapis z kamer
monitorujących miasto pomaga 
w dokładnym wyjaśnieniu przyczyn,
okoliczności, a często w szybkim usta-
leniu i zidentyfikowaniu sprawców -
tak było w przypadku brutalnego po-
bicia i kolizji na głównym skrzyżowaniu
miasta. Kolejnym krokiem burmistrza
i komendanta będzie zaproszenie na
spotkanie przedsiębiorców, właścicieli
firm, ale także zainteresowanych mo-
nitoringiem mieszkańców miasta, by
bezpośrednio mogli zapoznać się 
z funkcjonowaniem systemu. Mamy
nadzieję, dodaje burmistrz Tadeusz

Filipiak, że wspólnie uda nam się bazę
monitorujących kamer na terenie mias-
ta poszerzyć i tym samym skutecznie
odstraszyć i "pogonić" z Mszany Dolnej
potencjonalnych sprawców kradzieży
i rozbojów, a także ostudzić zapędy
rajdowe kierowców i motocyklistów.
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Wykres. Zdarzenia drogowe na poszczególnych ulicach miasta w 2009 r.

Zintegrowany monitoring działa dzięki współpracy samorządu z Policją Następcy Gustawa Holoubka

wspólnego działania przeprowadzono
40 tzw. służb łączonych, podczas których
wylegitymowano 80 (Policja) i 395 (Straż
Miejska) osób, nałożono odpowiednio
15 (P) i 366 (SM) mandatów, pouczono
28 (P) i 30 (SM) osób, skontrolowano
43 (P) i 406 (SM) pojazdów.

Miasto Mszana Dolna wraz sąsiednimi
samorządami oraz miejscowym Bankiem
Spółdzielczym ufundowało sprzęt kom-
puterowy na potrzeby dzielnicowych, 
o czym informowaliśmy w 3/2009 nu-
merze naszej gazety. Na bieżąco udo-
stępniany jest także obraz z miejskiego
monitoringu na potrzeby operacyjne
Policji.

MD
Opracowano na podstawie 

prezentacji KKP w Mszanie Dolnej 
podinsp. Marka Szczepańskiego.

Monitoring non-stop W „dwójce”
dyplomowo

recytują



Wramach programu rządowego
„Radosna szkoła” uczniowie
I etapu edukacyjnego czyli

klas I-III otrzymali pomoce dydaktyczne
do miejsc zabaw. W ZSM nr 1 była to
kwota 18 tys. zł. natomiast w ZSM nr
2 to 12 tys. Intencją programu jest
stworzenie w szkołach podstawowych
warunków do aktywności ruchowej,
porównywalnych ze standardami wy-
chowania przedszkolnego.

Ich zadaniem jest zapewnienie możli-
wości organizacji zabaw ruchowych,
zgodnie z naturalnymi potrzebami roz-

wojowymi dzieci, związanymi z dużą
aktywnością fizyczną. Miejsca zabaw
zostały wyposażone w przyrządy po-
zwalające na zaspokojenie przez dzieci
potrzeby ruchu i obejmują w szcze-
gólności duże, miękkie klocki, miękkie
piłki w różnych kolorach i wielkościach,
materace do zabaw, tory przeszkód,
elementy lub zestawy umożliwiające
pokonywanie wysokości, a zarazem
usprawniające koordynację wzroko-
wo–ruchową. Natomiast po intensyw-
nym ruchu i zabawie każde dziecko

ma możliwość wyciszenia, relaksu czy
indywidualnej pracy w szkolnej świet-
licy, w której znajdują się urządzenia
pozwalające na rozwijanie uzdolnień
i zainteresowań (np. plastycznych,
konstrukcyjnych zachęcające dzieci do
zabaw i zajęć z rówieśnikami), ale
jednocześnie umożliwiają odpoczynek
i wyciszenie w dogodnej pozycji (ma-
terace, pufy).

Red.

Uczniowie najmłodszych klas Ze-
społu Szkół Miejskich Nr 1 
w Mszanie Dolnej biorą udział

w projekcie pod nazwą “Pierwsze
uczniowskie doświadczenia drogą do
wiedzy”, finansowanym przez Unię
Europejską. Głównym celem projektu
jest wdrożenie elastycznego modelu
edukacji, dostosowanego do indywi-
dualnych potrzeb i możliwości ucznia.

Program realizowany z wykorzysta-
niem teorii inteligencji wielorakich
Howarda Gardnera służy wykryciu u
każdego dziecka dominującej inteli-
gencji. Pracując nad dominującą inte-
ligencją można rozwijać u każdego
dziecka tę słabszą. Teoria Gardnera,
badacza z Uniwersytetu Harvarda,
zakłada, że człowiek posiada osiem
rodzajów inteligencji: językową, ru-
chową, matematyczno – logiczną, wi-

zualno–przestrzenną, przyrodniczą,
muzyczną, interpersonalną i intraper-
sonalną. Każde dziecko jest zdolne.
Jeżeli dziecko gorzej radzi sobie w ja-
kiejś dziedzinie, nie znaczy to, że jest
gorsze od rówieśników. Każdy człowiek
ma jedne rodzaje inteligencji silniej
rozwinięte, a inne słabiej. Kiedy uda
się określić co jest mocną stroną, a co
słabą dziecka można potem tę wiedzę
wykorzystać wspierając jego rozwój.

Projekt trwa trzy lata od 2009 do
2011 roku (w każdym roku jedna z
pierwszych klas). Pierwszy etap reali-
zacji Projektu w naszej szkole rozpo-
częła klasa I c, obecnie uczniowie klasy
drugiej kształcenia zintegrowanego.
Od 1 września 2009 roku praca z dzie-
ćmi jest prowadzona w czasie zajęć
obowiązkowych w ramach realizacji
podstawy programowej oraz na do-
datkowych zajęciach pozalekcyjnych.
Realizacja zajęć dodatkowych jest opar-
ta o własne pomysły nauczyciela. Dobór
najwłaściwszych sposobów oddziaływa-
nia na dziecko wynika ze znajomości
profilu inteligencji każdego ucznia,
jego zainteresowań i potrzeb. 

Dzieci otrzymały dodatkowe pomoce
dydaktyczne za kwotę 8000 zł, które
wywołały ogromną radość i zacieka-
wienie. Pomoce te zostały umieszczone
w trzech Ośrodkach Zainteresowań.
Podczas realizacji projektu, uczniowie
uczą się asertywności, korzystania z
różnych źródeł, twórczego myślenia
literackiego, wyrażania własnych prze-
myśleń i zasad kulturalnego prowa-
dzenia rozmów. Ponadto dzieci zdo-
bywają wiedzę i umiejętności wyma-
gane do skutecznego dzielenia się ra-
dością i uśmiechem, budzenia opty-
mizmu i chęci do działania, tworzenia
klimatu, w którym nauka staje się tak
atrakcyjna i ciekawa jak zabawa.

W ramach podsumowania I etapu
Projektu "Pierwsze uczniowskie doś-
wiadczenia drogą do wiedzy" dnia 17
grudnia 2009 roku odbył się pokaz

efektów pracy uczniów. Za-
proszeni goście: Burmistrz
Miasta Mszana Dolna pan
Tadeusz Filipiak, Przewod-
niczący Komisji Oświaty
pan Eugeniusz Sieja, Dy-
rektor Szkoły pani Anna
Górska, Wicedyrektor pani
Stanisława Łabuz, Przewod-
nicząca Rady Rodziców
pani Grażyna Nawara, Sios-
tra Teresa Jacek, rodzice,
nauczyciele i uczniowie Ze-
społu Szkół Miejskich Nr 1

w Mszanie Dolnej podziwiali wspaniałą
prezentację w wykonaniu uczniów
klasy II c.

W przedstawieniu pt. „Rok i mie-
siące” dzieci wykazały się swoimi umie-
jętnościami aktorskimi. Pochwaliły się
pięknymi pracami, które samodzielnie
wykonały na dodatkowych zajęciach
projektu. Zebrani goście podziwiali
również talenty muzyczne i taneczne
swoich pociech. Spotkanie zakończyło
się kolędowaniem i świątecznymi życze-
niami. Podsumowując należy jeszcze
raz podkreślić, iż realizacja zadań w
ramach projektu znacząco wpłynęła
na wszechstronny rozwój dziecka, wy-
zwoliła pomysłowość i kreatywność
uczniów, była twórczym wyzwaniem
dla nauczyciela. W II etapie projektu
biorą udział uczniowie kl. I b pod kie-
runkiem wychowawcy pani Marii
Szczypki. 

Wychowawca klasy II c 
Anna Miśkowiec
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Jak widać, pewne rzeczy nigdy się nie zmienią

„Suchy” basen

Wszystko odbywa się pod czujnym
okiem opiekuna

Pierwsze uczniowskie
doświadczenia drogą do wiedzy

„Radosna
szkoła”



Kiedy budowano mszańskie
szkoły, a było to kilkadziesiąt
lat temu, nikomu przez głowę

nie przeszło, by myśleć o uczniach
niepełnosprawnych - ówczesny ustrój
wstydził się ludzi na wózkach inwa-
lidzkich, czy wspierających się na ku-
lach. Ludzi niepełnosprawnych, oficjal-
nie w krajach demokracji ludowej nie
było. Nie myślano więc o nich budując
nie tylko szkoły, sklepy, urzędy i inne
obiekty publiczne. Dziś jest inaczej.

Każda nowo powstała instytucja pub-
licznej użyteczności, a więc szkoła,
szpital, przychodnia, biblioteka, a nawet
kościół, nie uzyskają pozwolenia na
użytkowanie, jeśli nie uwzględniła,
bądź przeoczyła na etapie projekto-
wania obiektu, możliwości korzystania
z niego przez osoby niepełnosprawne.
Przy nowych obiektach taka sytuacja
jest praktycznie niemożliwa do zaist-
nienia - może ktoś się zdziwić, ale na-
wet obiekty sportowe, takie jak nasz
ORLIK przy ul. Marka jest również
dostosowany do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. A co z obiektami ta-
kimi jak szkoły, ośrodek zdrowia, czy
choćby Urząd Miasta? Mówiąc najkró-
cej, muszą w określonym czasie do-
stosować komunikację dla potrzeb osób

niepełnosprawnych. Takim minimum
są podjazdy i sanitariaty (łazienki) -
takim minimalnym kompletem dyspo-
nują już i Urząd, i mszańska lecznica.
Marzeniem jest winda. 

Miejskie szkoły również poradziły
sobie z nowymi przepisami - przy obu
zainstalowane są podjazdy z których
korzystają nie tylko osoby
na inwalidzkich wóz-
kach, ale i mamy, które
z młodszymi pociechami
śpiącymi w wózkach spa-
cerowych przychodzą po
swoje starsze latorośle 
i nie muszą już dźwigać
wózków po schodach
lub, co gorsza zostawiać
ich pod schodami. Przy-
chodnia, urząd i obie
miejskie szkoły dyspo-
nują również toaletami dostosowanymi
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na wszystkie te inwestycje udało się
pozyskać pozabudżetowe dofinanso-
wanie o którym w miejskich Aktual-
nościach już informowaliśmy. Dziś
chcemy poinformować zainteresowa-
nych ile pieniędzy zostało wydatko-
wanych na udogodnienia w budynkach
szkolnych - i tak nowa i piękna toaleta

w szkole nr 2 (fot. na  str. 3) kosztowała
38.658,23 zł. Adaptacja istniejącej już
toalety w szkole nr 1, na potrzeby
osób niepełnosprawnych, zamknęła się
w kwocie 5.830,00 zł. Zainstalowany
zaś podjazd przy "1" kosztował wraz 
z architektonicznym projektem
27.620,00 zł. Wniosek UM do Minis-

terstwa Edukacji o dofinansowanie na-
szego projektu znalazł uznanie i dzięki
temu mogliśmy otrzymaną kwotę
35.225,00 zł. podzielić równo między
obie nasze szkoły. Brakujące środki
zostały wyasygnowane z własnych za-
sobów budżetowych.

Red.

18 Wiosna 1/2010

Pomoc

www.mszana-dolna.pl

FO
T.

 U
R
Z
Ą

D
 M

IA
ST

A

Kolejny krok w łamaniu barier

Z myślą o niepełnosprawnych

ZSTI – otwarcie Biura Kariery

15lutego odbyło się uroczyste
otwarcie Młodzieżowego
Centrum Kariery MWK

OHP w Mszanie Dolnej. Nowa jed-
nostka Małopolskiej Wojewódzkiej Ko-
mendy OHP powstała w ramach ogól-
nopolskiego projektu pn. „OHP jako
realizator usług rynku pracy”, współfi-
nansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.

MCK powstało w wyniku zawartego
porozumienia między Małopolską Wo-
jewódzką Komendą OHP, Starostwem
Powiatowym w Limanowej, które było
odpowiedzią na potrzeby społeczne 
w zakresie wspólnych działań na rzecz
poprawy startu zawodowego młod-
zieży. Na prowadzenie działalności
MCK samorząd limanowski udostępnił
lokal w siedzibie Zespołu Szkół Nr 1
w Mszanie Dolnej. W uroczystości
otwarcia wzięli udział: Wicewojewoda
Województwa Małopolskiego Stanisław
Sorys, Komendant Małopolskiej Wo-
jewódzkiej Komendy OHP dr Jolanta
Zajączkowska, dyrektor operacyjny
MWK OHP Jacek Hymczak, członkowie
Rady Powiatu Limanowskiego na czele
ze Starostą Janem Puchałą, Wicesta-

rostą Powiatu Limanowskiego Fran-
ciszkiem Dziedziną. Ponadto udział
wzięli: poseł na Sejm RP Bronisław
Dutka, poseł na Sejm RP Wiesław Jan-
czyk, radny sejmiku małopolskiego
Franciszek Szydłowski, Marek Młynar-
czyk - dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Limanowej, Władysław Ścianek
– dyrektor delegatury MKO w Nowym
Sączu, Zofia Łabuz – sekretarz miasta
Mszana Dolna, Joanna Zapała – na-
czelnik Wydziału Edukacji miasta Rabka
Zdrój, Halina Sułkowska – dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Limanowej oraz dyrektorzy 
i pedagodzy placówek oświatowych
powiatu limanowskiego. Młodzieżowe
Centra Kariery (MCK) działają w ra-
mach Centrum Edukacji i Pracy Młod-
zieży OHP i świadczą bezpłatne usługi
na rzecz młodzieży oraz lokalnego śro-
dowiska. Doradcy zawodowi MCK pro-
wadzą informacje i poradnictwo za-
wodowe, mające na celu przygotowanie
młodzieży do trafnego wyboru zawodu
i drogi dalszego kształcenia. Istotnym
aspektem w działalności MCK jest mo-
duł przedsiębiorczość, w ramach któ-
rego doradcy zawodowi pracują nad
kształtowaniem postaw przedsiębior-

czych młodych ludzi wspomagając or-
ganizacyjnie i doradczo koncepcje sa-
mozatrudnienia klientów.

Doradcy zawodowi dysponują pro-
fesjonalnym sprzętem multimedialnym,
nowoczesnymi narzędziami diagno-
stycznymi oraz pakietem informacji
edukacyjno – zawodowej (m. in.: po-
radniki i edukacyjne gry multimedialne,
informatory, filmy, czasopisma, ulotki).
Swoją ofertę kierują do młodzieży po-
szukującej pracy, uczącej się w gim-
nazjach, szkołach ponadgimnazjalnych
i wyższych, niepełnosprawnych oraz
młodych ludzi opuszczających ośrodki
opiekuńcze i resocjalizacyjne. Współpra-
cują z instytucjami i organizacjami
wspierającymi rozwój przedsiębior-
czości oraz działającymi w lokalnym
środowisku na rzecz młodzieży
wchodzącej na rynek pracy i poszu-
kującej pracy, a także - młodzieży 
z grup zagrożonych niedostosowaniem
społecznym.

Red.



Na festiwal, który miał być swego ro-
dzajem podsumowania, zaproszona
została młodzież szkolna,  grono pe-
dagogiczne oraz władze szkoły. Przed-
stawione zostały kolejne etapy
wdrażania szkoły do projektu, płynące
z niego korzyści dla uczniów i szkoły.
Potem rozpoczęła się część naukowa,
tematami przewodnimi festiwalu były:
„Bank i jego funkcje” oraz „Tajniki
kombinatoryki”. Były to fachowo przy-
gotowane wykłady uczniów uczest-
niczących w projekcie. Wzbogacone
prezentacją multimedialną oraz z hu-
morystycznymi przerywnikami budziły

zainteresowanie całej sali wypełnionej
po brzegi. Nie trudno zauważyć, że
prezentowany poziom wiedzy to bez-
pośrednia korzyść wypływająca 
z uczestnictwa szkoły w tym projekcie.
To oczywiście nagroda i zachęta do
dalszej intensywnej pracy. Czekamy
zatem na dalsze informacje dotyczące
tego naukowego projektu.

Red.
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Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem

W trakcie prelekcji o bankowości

Festiwal nauki

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
od września 2009 roku uczest-
niczy w projekcie unijnym "Part-

nerzy w nauce", który jest prowadzony
przez Uniwersytet Śląski. W ramach
projektu prowadzone są zajęcia wy-
równawcze dla uczniów z zakresu ma-
tematyki i biologii, oraz naukowe sekcje
z zakresu matematyki, informatyki oraz
przedsiębiorczości. 

Wyniki niektórych osiągnięć w sek-
cjach naukowych podczas I semestru
przedstawione zostały na zorganizo-
wanym w dniu 26 lutego festiwalu
nauki. Opiekę nad projektem sprawują
nauczyciele: Arietta Liberda–Draus,
Jarosław Draus oraz Wioletta Aksamit.

Nowe kierunki kształcenia
w „Ogrodniku”

WZespole Szkół Ponadgimnaz-
jalnych w Mszanie Dolnej 
w nowym roku szkolnym

2010/2011 pojawią się nowe kierunki
kształcenia. Obecnie popularny
„Ogrodnik” będzie oferował naukę 
w Technikum Hotelarstwa, Technikum
Agrobiznesu i Technikum Żywienia 
i Gospodarstwa Domowego, a także
prowadzony będzie nabór do Liceum
Ogólnokształcącego. 

Nasza szkoła właśnie w bloku Agro-
biznes zdobywa w ostatnich latach za-
szczytne miejsca w olimpiadach na
szczeblu krajowym. Atrakcją szkoły
mogą być praktyki odbywane przez
uczniów. W ramach Polsko–Niemieckiej
Współpracy Młodzieży w dniach od
17 stycznia do 18 lutego 34 uczniów
technikum hotelarskiego wyjechało na
praktyki zawodowe w hotelach i pen-
sjonatach do Turyngii w Niemczech.
W czasie czterotygodniowych zajęć
uczniowie mieli możliwość podnieść
swoje kompetencje zawodowe a także
umiejętności językowe, przez co stali
się bardziej pewni siebie i chętni do
działania. Projekt ten zwiększa szanse
młodych ludzi na zatrudnienie później
na europejskim rynku pracy czy
założenie własnej działalności gospo-
darczej. Po zakończeniu praktyk ucznio-
wie otrzymali certyfikat i Europejski
Paszport Mobilności.

Od nowego roku szkolnego wracają
także atrakcyjne dla młodzieży praktyki
nad polskim morzem. Uczniowie naszej
szkoły z Technikum Hotelarskiego 
i Technikum Żywienia będą mogli 
w okresie wakacyjnym wyjechać na
praktykę do Międzywodzia na wyspie
Wolin do ośrodka „Marena”. W tym

obiekcie turystycznym położonym 100
m od pięknej plaży można połączyć
praktykę zawodową z wypoczynkiem.
Czekamy także na rozpatrzenie naszych
wniosków w Warszawie, gdzie w ra-
mach Programu Comenius, mamy na-
dzieję od września rozpocząć wymianę
młodzieży i nauczycieli z ośmioma
państwami europejskimi, które uczest-
niczą również w tym programie.

Atrakcją szkoły jest bezpieczeństwo.
Szkoła posiada 16 kamer monito-
rujących teren wewnątrz i na zewnątrz
budynków. Poprawia się zaplecze dy-
daktyczne. Prawie wszystkie pracownie
zostały wyposażone w sprzęt multi-
medialny i zainstalowano pięć rzutni-
ków co znacznie poprawiło atrakcyjność
prowadzonych zajęć. Ruszyła wreszcie
od dawna odkładana budowa sali gim-
nastycznej i w nowym roku szkolnym
być może uda się do tej sali już wejść.
Dużą pomocą w zajęciach sportowych
okazuje się wybudowany przez władze
Mszany Dolnej zespół boisk „Orlik”,
który powstał przy ulicy Marka w naj-
bliższym sąsiedztwie szkoły. Od roku
realizowany jest program „Partnerzy
w nauce” we współpracy z Uniwersy-
tetem Śląskim dzięki czemu młodzież
korzysta z dodatkowych zajęć i ma
możliwość znacznie poszerzyć swoje
wiadomości. W roku 2008 szkoła upla-
sowała się w czołówce Powiatu Lima-
nowskiego co do ilości otrzymanych
stypendiów dla najzdolniejszych
uczniów oraz uzyskanych wyników
matur. Takie stypendia otrzymały 102
osoby.

Red.



Trzeba mieć niemało odwagi żeby
wyjść na scenę i nie poddając
się tremie zagrać i zaśpiewać

dla pełnej sali… 17 styczeń, 2010
rok, sala kina przy ul. Jana Pawła II,
ponad 100 wykonawców, a najmłodszy
z nich miał zaledwie 6 lat. 

Tak właśnie wyglądał Koncert Kolęd
w wykonaniu dzieci uczęszczających

na warsztaty muzyczne do Miejskiego
Ośrodka Kultury w Mszanie Dolnej.
Mali artyści – jak co roku - dali popis
swoich umiejętności wokalnych i in-
strumentalnych w repertuarze Bożona-
rodzeniowym.  

Kolędowanie rozpoczął Chór Dzie-
cięcy MOK pod batutą Piotra Matusie-
wicza. Jak zawsze mali śpiewacy stanęli
na wysokości zadania. Zaśpiewali znane
kolędy, jak i pastorałki, które mogli
pamiętać jedynie starsi słuchacze. Pó-
źniej występowali soliści, duety, tria,

kwartety…Każdy mógł znaleźć coś dla
siebie, gdyż obok klasycznego wyko-
nania kolęd, czy też wspólnego śpiewu
Grup Śpiewaczych „Mszanicanki” 
i „Słomcanki”,  można było również
usłyszeć przebój Beatlesów „And so
this is Christmas” z towarzyszeniem
gitary elektrycznej. 

Warto zauważyć, że z roku na rok
przybywa chętnych do nauki grania.
Może i sal jest mało, ale sprzęt jest
coraz lepszy. Cieszy to instruktorów 
i uczniów, którzy dzięki nowym in-
strumentom jeszcze lepiej mogą za-
prezentować swoje możliwości. Lista
wykonawców oraz zdjęcia na stronie
www.mok.tit.pl

Red.

Wtym roku ferie w Bibliotece
Miejskiej upłynęły pod
hasłem ,,Sposób na zimową

nudę - czyli spotkania pełne uśmiechu
i zabawy”. Każdy dzień zajęć związany
był tematycznie z książką. W ponie-
działek uczestnicy zajęć udali się do
krainy książki. 

To właśnie w tym dniu powstało
drzewko literackie oraz prace przed-

stawiające bohaterów książek dla dzieci.
We wtorek skorzystaliśmy z uprzej-
mości pana dyrektora Jerzego Łabuza
i zwiedziliśmy zakład INCO VERITAS,
a po wycieczce bawiliśmy się w gry
ruchowe na stadionie. Przed wyjściem
na wycieczkę o bezpiecznym porusza-
niu się po drogach z dziećmi rozmawiał
komendant straży miejskiej pan Jakub
Witosławski. We środę zorganizowa-
liśmy święto bajki w Akademii Pana
Kleksa. Gry i zabawy oraz praca nad
tekstem uświadomiły uczestnikom, że
można wykorzystać wszystkie swoje
wady jako atuty. We czwartek dzieci
spotkały się ze „śnieżnym panem” czyli
bałwanem. Spotkanie rozpoczęło się
od konkursu na rzeźbę ze śniegu, na-
stępnie dzieci robiły gazetowe bałwanki
i układały wierszyki na ich cześć. 
W piątek na zajęciach powstały piękne

zimowe obrazki oraz na zakończenie
ferii wszyscy wspólnie podziwiali piękne
baśniowe stroje. Podczas tygodniowych
spotkań dzieci mogły także podszkolić
język angielski biorąc udział w zajęciach
prowadzonych przez panią mgr Jolantę
Stępską. Dzięki funduszom otrzymanym
z Urzędu Miasta wszyscy korzystający
z zajęć w Miejskiej Bibliotece codziennie
mieli słodki poczęstunek oraz nagrody

rzeczowe, które zdobywali
biorąc udział w wielu konkur-
sach. W tym roku w zajęciach
wzięło udział 49 dzieci z mszań-
skich szkół podstawowych i gim-
nazjów. 

Jak bardzo ferie w naszej Bib-
liotece okazały się świetną formą
wypoczynku dla naszych
najmłodszych świadczy list, któ-
ry ukazał się 8 lutego w Gazecie
Krakowskiej, w rubryce „Listy

od czytelników”. Pozwoliliśmy sobie
go zacytować: 

„Dziękujemy za wspaniałe ferie.
Za pośrednictwem Gazety Krakowskiej

chcielibyśmy podziękować pracownikom
Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej
za zorganizowanie ferii zimowych. Dy-
rektor Małgorzata Mucha oraz Renata
Radiowska, Agnieszka Orzeł i Katarzyna
Pazdur lubią pracować z naszymi dzie-
ćmi. Dzięki nim nasze dzieci mogą wiele
zobaczyć i nauczyć się za darmo, co dla
wielu z nas nie jest obojętne. Biblioteka
tętni życiem. Zresztą nie tylko w ferie –
przez cały rok są tu organizowane wy-
stawy artystów, spotkania z pisarza-
mi, różne konkursy. Jeszcze raz dzięku-
jemy.

Rodzice dzieci uczestniczących 
w feriach zimowych 2010 r.
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Ferie w Bibliotece

Uśmiechnięci uczestnicy ferii z książką

Koncert
Noworoczny
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Wystawa w Bibliotece –
Galeria Michała Liszki

Przez minione dwa zimowe mie-
siące (styczeń i luty) mogliśmy
oglądać w Bibliotece Miejskiej

kolejną wystawę dorobku plastycznego
dzieci i młodzieży ze Studium Sztuk
Plastycznych „Galeria”. 

Było to podsumowanie dotychcza-
sowych postępów małych artystów,
którzy poznają arkana sztuki, rozwijają
swoją wyobraźnię, kreatywność i od-
krywają własne możliwości.  Była to
okazja by obejrzeć obrazy i rysunki,
które stworzyli na zajęciach. Uczestnicy
studium działają i próbują swoich sił
w przeróżnych technikach malarskich,
w tych małych dziełach widać radość

i pasję tworzenia. “Galeria” często pre-
zentuje prace zachęcając tym samym
do uczestnictwa w prowadzonych za-
jęciach.

Red.

Jeden z prezentowanych obrazów
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Ciekawe miejsce - Galeria Treit

Jakmówi sam autor Jerzy
Treit pomysł galerii au-
torskiej przyszedł w

chwili kiedy coraz więcej osób prosiło
go o pokazywanie na bieżąco nowych
prac. 

W związku z częstymi wyjazdami i
wystawami poza granicami kraju nie

było to łatwe zadanie. W końcu znalazł
miejsce, które mi odpowiada. Mszana
Dolna jest idealna. Położona na
skrzyżowania kilku dróg turystycznych
Małopolski, pomiędzy Nowym Sączem
a Myślenicami i Krakowem. Łatwo tu
dojechać z Rabki i Zakopanego.  Stare

piwnice przy Starowiejskiej 53 zbudo-
wane z kamienia przy odpowiednim
oświetleniu pozwalają pokazać na
bieżąco  jego twórczość, akwarele, ry-
sunki, prace na płótnie i na niekon-
wencjonalnych materiałach takich jak
aluminium, blacha czy autorski papier.
Otworzył też otwartą pracownie gdzie

uczy  rysunku i malarstwa
wszystkich chętnych. Do
współpracy zaproszeni zos-
tali rzeźbiarze, ceramicy,
twórcy biżuterii artystycz-
nej i szkła z regionu i całej
Polski. Na wiosnę Pan Je-

rzy planuje pierwszy wernisaż prac
artysty związanego z naszym regionem. 

Serdecznie zapraszamy, więcej in-
formacji na stornie:

http://treit.blox.pl/html

Red.

Autor galerii na tle swoich prac

„Daj mata chorobie”

Znany w naszym mieście jako or-
ganizator mistrzostw szachowych,
zawodowy instruktor i trener,

opiekun kółek szachowych – Pan Jan
Zapała działa nie tylko lokalnie. Gdy
zaistnieje sytuacja angażuje się w każdą
szachową akcję. 27-28 marca br. sala
gimnastyczna w Zespole Szkół Miejskim
nr 1 zapełniła się młodymi graczami
przy okazji XV Szachowych Mistrzostw
Podhala Szkół Podstawowych i Gim-
nazjów.

Wcześniej na rozgrzewkę zapropo-
nował udział w akcji „Daj mata choro-
bie” czyli II turnieju szachowym na
rzecz Kliniki Hematologii w Krakowie.
Celem tego turnieju, poza popularyzacją
królewskiej gry, jest pozyskanie krwi
dla ratowania zdrowia i życia. Wa-

runkiem uczestnictwa w turnieju było
przedłożenie zaświadczenia, iż oddało
się krew na rzecz kliniki. Krew można
było oddać w punktach krwiodawstwa
w zależności od miejsca zamieszkania,
koniecznie z zaznaczeniem, iż prze-
znaczona jest ona właśnie dla kra-
kowskiej kliniki. Za zawodników, którzy

nie ukończyli jeszcze 18 lat lub z
różnych przyczyn nie mogą oddać
krwi, mogły to zrobić inne osoby, np.
ktoś z rodziny lub przyjaciół. 

Dowiedzieliśmy się, że na tę akcję
odpowiedziała chętnie młodzież z Ze-
społu Szkół Techniczno–Informatycz-
nych w Mszanie Dolnej. Na ręce Dy-
rekcji oraz Pani Urszuli Szymańskiej -
nadzorującej akcję, wpłynęło podzię-
kowanie od Oddziału Terenowego Re-
gionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa. Pracownicy z Lima-
nowej przyjęli 30 osób które 14 stycznia
oddały krew. Było jeszcze więcej chęt-
nych wśród uczącej się młodzieży, ale
pracownicy oddziału nie byli przygo-
towani na taki odzew. 

Poniżej lista  uczniów, którzy wzięli
udział w akcji: Klasa III ZSZ:
Mateusz Malec; Klasa III TB:
Piotr Pergół, Maciej Urban,
Marcin Jania, Szymon Kiełty-
ka, Łukasz Nowak, Tadeusz
Halama, Paweł Łabuz, Kamil
Handzel, Andrzej Miśkowiec,
Adrian Cichorczyk, Janusz
Wieczorek, Paweł Chałoń,
Adrian Sutor, Jacek Pustelnik,
Kamil Niedośpiał; Klasa III
TE: Michał Gibadło, Paweł

Gąsior, Janusz Gniecki; Klasa III TI:
Artur Pustułka, Paweł Nowak; Klasa
IV TB: Michał Łabuz, Krzysztof Judka,
Łukasz Mucha, Marcin Dudzik, Paweł
Nawara, Bogusława Nawar; Klasa IV
TI: Grzegorz Szczypka, Łukasz Żądło.

Red.

Skoncentrowani zawodnicy, w trakcie turnieju
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Działają
młodzi
aktorzy

Nie tak dawno w lokalnej prasie
pojawiła się krótka wzmianka
w dziale „Kartka z kalendarza”

na temat likwidacji amatorskiego teatru
w Mszanie Dolnej. Zespół ten powstał
dzięki staraniom Eugeniusza Goliń-
skiego. 

Posiadający talent reżyserski wraz z
małżonką – Marią Golińską założył
teatr, w którym występowali utalen-
towani mieszkańcy Mszany. Wysta-
wiono m. in. „Zaczarowane koło” Lu-
cjana Rydla, a za sztukę „Wyspa po-
koju” teatr zdobył pierwsze miejsce w
ogólnopolskim konkursie ochotniczych
zespołów amatorskich. Teatr działał
w dawnym budynku Towarzystwa
Sportowego „Sokół”, obecnie to budy-
nek Miejskiej Biblioteki, a występy cie-
szyły się ogromnym zainteresowaniem.
Dobry aktorski duch widocznie czuwa

nad miastem – świadczyć o tym mogą
dwie działające grupy teatralne przy
Miejskim Ośrodku Kultury. Dzięki nau-
czycielkom: Danucie Kujacz i Katarzynie
Wasilewskiej starsza grupa “Katharis”
i młodsza „Pod Pretekstem” w przeciągu
roku przygotowuje kilka przedstawień
tematycznych, które można obejrzeć
w „Orkanówce”. W niedzielę, 14 lutego
br. młodzi aktorzy zaprosili nas na
swój autorski spektakl pt. „Droga do
szczęścia”. Sztukę przygotowali wg
własnego scenariusza podczas zajęć
teatralnych. Życzymy im żeby w lo-
kalnych mediach pojawiały się tylko
wzmianki na temat ich tak udanych
spektakli czy zdobywanych nagrodach
– za co trzymamy mocno kciuki!

W „Drodze do szczęścia” wystąpili:
Łukasz Antosz, Łukasz Antosz, Anita
Ferlag, Beata Gibadło, Monika Jarosz,
Krystian Kaleta, Ewelina Kapturkiewicz,
Filip Kogut, Aleksandra Łabuz, Kinga
Malec, Natalia Malec, Weronika Na-
wieśniak, Monika Potaczek, Jakub
Skawski, Karolina Skawska, Dominik
Stachura, Marlena Wydra, Agnieszka
Zapała.

Red.

Zatrzymane w kadrze
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„Region Mszana” - wspólna
wizja rozwoju turystyki

Wnawiązaniu do nazw regio-
nów występujących w naj-
większych kurortach Alp 

i Dolomitów usytuowanych w Austrii,
Włoszech i Francji powstał pomysł
promocji naszego regionu, obejmujące-
go swym zasięgiem obszary trzech
prężnie działających wyciągów nar-
ciarskich: Kolei Linowej Tobołów-
Koninki, SKI Lubomierz oraz Śnieżni-
cy w Kasinie Wielkiej. Aby stworzyć
wspólną, spójną nazwę obszar naszego
działania nazwaliśmy REGION
MSZANA. Serdecznie zapraszamy do
Regionu Mszana – wiosną, latem, je-
sienią i zimą.

Nasze góry - Gorce i Beskid Wyspowy
w swej oryginalności i dumnej wy-
niosłości stanowią tę część Beskidów,
których tysiące par butów jeszcze nie
zadeptały. Każdy turysta znajdzie tu
coś dla siebie: dziką przyrodę, leśne
ostępy, ciekawe przykłady budownict-
wa regionalnego, widoki z urokliwych
polan, atrakcje dla poszukujących przy-
gód na malowniczych szlakach pie-
szych, rowerowych i konnych, oraz
spotkania z kulturą. Amatorzy białego
szaleństwa mają możliwość uprawiania
narciarstwa zjazdowego rekreacyjnego,
któremu służą pobliskie stacje narciar-
skie, natomiast miłośnicy narciarstwa
krajoznawczego mogą obcować z przy-
rodą, wędrując udostępnionymi pie-
szymi szlakami turystycznymi i drogami
stokowymi. Region Mszana dysponuje
również bogatą ofertą noclegową i ga-
stronomiczną. 

Jako Folwark Stara Winiarnia stwo-
rzyliśmy podwaliny pod spotkanie naj-
ważniejszych gestorów z obszaru Msza-

ny Dolnej, działających w ogólnie po-
jętej turystyce: hoteli, pensjonatów,
ośrodków wypoczynkowych, rekrea-
cyjnych, odnowy biologicznej i wy-
ciągów narciarskich. Nasza inicjatywa
spotkała się z zainteresowaniem, a w
spotkaniu organizacyjnym wzięło udział
10 poniżej wymienionych obiektów:
- Folwark Stara Winiarnia – Mszana
Dolna – Hotel ***
- Janda – Mszana Dolna – Ośrodek
Wypoczynkowy
- Ostoja Górska Koninki – Ośrodek Kon-
ferencyjno-Wypoczynkowy
- Kolej Linowa Tobołów – Koninki
- Skalna Grota – Mszana Dolna – Pokoje
Gościnne
- SKI Lubomierz (F.U.H.P. Jarecki Sp. 
z o.o.) – Lubomierz
- Słoneczny – Mszana Dolna – Ośrodek
- Sportowo-Rekreacyjny
- Szczebel – Mszana Dolna – Pensjo-
nat ***
- Śnieżnica (Beskidzkie Stacje Narciarskie
Sp. z o.o.) – Kasina Wielka
- Wyspa Mszanka (Siepak Sp. z o.o.)
Mszana Dolna – Centrum Odnowy 
Biologicznej
- Zagórzanka – Mszana Dolna – Pen-
sjonat Rehabilitacyjno-Rekreacyjny ****

Efektem tego spotkania było stwo-
rzenie portalu internetowego o adresie:
www.regionmszana.pl,na której znaj-
dują się wszystkie niezbędne turystycz-
ne informacje, to również akcja pro-
mocyjna w Krakowie – czyli widoczne
banery oraz kolportaż kart rabatowych
z 10 % zniżką.  

Andrzej Majchrzak

Krew „Ogrodnika”

Ponad 70 uczniów Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych z Mszany
Dolnej oddało krew w organizo-

wanych już od kilku lat w szkole akcji
krwiodawstwa wraz z Centrum Krwio-
dawstwa z Limanowej. 

Szkoła ta jest jedną z nielicznych 
w województwie małopolskim, które
włączyły się do tej akcji. Przez te kilka
lat uczniowie oddali wiele litrów bez-
cennego płynu. Oddawanie krwi jest
przeprowadzane w szkole dwa razy
do roku i jak podkreśla dyrektor szkoły,
mgr Halina Bubiłek, będą kontynuo-
wane, gdyż chętnych jest coraz więcej.
Tych uczniów, którzy chcieli by oddać
krew, było by znacznie więcej ale są

pewne wymagania. Trzeba mieć przede
wszystkim ukończone 18 lat i być 
w dobrej kondycji zdrowotnej i część
uczniów po przebadaniu nie otrzymuje
jednak zgody od lekarza na oddanie
krwi. Krew oddają także niektórzy
nauczyciele szkoły. W zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych wielu uczniów
ma już książeczkę honorowego krwio-
dawcy i regularnie oddaje krew nie
tylko podczas takiej akcji w szkole.
„Ogrodnik” wyróżniony został w wo-
jewództwie za ilość oddanej krwi 
w ramach „Honorowego krwiodaw-
stwa”

Red.

Wystawa 
w GPN Koła

TTPSP 
w Nowym Sączu

Wdniu 5 lutego 2010 roku 
w siedzibie Gorczańskiego
Parku Narodowego w Porębie

Wielkiej - było gwarno i wesoło, przy-
było wielu zaproszonych gości: przed-
stawiciele władz gminy Mszana Dolna,
gminy Niedźwiedź, Prezes Zarządu
Głównego TPSP z Nowego Sącza oraz
inni przedstawiciele kultury. 

Zaszczycili wystawę również oko-
liczni mieszkańcy znajomi i sympatycy
TPSP, którzy znaleźli czas by dotrzeć
na wernisaż wystawy Towarzystwa

Przyjaciół Sztuk Pięknych z Mszany
Dolnej pt. “Nasze Pasje”. Wystawa sku-
piła artystów z gorczańskiego regionu,
którzy pragną pokazać swoje talenty 
i dzielić się z innymi radością tworzenia.
A było czym nacieszyć oczy - zachwy-
cały obrazy olejne, akwarele, rzeźby,
płaskorzeźby, koronki, hafty, wyroby
z masy solnej, biżuteria etniczna oraz
inna sztuka użytkowa. Wystawa prze-
biegała w miłej atmosferze - „do ucha”

przygrywała kapela „Zagórzańska” 
z Mszany Dolnej. Wernisaż cieszył się
powodzeniem do późnych godzin wie-
czornych. Na koniec należą się po-
dziękowania współorganizatorom, dy-
rekcji GPN i pani Annie Kurzei z Gor-
czańskiego Parku Narodowego oraz
władzom gminy Mszana Dolna bez
których ta wystawa by się nie udała.

Danuta Wieliczko-Kacik
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Podczas wystawy

Góralska kapela
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„Odkryj Beskid Wyspowy”

Niespokojny, ale dobry duch sie-
dzi w mszańskim rejencie
Czesławie Szynaliku - słynie 

z tego, że jak co w głowie uradzi do
końca doprowadzi. I tak od wielu lat
do stolicy Zagórzan zjeżdżają notariusze
z całej Polski, a ostatnimi laty i z Eu-
ropy. W mieście pod Lubogoszczą
(ustalić poprawną pisownię) rywalizują
na bieżni, grają w piłkę nożną, siat-
kówkę i tenisa. 

Program jest tak przygotowany, że
znajdują również czas, by poznać uroki
naszej pięknej ziemi. Notariada, bo
tak to sportowe wydarzenie się nazywa,
odbywa się zawsze w maju, zaś jesienią
notariusze znów pojawiają się w górach
i uczestniczą w kolejnym “pomyśle”

Czesława Szynalika - Rajdzie Rejenta.
Było ich już pięć - rejenci z całej Polski
wędrowali już po Bieszczadach, Gor-
cach, Karkonoszach, Beskidzie Żywiec-
kim i Wyspowym. Jeśli więc w nasze
piękne góry przyjeżdżają rejenci z całej
niemal Polski, to tym bardziej te góry
winni poznać i niejako odkryć na nowo
ci, co w nich mieszkają, a nade wszystko
rzesze turystów z całej Polski. Stąd
kolejna inicjatywa rejenta Szynalika -
przed Bożym Narodzeniem “zgonił” 
w gościnne progi Ośrodka Rekolek-
cyjnego na Śnieżnicy wójtów i bur-
mistrzów gmin Beskidu Wyspowego,
przedstawicieli PTTK i GOPR-u i rzucił
hasło: utwórzmy Forum Gmin Beskidu
Wyspowego, pochwalmy się przed
światem tym, co mamy najpiękniejsze
wokół nas - górami, jeszcze mało zna-

nymi, jeszcze nie zadeptanymi. U goś-
cinnego Kapelana Leśnego ks. Jana
Zająca zjawili się wójtowie Dobrej,
Wiśniowej, Słopnic, Lubnia, Mszany
Dolnej, Jodłownika, Kamienicy, Tym-
barku oraz burmistrzowie Rabki i Msza-
ny Dolnej. Wszyscy uznali pomysł za
znakomity i na następne spotkanie
umówli się w Rabce. Słowo się rzekło
i 22 stycznia w rabczańskim PTTK do
wymienionego wyżej gremium dołączyli
aż dwaj, co zdarza się bardzo, bardzo
rzadko Marszałkowie Województwa
Małopolskiego - Leszek Zegzda i Marek
Sowa. Pomysł zjednoczenia sił pro-
mujących Beskid Wyspowy uznali za
bardzo dobry i obiecali pomoc. Mar-
szałek Sowa stwierdził nawet, że dziś

problemy można mieć ze
wszystkim, ale nie z pieniędz-
mi, bo tych w Małopolsce nie
brakuje i na ten pomysł, jeśli
go dobrze w ramy programu
ubrać, pieniądze z pewnością
się znajdą. Będziemy Mar-
szałka Marka Sowę trzymać
za słowo. 

A od czego pracę nad od-
kryciem i pokazaniem całej
Polsce, ale i mieszkającym tu
rozpoczniemy? Już tego lata,
w kolejne dziewięć niedziel
wakacji, na dziewięciu szczy-
tach Beskidu Wyspowego,
dziewięć gmin zorganizuje
spotkania, które będą odbywać
się wg. jednolitego dla wszyst-
kich scenariusza. Będziemy
bez względu na pogodę wy-
ruszać o godz. 9.00 z wyzna-
czonego miejsca. Po dotarciu
na szczyt turyści będą uczest-
niczyć w polowej Mszy świętej,
a po niej Gospodarz gminy -

organizatora będzie miał okazję do
zaprezentowania walorów swojej dzie-
dziny. Przy ognisku, z kiełbaską na
patyku, będziemy podziwiać zespoły
folklorystyczne, smakować lokalne
przysmaki, uczestniczyć w konkursach,
bawić się i śpiewać. Już dziś zachęcamy
do wspólnych wypadów w góry. Nam,
jak na miasto leżące u stóp Lubogosz-
cza, nie mogła przypaść w udziale
inna góra, niż ta w której lasach król
Kazimierz Wielki z lubością polował 
i takie jej też imię nadał: Lubogoszcz,
bo lubi Gości. By było łatwiej planować
i by program nie umknął z naszej pa-
mięci, odsyłamy do przygotowanych
przez organizatorów plakatów.

Red.

Sezon
turystyczny

Uroczysta inauguracja sezonu tu-
rystycznego 2010 w Małopolsce
zaplanowana jest  w dniu 25

kwietnia na Markowych Szczawinach.
Data ta wiąże się z oficjalnym otwar-
ciem, po trwającym ponad dwa lata
remoncie, schroniska PTTK. Na
przełomie maja i czerwca 2007 doko-
nano całkowitej rozbiórki pierwszego
schroniska. 

Na jego miejscu powstał nowy obiekt
udostępniony dla turystów już w listo-
padzie 2009. Natomiast inauguracja se-
zonu właśnie pod Babią Górą wiązać się
będzie ściśle z tym wydarzeniem.

Tego samego dnia Terenowe Koło
PTTK w Mszanie Dolnej postanowiło
wyznaczyć spotkanie na Czarnym Dziale
jako pierwsze wyjście w ramach „VI spot-
kań w górach”. Dla wszystkich zaintere-
sowanych wspólnym wędrowaniem  prze-
kazujemy informację, iż regulamin spot-
kań nie uległ zmianie, uczestnicy wybie-
rają trasy tak, aby spotkać się na szczycie
lub w innym wyznaczonym miejscu 
w godzinach 13.00-14.00. W „Spotka-
niach w górach” mogą brać udział indy-
widualni turyści i grupy zorganizowane.
Dzieci i osoby niepełnosprawne również
mogą brać udział w wycieczkach ale
wyłącznie pod opieką dorosłych. Spot-
kania odbywają  się w wyznaczonych
miejscach bez względu na pogodę. Or-
ganizatorzy przyznają nagrody uczest-
nikom, którzy zaliczyli przynajmniej
cztery z siedmiu szczytów, wszystkim
uczestnikom zaś przyznawane są odznaki.
Serdecznie zapraszamy do wspólnego
wędrowania, tym bardziej, że  w ubiegłym
roku Koło terenowe udzielało dużo in-
formacji nowym osobom. 

Na koniec na łamach gazety chcieli-
byśmy złożyć serdeczne gratulacje naszej
Pani Prezes – Maria Antos odebrała
„Złotą Odznakę zasłużonego w pracy
PTTK wśród młodzieży”. Odznaczenie
przyznało Koło PTTK Oddział w Rabce,
pod który podlega nasze Koło Terenowe.
Serdecznie gratulujemy, bo gdyby nie
Pani praca, zaangażowanie i serdeczny
uśmiech wśród naszego koła nie byłoby
tak licznej grupy młodych turystycznych
zapaleńców. 

Plan wyjść 2010; 25.04-CZARNY DZIAŁ-
673 m.n.p.m-13.00- 14.00; 09.05-MOGIELI-
CA-1171 m.n.p.m-13.00- 14.00; 20.06-GORC-
1228 m.n.p.m-13.00- 14.00; polana Gorc Ka-
mienicki -11.07-KICZORA- 1282 m.n.p.m-
13.00- 14.00; 08.08-ŁOPIEŃ-951 m.n.p.m-
13.00- 14.00; 19.09-TURBACZ-1310  m.n.p.m-
13.00- 14.00; 10.10-ĆWILIN-1072  m.n.p.m-
13.00- 14.00.

Red.
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PSOUU – Walne zebranie Koła

Dotej pory mało informowa-
liśmy o działaniu naszego
koła, gdyż wszelkie prace

skierowane były na przygotowanie do-
kumentacji przystosowania użyczonego
budynku na potrzeby stowarzyszenia.
Wykonano projekty i kosztorysy warsz-
tatu terapii zajęciowej, wartość ponie-
sionych nakładów przekroczyła nasze
możliwości finansowe. Utrzymujemy
się tylko ze składek członkowskich, z
wpływu 1 % podatku, a także z daro-
wizn ludzi dobrej woli.

Obecnie zatrzymane są nasze prace
z uwagi na konieczność zmiany zapisów
w „Planie przestrzennym miasta Msza-
na Dolna”. Nie mniej jednak na pierw-
szym miejscu w ramach integracji zor-
ganizowano dwie wycieczki autoka-
rowe. Jest to działanie na rzecz wy-
równywania szans dla naszych pod-
opiecznych, prowadzenie ich ku ak-
tywnemu uczestnictwu w życiu społecz-
nym. Udało się nam odwiedzić Inwałd
– gdzie znajduje się park miniatur zna-
nych budowli z całego świata oraz do
Niedzicy – gdzie zwiedzaliśmy zamek
oraz płynęliśmy statkiem po jeziorze
Czorsztyńskim.

W tym roku nasze plany zakładają
wycieczki do Krakowa – zwiedzanie

zamku na Wawelu i ZOO oraz wyjazd
do kompleksu źródeł termalnych 
w Szaflarach. Natomiast przed wszyst-
kim zależy nam na finalizowaniu do-
kumentacji projektowej użyczonego
budynku na stadionie.

Od początku naszej
działalności w realizacji
celów wspiera nas Bur-
mistrz Miasta Mszany Dol-
nej Tadeusz Filipiak. Po-
maga nam poprzez ko-
rzystanie z pomieszczeń
biurowych, porady praw-
ne, konsultacje itp. Co-
rocznie Pan Burmistrz
pełni funkcję Św. Mikołaja
dla naszych podopiecz-
nych, nie tylko zakładając
piękny strój biskupa, ale
również w dużej mierze przyczynia
się do zasobności paczek. Podzięko-
wania należą się również Panu Wójtowi
Tadeuszowi Patalicie, Wicestaroście
Franciszkowi Dziedzinie, naszym
Księżom Proboszczom: Ks. Jerzemu
Raźnemu i Ks. Stanisławowi Parzy-
gnatowi, na których pomoc i wsparcie
możemy liczyć. Realizacja założeń jest
możliwa dzięki zaangażowaniu i nie-
odpłatnej pracy paru osób naszego

koła. Te wspólne działania tworzą
dobrą atmosferę dla funkcjonowania
naszego stowarzyszenia. Wszystkim
osobom, które wspierają działania Koła
składamy serdeczne podziękowania

licząc na dalszą pomoc i owocną
współpracę.

„Bo to, co robimy, 
to nasza wspólna sprawa”

Zarząd Koła PSOUU 
w Mszanie Dolnej

Prócz pracy był też czas na mikołajowe prezenty

Działalność Koła PZW Mszanka 
w Mszanie Dolnej w roku 2009

Zarząd pracował w składzie wybra-
nym w 2009 roku w składzie: Pre-
zes – Andrzej Pakosz, Sekretarz –

Waldemar Bażan, Skarbnik – Zdzisław
Kowalski, Wiceprezesi: do spraw sportu
– Marek Bomba, ds. młodzieży – Marek
Huber, Rzecznik dyscyplinarny i Ko-
mendant Straży – Sławomir Wójciak,
Gospodarze Koła – Marian Radiowski 
i Wojciech Miśkowiec, Sąd Koleżeński
– przewodniczący Marek Kowalski oraz
Eugeniusz Kotarba i Andrzej Smaciarz,
Komisja Rewizyjna – przewodniczący
Piotr Armatys oraz Piotr Majkowski 
i Czesław Szeląg.

W roku sprawozdawczym 2009 odbyło
się 10 spotkań zarządu Koła, na których
oprócz spraw bieżących omawiano or-
ganizacją zawodów, informacje i komu-
nikaty z Zarządu Okręgu w Nowym
Sączu, a także sprawy związane z zary-
bianiem, zwalczaniem kłusownictwa,
ochroną środowiska oraz związane 
z bieżącym użytkowaniem domku 
w Tęgoboży.    

W posiedzeniach Zarządu Okręgu w
Nowym Sączu uczestniczyli: Członek
Prezydium Zarządu – Zdzisław Kowalski
oraz Prezes Koła. Ważniejsze decyzje,

bieżące komunikaty o sprawach Koła, a
także fotografie z imprez organizowanych
przez Koło prezentowane były na tablicy
informacyjnej przy ul. Starowiejskiej. Wy-
konano 7 edycji tablicy. Informacje o
działalności Koła można znaleźć w serwisie
internetowym www.mszanka.com.

Wielką bolączką pozostaje nadal spra-
wa zawodów organizowanych przez
Koło, gdyż przeważa w nich bardzo słaba
frekwencja. Natomiast można odnotować
sukcesy , które odnoszą nasi wędkarze –
w szczególności sekcja muchowa, tak
na forum okręgowym, krajowym a nawet
międzynarodowym. Kilka informacji do-
tyczących wyników osiągniętych przez
naszych wędkarzy w roku 2009.

Sekcja spiningowa: Na Mistrzostwach
Okręgu Koło reprezentował Stefan Łabuz.
W końcowej punktacji GP Okręgu zajął
on 44 miejsce.

Sekcja spławikowa: Po wspaniałym
występie na zawodach organizowanych
przez Koło „Jordanów”, a rozegranych
na Orawie, gdzie zwyciężył Sławek Wój-
ciak, a drugi był Józef Bitel, zaostrzył
nam się apetyt na zwycięstwo na Mist-
rzostwach Okręgu. W końcowej punktacji
GP Okręgu Sławomir Wójciak zajął 

14 miejsce, Józef Bitel 15 a Krzysztof
Zoń 19. 

Sekcja muchowa: brała udział w im-
prezach cyklu GP Polski. Na zawodach
o „Puchar Sanu” drużyna w składzie: 
P. Armatys, W. Miśkowiec, M. Kowalski
wywalczyła 54 miejsce, a indywidualnie
najlepiej wypadł P. Armatys zajmując
33 miejsce. 

Drugie zawody z cyklu GP Polski, to
prestiżowy „Puchar Dunajca” im. B. Ro-
maniszyna. W tych zawodach drużyna
w składzie: M. Bomba, M. Kowalski i W.
Miśkowiec zajęła 6 miejsce, a indywi-
dualnie najlepiej wypadł M. Kowalski
zajmując 7 miejsce. Piotr Armatys star-
tował w drużynie WKS „Dunajec I” 
i zajął 41 miejsce. 

Na zawodach o „Puchar E. Lewickiego”
zajęliśmy drużynowo 15 miejsce, a in-
dywidualnie najlepiej wypadł M. Bomba
– 5, M. Kowalski – 56, i Ł. Książek – 58.

Następnymi zawodami, także zakoń-
czonymi bardzo dużym sukcesem (za-
brakło nam bardzo niedużo do zwycię-
stwa, które dawało nam możliwość wy-
startowania na Mistrzostwach Polski),
były Mistrzostwa Okręgu. Otarł się o nie
M. Kowalski, który „1 rybą” przegrał ze
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Stanisławem Grzegorczykiem z Nowego
Targu. M. Bomba był 32, a P. Armatys –
26. Drużynowo wywalczyliśmy niestety
też 2 miejsce ulegając „klanowi rodzin-
nemu Wnękowiczów” - drużynie „Doma”
z Rabki. 

Na Mistrzostwach Polski reprezentował
nas oczywiście nasz kadrowicz – P. Ar-
matys, który łowił w składzie drużyny
WKS „Dunajec II” ze S. Brachem i A.
Szczygłem. Drużynowo zajęli 2 miejsce
za WKS „Kraków”, a indywidualnie Piot-
rek był na 11 miejscu. 

„Jesienny Lipień Sanu” był rozgrywany
na suchej muszce. Drużyna w składzie
Kowalski, Bomba i Miśkowiec zajęli 36
miejsce a indywidualnie najlepszy był
M. Kowalski – 22 miejsce.

Ostatnimi zawodami GP Polski był
„Jesienny Lipień Łupawy”, na którym
zajęliśmy także 36 miejsce, a indy-
widualnie najlepszy z nas był 
p. Armatys - 9. 

Dzięki bardzo dobrym startom we
wszystkich zawodach zaliczanych do
Grand Prix, w ścisłej 80 mamy następnego
reprezentanta M. Kowalskiego, który w
końcowej GP Polski znalazł się na 67
miejscu. P. Armatys uplasował się na 14
miejscu, W. Miśkowiec na 117 a M.
Bomba – 158.

Klasyfikacja końcowa GP Okręgu Nowy
Sącz na rok 2009 przedstawia się nastę-
pująco: Brach Sławomir – Centrum, Ko-
walski Marek, Wnękowicz Adam - Doma,
Bomba Marek, Armatys Piotr, Miśkowiec
Wojciech.

Dzięki kapitalnym występom w 2008
roku Piotr Armatys został powołany do
Reprezentacji Polski startującej w Mu-
chowych Mistrzostwach Europy w Irlandii.
Zajął tam świetne 14 miejsce, które za-
wdzięcza swojemu samozaparciu, wy-
trwałości i wielu godzinom treningu.
Skutkiem tego posiadamy reprezentanta
w ścisłej czołówce europejskich muszkarzy    

Pewną poprawę możemy odnotować
w pracy z młodzieżą, która to sprawa
łączy się również z ochroną środowiska.
Wspólne zbieranie śmieci nad wodą
młodych wraz z wędkarzami przechodzi
powoli do stałych punktów programu.
Tutaj należałoby wyróżnić kolegę Piotra
Majkowskiego i koleżankę Agnieszkę Jó-
zefiak (która nie jest członkiem Koła
PZW Mszanka) oraz grupę wolontariatu
młodzieżowego, działającego pod kie-
rownictwem Pani Moniki Bierowiec, któ-
rych pomoc w sprzątaniu śmieci nad
wodą jest nieoceniona. Oprócz szkolnych
kół ochrony przyrody dużą aktywność
na tym polu przejawia również Stowa-
rzyszeni LAMA. Do akcji włączają się
aktywnie władze miasta co rokuje dalszą
poprawą, ale nadal tereny przybrzeżne
obfitują w sterty śmieci, gdyż po ich
zbiórce natychmiast pojawiają się nowe. 

Dzięki gospodarnemu prowadzeniu

spraw finansowych przez Skarbnika, ko-
legę Zdzisława Kowalskiego, Koło jest w
dobrej kondycji, co jest prawie że
wyjątkiem w okręgu nowosądeckim. W
tym miejscu pragnę złożyć na ręce Pana
Burmistrza Tadeusza Filipiaka podzię-
kowanie za okazana pomoc dla Koła w
roku 2009. 

Rewelacją wśród braci wędkarskiej o
skali ogólnopolskiej były Zawody o Puchar
Burmistrza Miasta Mszany Dolna w dys-
cyplinie muchowej na rzece Mszanka.
Zarówno warunki pogodowe, jak i bardzo
sprawna organizacja sprawiły, że impreza
zdobyła uznanie nawet wśród kolegów,
którzy „z niejednego pieca chleb jedli”.
Pomimo wczesnej pory roku – zimna i
wysokiej wody, złowiono 56 ryb, co do-
wiodło, że sprawdza się wprowadzona
zasada „złów i wypuść”. Po zawodach
zebrano do skarbonki na zarybienie kwo-
tę, która wystarczyła na zakup 2 tys.
sztuk narybku lipienia. 

Skoro jestem przy zarybieniach to do
naszych wód w roku 2009 wpuszczono
100 000 szt. wylęgu żerującego pstrąga
potokowego, pstrąg potokowego  1+
(około 10 cm) – 20 000 szt., lipienia 2+
(około 15cm) – 2000 szt., lipienia 1+ –
600 szt.,świnki 1+ – 16000 szt. 

Wędkarze naszego Koła kilka razy w
ubiegłym roku uczestniczyli w zmianach
koryta rzeki gdzie przez kilkanaście
godzin przenosili ryby ze starego do no-
wego koryta ratując w ten sposób kilka-
naście tysięcy sztuk. Niestety w akcjach
tego typu nie jesteśmy w stanie uratować
pozostałej ichtiofauny, która ginie bez-
powrotnie. 

Społeczna Straż Rybacka, strażnicy
państwowi oraz policja mają pełne ręce
roboty. Społeczna Straż Rybacka w roku
2009 działała w liczbie 13 strażników.
Zgodnie ze statutem patrole przeprowa-
dzane były na terenie Powiatu Lima-
nowskiego. Strażnicy z Koła PZW „Mszan-
ka” przeprowadzili około 118 patroli z
czego 8 z policjantami z Komisariatu
Policji w Mszanie Dolnej. Skontrolowano
34 osoby z czego 6 nie posiadało upraw-
nień do połowu na wodach PZW, 7 pro-
wadziło połów niezgodny z ustawą o ry-
bactwie śródlądowym i przepisami Okrę-
gu PZW Nowy Sącz. 

Trzy kontrole  zakończyły się karą
mandatu, natomiast w jednej sprawie
(ogłuszanie petardami) zostało wszczęte
postępowanie karne.  Kilka wykroczeń
zakończyło się pouczeniem. W  tym miej-
scu na ręce Komendanta Komisariatu
Policji w Mszanie Dolnej Pana Marka
Szczepańskiego przekazujemy gorące
podziękowania za natychmiastowe rea-
gowanie na sygnały płynące od strażników
społecznych.

Wnioski jakie nasuwają się za miniony
rok to;
- Mała ilość Strażników.

- Bardzo małe zainteresowanie wędkarzy,
kłusownikami.
- Brak reakcji ze strony spacerowiczów
na zaśmiecanie brzegów rzeki.
- Nagminne, bezprawne pobieranie żwiru
i kamieni z koryta rzeki.

Przykrą sprawą jest, nie przestrzeganie
przez wędkarzy z Koła Mszanka zasady
która obowiązuje na rzece „Mszanka” i
„Porębianka”, o nie zabieraniu złowionych
ryb ( pstrąg i lipień), pomijając już
przepis dotyczący posiadania podbieraka
i haków bezzadziorowych lub pozba-
wionych zadziora., który jest notorycznie
łamany.

Przypominamy że, wcześniej cytowany
przepis o zakazie zabierania ryb (pstrąg
i lipień) z rzeki „Mszanki: i „Porębianki”,
a co za tym idzie również połów na ha-
kach bezzadziorowych lub pozbawionych
zadziora jest w dalszym ciągu utrzymany
w związku z tym, zwracany się z prośbą
do wszystkich wędkarzy do jego prze-
strzeganie. Pamiętajmy o tym że, aby
czerpać przyjemność z wędkarstwa muszą
w rzece być ryby, nie pozwólmy aby
zostały wyłowione przez kłusowników i
nie etycznych wędkarzy.

Następna sprawa która została za-
uważona przez strażników to całkowity
brak kontroli dotyczący zaśmiecania ko-
ryta oraz brzegów rzek. Podczas patroli
zwracamy uwagę „plażowiczom”, lecz
nie posiadamy stosownych uprawnień
do karania za tego typu wykroczenie.
Czas jaki trzeba poświęcić na skontrolo-
wanie terenów wzdłuż rzeki „Mszanki”
to około 15 min. więc prosimy o zainte-
resowanie się problemem Komendanta
Straży Miejskiej, tym bardziej że podczas
takich patroli można spotkać bardzo
często nieletnich pijących alkohol nad
brzegami rzeki. 

Na zakończenie pragnę podziękować
wszystkim Kolegom, a szczególnie z Za-
rządu, którzy swoim zaangażowaniem
przyczynili się do tego, że nasze Koło,
choć niezbyt liczne, należy do czołowych
w Okręgu. 

AP

Terminarz Zawodów Koła 
„Mszanka” na rok 2010

- Otwarcie sezonu muchowego -
21.03.2010, 
- Zawody towarzyskie w dyscyplinie mu-
chowej - „II Puchar Burmistrza Miasta
Mszana Dolna” - 11.04.2010
- Mistrzostwa koła w dyscyplinie spławi-
kowej i gruntowej - 23.05.2010
- Mistrzostwa koła w dyscyplinie mu-
chowej - 13.06.2010
- Mistrzostwa koła w dyscyplinie spinin-
gowej - 20.06.2010
- „Pstrągowe ostatki” - 22.08.2010
- „Open”- Zawody towarzyskie otwarte -
19.09.2010



Biegi uliczne, przełajowe, górskie
a nawet podziemne to codzien-
ność dla członków Sekcja Bie-

gów Górskich i Długodystansowych
MOK Mszana Dolna. Biegają codzien-
nie bez względu na pogodę bo na za-
wodach może być różnie – deszcz,
śnieg czy palące słońce nie może być
wymówką. Trenują wytrwale bo wia-
domo, że zwycięstwo smakuje najlepiej,
a do tego właśnie przyzwyczaili siebie
i nas zawodnicy Sekcji. 

Zygmunt Łyżnicki, Jerzy Czyszczoń,
Janusz Sarnicki, Sabina i Jan Wydra,

Jerzy Kogut, Piotr Majkowski, Janusz
Wójcik, Urszula Batko, Mateusz Anto-
lec, Marcin Wydra, Michał Bala, Ma-
riusz Papież i Antoni Rataj łączą przy-
jemne z pożytecznym – biegając dbają
o zdrowie. Zarażają swoją pasją także
innych i – co tu ukrywać - reklamują

Mszanę w Polsce i zagranicą. W roku
2009 Sekcja zanotowała na swoim
koncie 73 starty z czego 36 poza gra-
nicami Polski. Startowali w biegach
na Słowacji - 30, wygrywali w Czechach
- 2, Chorwacja - 2, Holandia - 1 oraz
Kanadzie - 1. Nasi biegacze 133 razy
stawali na podium zdobywając 75
złotych medali, 34 srebrne i 24 brązo-
we. Przebiegli wspólnie prawie 2570
km. Warto także przypomnieć, że człon-
kowie Sekcji co roku biorą udział w
akcji „Polska Biega” organizowanym
w maju i „Biegu po Zdrowie” w ramach

WOŚP w styczniu. Wtedy też każdy
kto ma ochotę może pobiegać z mist-
rzami trasa wiodącą przez nasze miasto. 

Wyniki Sekcji na bieżąco można śle-
dzić na stronie internetowej 
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Podsumowanie roku 
w sekcji biegów MOK

Walne
zebranie

OSP
Wdniu 7 marca odbyło się ze-

branie sprawozdawcze Ochot-
niczej Straży Pożarnej 

w Mszanie Dolnej za rok 2009. W ze-
braniu uczestniczyli druhny i druhowie
strażacy oraz zaproszeni goście: Wice
Starosta Powiatu Limanowskiego –
Franciszek Dziedzina, Wójt Gminy
Mszana Dolna – Tadeusz Patalita, Bur-
mistrz Miasta Mszana Dolna – Tadeusz
Filipiak, Z-ca Przewodniczącego Rady
Miasta – Eugeniusz Sieja, Z-ca Ko-
mendanta Powiatowego PSP w Lima-
nowej – mł. Brygadier Janusz Kurzeja. 

Sprawozdanie złożyli: Prezes OSP
Stanisław Antosz, Naczelnik OSP Ma-
rian Kasprzyk, Skarbnik OSP Zbigniew
Rataj oraz Kapelmistrz Piotr Rataj.
Rok 2009 zamknął się ilością 69 inter-
wencji mszańskich strażaków, którzy
łącznie przy akcjach przepracowali
600 godzin. Orkiestra Ochotniczej
Straży Pożarnej wykonała ponad 40
koncertów w kraju, jak i poza grani-
cami. Koncertowali m. in. w Często-
chowie, w Kalwarii, Wadowicach, Krze-
szowicach, Ludźmierzu, Krakowie, La-
skowej, Nowym Sączu, Komptendorfie
w Niemczech na międzynarodowym
festiwalu orkiestr. W trakcie dyskusji
poruszano zarówno tematy związane
z działalnością straży a także współpra-
cy z innymi organizacjami oraz samo-
rządem. Marzeniem mszańskich
strażaków jest nowy samochód ratow-
niczo-gaśniczy, ponieważ te którymi
dysponują są już wyeksploatowane 
i wiekowe, odpowiednio Stayer GBA
– 33 lata oraz Jelcz GCBA – 22 lata.
Druhowie strażacy i Orkiestra Ochot-
niczej Straży Pożarnej serdecznie po-
dziękowali mieszkańcom miasta za
wspieranie jednostki podczas zbiórki
ulicznej oraz rozprowadzanie kalen-
darzy.

OSP

Taekwondo – wizyta z Łodzi

Pensjonat ,,SŁONECZNY” Pana
Stefana Kalety przyjął nieco-
dziennych gości - AZS Łódź sek-

cja Taekwondo.
Grupa zawodników z tej sekcji od-

poczywała i trenowała wspólnie z na-

szymi adeptami sztuki walki z KS Tur-
bacz, podnosząc wspólnie swoje umie-
jętności przed nadchodzącymi w tym
roku turniejami Taekwondo Olimpij-
skiego.
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Współpraca

Zawody w Niżnej

Choć tego dnia (sobota 23 stycznia
br.) na termometrach tempera-
tura spadła grubo poniżej - 20

stopni Celsjusza, prawie trzydziestoo-
sobowa grupa narciarzy z naszego mias-
ta wyruszyła do Niżnej - słowackiej
miejscowości oddalonej od Mszany
Dolnej ok. 65 km.

To prawie 5-cio tysięczne miasteczko
jest naszą partnerską gminą z którą w
ramach EUROREGIONU TATRY od
prawie dwóch lat współpracujemy -
latem uczestniczyliśmy w organizo-
wanych przez Słowaków imprezach
kulturalnych i sportowych w Niżnej.
Wspomnimy te najważniejsze - Pltnicky
Den i Niżnianski Kotlik. W rewanżu
zaprosiliśmy niżniaków na Dni Mszany
Dolnej i mecz międzynarodowy w piłce
nożnej pań Polska - Słowacja. Na mu-
rawie spotykały się też nasze piłkarskie
drużyny seniorów i oldbojów. Nawet
siarczyste mrozy nie przeszkadzają w
rozwoju polsko-słowackiej przyjaźni.
Po raz drugi gościliśmy w ośrodku
narciarskim Ski Centrum Niżna -
UHLISKA, by uczestniczyć w organi-
zowanych w styczniu zawodach w sla-
lomie gigancie. W roku ubiegłym nasza
“zdobycz” była większa - kilku naszych
narciarzy stanęło na podium, choć
żaden na jego najwyższym stopniu.
Tym razem musieliśmy się zadowolić
III miejscem Daniela Harasa i II miejs-
cem Anny Filipiak. Nasze apetyty były
dużo większe, ale nasi Przyjaciele zza
południowej granicy okazali się mało
“gościnni” i między slalomowymi bram-
kami przemykali dużo szybciej od nas.
Warto dodać, że honoru mszańskiego
Samorządu bronił dzielnie radny Ry-
szard Potaczek, zaś samorządowców
słowackich reprezentował Starosta Eu-
gen Dedinsky.

Nie o rywalizację jednak w tym dniu
chodziło - w pięknej zimowej aurze,
na znakomicie przygotowanej trasie
szusowali Polacy i Słowacy, do jazdy
przygrywała kapela country, a w barze
można było zasmakować pysznej her-
batki z rumem. Choć mniej liczna, niż
w roku ubiegłym grupa z Mszany Dol-
nej, prezentowała się bardzo dobrze -
wybraliśmy się do Niżnej całymi ro-
dzinami - dobrze tę narciarską eskapadę
będą wspominać Marta i Jurek Kar-
czewscy, Aleksander Kania z córką i
Michał Mucha, który już po raz drugi
szusował na słowackim stoku. Zaś Hu-
bert Kurek i Daniel Haras już w Niżnej
potwierdzali swój przyszłoroczny udział
w zawodach. Dobry przykład dali obaj
mszańscy burmistrzowie, choć sami w
zawodach nie wystąpili, to na Słowację
zabrali swoje całe rodziny. Już dziś

zachęcamy wszystkich, którzy jako,
tako na nartach stoją, a tych którzy
jeżdżą obowiązkowo, do wyjazdu za
rok. Warto spróbować również słowac-

kiej herbaty z rumem i szusów na
słowackich stokach wśród Przyjaciół z
Niżnej.

Red.

Wiosenna refleksja

Wiosenny czas, przyroda budzi
się do życia, łąki pełne kwia-
tów, góry toną w soczystej

zieleni. Wyśmienity czas na górskie
wycieczki. Wydaje się wszystko tak
romantyczne i piękne - tylko pakować
plecak i w góry.

Jednak, gdy zbliża się weekend
posłuchaj uważnie już od rana – roz-
paczliwe jęki gór. Jęczą pełne nie-
pokoju okaleczone rykiem motorów 
i qudów!!!

Nie słychać szumu potoków,
śpiewu ptaków, jedynie ze wszyst-
kich stron jednostajny ryk silni-
ków. Teraz w górach możesz od-
począć w tygodniu, unikaj week-
endów bo to czas zarezerwowany
dla zmotoryzowanych.

Bohaterowie kaskaderskich gór-
skich popisów w weekendy od-
palają swoje maszyny i w góry,
ślady ich pobytu znajdziesz nawet
w rezerwatach ścisłych. Stanowią
oni poważne zagrożenie dla tu-
rystów pieszych oraz rowero-
wych.

Należy z żalem stwierdzić że
nie podejmuje się zdecydowanych
działań by ucywilizować ten sport.
Myślę o wyznaczeniu  odpowiednich
tras przełajowych w miejscach o mniej-
szym znaczeniu przyrodniczym. 

W góry idziemy by odpocząć w ciszy,
posłuchać odgłosów budzącej się 
w promieniach wiosennego słońca
przyrody. Czy znajdziemy jeszcze 
w naszych górach miejsce by słyszeć
tylko szum potoku i śpiew ptaków ?

Jeśli odpowiednie służby odpowie-
dzialne za ochronę przyrody nie chcą
lub nie wiedzą gdzie pojawiają się
zmotoryzowani to wystarczy zobaczyć
rozkopane ścieżki, rozryte trawniki na
górskich polanach.

Tyle ciągle mówi się o ochronie
przyrody, jednak to chyba za  mało
efektywne działania!

Motory to poważny problem nie
tylko naszego regionu, podobnie dzieje

się w innych rejonach naszego kraju.
Z przykrością należy stwierdzić że

motorów i quadów będzie coraz więcej
to bowiem podobno nadal najlepszy
prezent komunijny !!!

Z turystycznym pozdrowieniem                           
Kazimierz Borek
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