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Miejska hala sportowa otwarta

Wiosna 1/2011

towali także w minionej kadencji - Jan
Szynalik, Stanisław Dziętło, Adam Malec, Robert Rataj i Irena Łacna. W komplecie na uroczystości zameldowali się
radni kadencji obecnej - na dobry początek wręczyli dyrektorce szkoły Annie
Górskiej... kopertę z życzeniami i „składkowym”. Mocną reprezentację na uroczystości wystawili duchowni - obaj
proboszczowie miejskich parafii Ks.
Stanisław Parzygnat i Ks. Jerzy Raźny,
a także kapłani związani z naszym
miastem - ks. Janusz Sołtys, ks. Wacław
Kozicki - rodowity mszaniak, dziś proboszcz mistrza boksu Tomasza Adamka
w Gilowicach. Do rodzinnego miasta
przyjechał również ks. Robert Krzysztofiak - kapelan adeptów lotnictwa
w Dęblinie.
Z obowiązku niejako, ale jakże
miłego, był ks. Mateusz Korpak, katecheta w tej szkole. Ważną grupę Gości
stanowili byli nauczyciele i dyrektorzy
„1”, a także pracownicy UM przez któ-

głównego wykonawcy krakowskiej CHEMOBUDOWY i wręczył symboliczny
klucz do Hali Miejskiej. „Przekazanie
tego klucza w ręce burmistrza, oznacza
zakończenie naszego zadania...” powiedział prezes. Wielki klucz tylko przez
chwilę pozostał w rękach burmistrza,
bo o jego przejęcie Tadeusz Filipiak
poprosił drużynę dziewcząt z Gimnazjum nr 1, świeżo upieczonych mistrzyń
Powiatu Limanowskiego w koszykówce.
Po części oficjalnej w której głos zabrali
jeszcze nasi Goście m.in. obaj Marszałkowie Województwa, dyrektorzy
powiatowego Ośrodka Sportu, wójtowie
i dyrektorzy szkół, na parkiecie pojawiły
się koszykarskie "mixty" - mieszane
drużyny chłopców i dziewcząt z obu
miejskich gimnazjów. Rozegrano tylko
dwie krótkie kwarty i przy ogłuszającym
dopingu, gdy zawyła końcowa syrena,
na elektronicznej tablicy utrzymał się
wynik remisowy 20:20. W przerwie
meczu z dynamicznym pokazem, jak
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„Życzę wszystkim mieszkańcom Mszany
Dolnej, aby Miejska Hala Sportowa
stała się kuźnią wielu talentów sportowych w Waszym mieście”, tak w okolicznościowym liście skierowanym do
burmistrza Mszany Dolnej, a odczytanym przez Witolda Latuska - członka
Zarządu Województwa Małopolskiego,
gratulował otwarcia nowej, pełnowymiarowej hali minister Sportu i Turystki
dr Adam Giersz.
W czwartek 3 marca stało się to, na
co czekaliśmy długie 21 miesięcy nowa hala wypełniła się gwarem
dziewcząt i chłopców obu Zespołów
Szkół Miejskich i Gimnazjów w Mszanie
Dolnej. Tuż po godzinie 11.00 Orkiestra
Dęta OSP uroczystym marszem dała
znak, że czas rozpocząć uroczyste
otwarcie obiektu. Honorowe miejsca
zajęli zaproszeni Goście - wśród nich
Witold Latusek reprezentujący Zarząd
Województwa Małopolskiego, radni
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Leszek Zegzda i Grzegorz Biedroń, wójtowie - sąsiedzi Mszany Dolnej, Bolesław
Żaba z Gminy Mszana Dolna i Janusz
Potaczek z Niedźwiedzia. Nie zabrakło
również Przewodniczących Rad Gminnych w Niedźwiedziu - Edwarda Krzysztofiaka i Mszanie Dolnej - Jana
Chorągwickiego. Na gali otwarcia był
też obecny Stanisław Pajor dyrektor
Wydziału Funduszy Europejskich UW
w Krakowie. Małopolską Oświatę reprezentował Stanisław Szudek dyrektor
Delegatury w Nowym Sączu i Małgorzata Lenartowicz - wizytator Kuratorium. Nie zabrakło służb mundurowych
- limanowską policję reprezentował zastępca Komendanta podinspektor Tadeusz Stachak, zaś zawodowych
strażaków mł. brygadier Janusz Kurzeja
- zastępca Komendanta PSP. Delegację
„mundurowych” uzupełnili podinspektor Marek Franczyk - zastępca Komendanta komisariatu w Mszanie Dolnej,
a także druchowie z OSP - Naczelnik
Marian Kasprzyk i Prezes mszańskich
ochotników Stanisław Antosz. Wśród
zaproszonych Gości witano również
autorów projektu architektonicznego
z Firmy ARCHIKON i szefów generalnego wykonawcy inwestycji, krakowskiej CHEMOBUDOWY. Nie mogło zabraknąć tego dnia radnych Rady Miasta
Mszana Dolna, którzy w roku 2007
podjęli starania o budowę nowej hali
sportowej - na poczesnych miejscach
usiedli inicjator pomysłu Eugeniusz
Sieja, a także pomysł gorąco popierający
rajcowie: Ryszard Potaczek, Grzegorz
Wójcik, Kazimierz Stożek, Agnieszka
Orzeł, oraz radni, którzy mandat pias-

Przed uroczystym przecięciem wstęgi

rych ręce „przechodziły” wszystkie dokumenty związane z realizacją inwestycji. Zaproszenia przyjęli również kierownicy wszystkich instytucji samorządowych w mieście. Najważniejszymi
momentami uroczystości było przecięcie
symbolicznej wstęgi, wmurowanie
w ścianę hali Aktu Erekcyjnego i modlitwa błogosławieństwa nowej hali
połączona z tą w intencji wszystkich,
którzy będą z niej korzystać. Nowy
obiekt pobłogosławili wspólnie obaj
proboszczowie - miejscy duszpasterze,
bo i hala jest miejska. Inicjatorom budowy, byłemu dyrektorowi tej szkoły,
radnemu i przewodniczącemu RM minionej kadencji Eugeniuszowi Siei,
a także obecnemu marszałkowi miejskiego Parlamentu Adamowi Malcowi
i burmistrzowi Tadeuszowi Filipiakowi,
pamiątkowe statuetki wręczyli przedstawiciele szkoły, uczniowie i Rodzice.
Kiedy już przecięto wstęgę, wmurowano
mosiężną tuleję, a obiekt pobłogosławili
proboszczowie, przed mikrofonem pojawił się Andrzej Juszczyk - wiceprezes

na parkietach NBA, wystąpiły cheerleaderki. Po meczu na hali zrobiło się
„biało” - kilkudziesięciu małych i większych adeptów wschodniej sztuki walk
- taekwondo, w białych kimonach,
przepasanych pasami różnych kolorów,
pokazało zebranym, jaki pożytek
i użytek można zrobić z nóg i rąk.
Ukojeniem był ostatni akord uroczystości - klasyczna muzyka najpierw
i trochę współczesnej na koniec, a na
„parkiecie” wirujące pary Klubu Tanecznego PRESTIGE Mszana Dolna.
Prowadzący tę część uczniowie-konferansjerzy podziękowali wszystkim za
obecność w tym historycznym dniu.
Opuszczając nową Halę Miejską mieliśmy chyba wszyscy świadomość, że
byliśmy świadkami i uczestnikami wydarzenia naprawdę wielkiego.
Krótką relację filmową z uroczystości
otwarcia hali można obejrzeć na stronie
telewizji TV28 Limanowa (www.tv28.pl)
oraz na TV Małopolska (www.tv.malopolska.pl)
Red.
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Rewitalizacja

Remont ulicy Starowiejskiej
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„Kompleksówka” Starowiejskiej

- wiedzieliśmy już wtedy, że nasze
szanse na dofinansowanie są ogromne.
Pod koniec lutego decyzja zapadła
- dyrektor Funduszy Europejskich
w Urzędzie Wojewody Małopolskiego
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p. Stanisław Pajor poinformował burmistrza o pełnym dofinansowaniu zadania i doradził, by co prędzej przygotować procedury przetargowe.
My zaś na to „zielone światło” czekaliśmy - wszystko było przygotowane
i przetarg został natychmiast ogłoszony. 15 marca komisja przetargowa
otwarła aż 10 ofert - ofertę najkorzystniejszą złożyło PPUH „JANDA”
z Łostówki.
Co dalej? Zwycięska firma zabiera
się do roboty, bo termin zakończenia

remontu ul. Starowiejskiej mija 30
września br. Z uwagi na zakres prac,
nie unikniemy kłopotów w organizacji
ruchu na tej ulicy - będą ograniczenia,
może nawet chwilowe wyłączenia
z ruchu. Tych wszystkich, którzy nie
muszą poruszać się ul. Starowiejską
prosimy by ją w czasie remontu
omijali. Zaś mieszkających przy tej
ulicy prosimy o wyrozumiałość
i cierpliwość.
Red.

Rewitalizacja parku
i nowe „mieszkania”

P

o uzyskaniu środków europej- dziesiątek lat. Na pewno od II Wojny
skich z Małopolskiego Regio- Światowej. Z tego względu zatracił
nalnego Programu Operacyjnego w dużej mierze swój parkowy cha(70% kosztów inwestycji) i zapew- rakter. Przypadkowe lub samoistne
nieniu w budżecie miasta pozostałych nasadzenia różnych drzew i krzewów
30%, wyłoniono Wykonawcę prac re- spowodowały dekompozycję układu
witalizacyjnych miasta, którym okazała parkowego: chaotyczne pomieszanie
się lokalna firma PPHU JANDA gatunków, a także brak jednolitości
z Łostówki, która „pokonała” aż 8 wiekowej. Drzewa nie poddawane
konkurentów, którzy złożyli swe oferty odpowiednim zabiegom pielęgnacyjnym utraciły swoje walory ozdobne
w postępowaniu przetargowym.
Na pierwszy ogień poszły roboty i estetyczne (jednostronne korony,
rozbiórkowe na terenach komunal- inne deformacje pokroju). Część starnych przy ul. Starowiejskiej, Parku szych drzew osiągnęła już fizjologiczną
Miejskim oraz na Placu
Targowym. Prace na
Rynku ruszą niebawem.
Rewitalizacja potrwa do
czerwca 2012 roku, tak
więc musimy się liczyć
do tego czasu z drobnymi utrudnieniami:
zmianami w organizacji
ruchu na przyległych
ulicach, w handlu na
targowisku, czy też w korzystaniu z wypoczynku
Kamienny murek od ul. Orkana
w Parku Miejskim.
Największe emocje wśród niektó- starość i nie pozostawało nic innego
rych Mieszkańców Mszany Dolnej jak je usunąć, gdyż mogłyby stanowić
wzbudziły prace w Parku, szczególnie zagrożenie dla użytkowników parku.
te dotyczące wycinki drzew. Nie do Starsze drzewa, będące w dobrej konkońca zorientowanym w temacie wy- dycji, pozostawiono.
dawało się, że firma wykonawcza
Marcin Brataniec z zespołem firmy
dokonuje jakiejś „samowolki” eM4 z Krakowa, który jest autorem
i „gwałtu” na parkowym starodrzewie. koncepcji i projektu rewitalizacji Parku
Tymczasem odpowiednie zezwolenia Miejskiego, dokonał inwentaryzacji
w ramach pozwolenia na budowę stanu aktualnego, a także kwerendy
zostały uzyskane przed rozpoczęciem archiwów w celu odtworzenia wyprac, w tym to najważniejsze, od Wo- glądu Parku. Na tej podstawie stwojewódzkiego Konserwatora Zabytków, rzona została koncepcja, zaakceptoktóry sprawuje pieczę nad mszańskim wana przez konserwatora zabytków,
parkiem.
a następnie projekt wykonawczy,
Podworski Park Miejski nie był który przewiduje m. in. korekcję
właściwie pielęgnowany od wielu układu alejek ze skierowaniem ich
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D

ługa była batalia o ul. Starowiejską - że jazda po niej do
bezpiecznych i łatwych nie
należy, wszyscy wiemy. Łatana przez
lata, dojeżdżona przez tiry stała się
dziś najgorszą drogą w Mszanie Dolnej.
Jak jest ważna dla komunikacyjnego
układu naszego miasta, nikogo chyba
przekonywać nie trzeba. Starania
o jej gruntowny remont rozpoczęły
się jeszcze pod koniec 2009 roku wtedy to po raz pierwszy złożony
został wniosek o 50% dofinansowanie
w Narodowym Planie Przebudowy
Dróg Lokalnych, zwanym potocznie
„schetynówkami”.
Czekaliśmy w roku 2009 z nadzieją
na ogłoszenie listy rankingowej samorządów, które mogą liczyć na finansowy zastrzyk z państwowej kasy
- w naszym, mszańskim przypadku
to zastrzyk potężny, bo ogólny kosztorys remontu/odbudowy tej ulicy
zamykał się kwotą ponad 3,4 mln zł.
Mając zatem „zdobyczne” 1,7 mln
zł, trzeba stanąć na przysłowiowych
uszach i dołożyć ze swojego budżetu
pozostałą część. Niestety, nasze oczekiwania nie spełniły się i kolejny rok
przyszło nam wszystkim jeździć po
coraz gorszej drodze. Do trzech razy
sztuka, mówi stare przysłowie
- w kolejnym roku (2010) naborów
do NPPDL po raz drugi złożyliśmy
wniosek do Wojewody Małopolskiego,
licząc że tym razem do naszego projektu nikt już zastrzeżeń mieć nie
będzie, a nawet jeśli, to będą one na
tyle nieistotne, że w złotej „25”
małopolskich gmin i powiatów nasze
miasto się uplasuje. I tak też się stało!
Pod sam koniec roku 2010 ukazała
się informacja Urzędu Wojewódzkiego
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przebiegu na miejskie dominanty
(kościół, górę Grunwald) z aneksami
do odpoczynku (ławki) i odpowiednim
oświetleniem parkowym, utworzenie
tematycznego placu zabaw dla dzieci
w miejscu starego stawu na tarasie,
zbudowanie kamiennego placu pod
przenośną scenę na potrzeby organizacji imprez, odgrodzenie parku od
ul. Orkana murkiem kamiennym oraz
cisowym żywopłotem w celu wygłuszenia hałasu dochodzącego z drogi.

M-1 dla: sów, szpaków, sikorek
i muchołówek

Wszystkie te rozwiązania wymagały
także gruntownego przebudowania
zieleni parkowej. Usunięto 266 sztuk
drzew i 835m2 podszytu i podrostów
oraz poddano pielęgnacji 152 sztuk
drzew. Wykarczowane drzewa to
w głównej mierze dzikie „samosiejki”
kolidujące z ww. rozwiązaniami ar-

chitektonicznymi. W zamian za usunięte sztuki wprowadzone zostanie
29 drzew oraz 605 krzewów o charakterze typowo parkowym. Będą to
m. in. klon, jawor (odmiana purpurowa), lipa srebrzysta, buk zwyczajny
(odmiany żółto- i czerwono-listna),
jabłoń kwiecista, dąb czerwony, jarząb
pospolity, cis pospolity, śliwa wiśniowa, krzewuszka wczesna i cudowna, jaśminowiec wonny, forsycja pośrednia, róża pomarszczona, irga wielokwiatowa, berberys Thunbergia,
klon tatarski, jałowiec chiński i sawiński, tawuła japońska, żylistek
szorstki oraz kilka odmian lilaka.
Już samo czytanie tych nazw działa
na wyobraźnię jak Park Miejski już
w niedługim czasie będzie wyglądał
i pachniał…
Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Nowym Sączu - Pani Krystyna Menio przeprowadziła w dniu 11 marca
br. kontrolę prawidłowości przeprowadzonej wycinki drzew i stwierdziła,
że wszystko zostało zrobione zgodnie
z zatwierdzonym projektem. Nie zostały wycięte żadne drzewa poza zezwoleniem.
W międzyczasie miłośnicy przyrody
z Mszany Dolnej, działający w Mszań-

skim Kole Fotograficznym „Pluszcz”,
wystąpili z inicjatywą zawieszenia
budek lęgowych dla ptaków, jako
swoistej kompensacji usunięcia zbutwiałych, dziuplastych drzew, które
stanowiły ich miejsca rozrodu.
17 budek różnej wielkości, zakupionych przez prywatne osoby, 15 marca
br. zawisły na drzewach. I tak swoje
M-1 będą mieć do dyspozycji sowy puszczyki, szpaki, sikory i muchołówki. Wykonane zostały one
z surowego, nie heblowanego drewna,
gdyż taki materiał jest najlepszy
i ptaki chętnie takie budki zasiedlają
(wyglądają bardziej naturalnie niż
obrabiane i malowane). W akcji wieszania skrzynek dla ptaków wzięli
udział m.in. Paweł Armatys - pracownik Gorczańskiego Parku Narodowego i fotograf przyrody, Michał
Mielnikiewicz - nauczyciel wf i fotografik, Darek Godawski „Oszo”- goprowiec oraz Arek Byliński i Robert
Łabuz - wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
im.ks.Karola Wojtyły, a prywatnie
także fotografik i miłośnik przyrody.

Red.

„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie...”

N

a podstawie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu
społecznym od dnia 1 stycznia
1999 r. wprowadzana została w Polsce
reforma służby zdrowia, z równoczesną
reformą administracji, samorządową
i oświatową. Najistotniejszy zakres tej
reformy dotyczył sposobu finansowania służby zdrowia.
Przed wejściem w życie reformy,
służbę zdrowia finansował budżet państwa za pośrednictwem zespołów opieki zdrowotnej. Od 1 stycznia 1999 r.
został wprowadzony system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego czyli
Kasa Chorych. Kasa była jednym ze
źródeł finansowania opieki zdrowotnej
i świadczeń zdrowotnych. Inne źródła
to: budżet centralny oraz budżet ministerstwa zdrowia i opieki społecznej,
które miały finansować zabiegi wysoko specjalistyczne i narodowe programy zdrowia: np. ochrony i przeszczepu serca. Było też trzecie źródło:
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indywidualni nabywcy świadczeń, czyli
te wszystkie zabiegi diagnostyczne i
terapeutyczne, które nie zostały objęte
ubezpieczeniem, np. operacje plastyczne. Rozwiązanie to umożliwiło przekształcenia dotychczasowej struktury
służby zdrowia w szereg małych,
sprawnie działających zakładów leczniczych. Zaletą takich zakładów był
niski poziom kosztów własnych, co
pozwalało na skierowanie środków
do pacjenta, na odpowiednie badania,
na specjalistyczny sprzęt, na podnoszenie kwalifikacji lekarzy.
Te nowe zakłady świadczące usługi
medyczne dla ludności mogły mieć
charakter tak publicznych, jak niepublicznych zakładów. Między
zakładem publicznym a niepublicznym
była taka różnica, że organem
założycielskim dla pierwszego z nich
był samorząd, natomiast dla drugiego
- podmiot gospodarczy. Samodzielny
publiczny zakład opieki zdrowotnej

został wyposażony osobowość prawną,
samodzielność działania, źródło utrzymania czerpał głównie ze środków
przekazywanych przez Kasę Chorych
w zamian za udzielane świadczenia
zdrowotne. W 2004 roku Kasy Chorych
zostały zastąpione Narodowym Funduszem Zdrowia. Fundusz wypełnia
w polskim systemie opieki zdrowotnej
funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek
ubezpieczenia zdrowotnego finansuje
świadczenia zdrowotne udzielane
ubezpieczonym i refunduje leki.
Uchwałą Rady Miasta nr XV/79/99
z dnia 17 września 1999 r. został powołany do życia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Mszanie Dolnej, który miał zapewnić podstawową opiekę zdrowotną
mieszkańcom miasta.
Podstawowa opieka zdrowotna
(POZ) – są to świadczenia zdrowotne
profilaktyczne, diagnostyczne, lecz-
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Zdrowie

FOT. URZĄD MIASTA

nicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej,
rodzinnej i pediatrii, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej; Jednostka POZ sprawuje kompleksową opiekę nad pacjentami, co
oznacza leczenie oraz profilaktykę
chorób, a także orzekanie o stanie
zdrowia. Lekarzami przyjmującymi
w POZ mogą być zarówno lekarze
rodzinni, jak i zespoły internista plus
pediatra. POZ zapewnienia swoim
pacjentom opiekę pielęgniarki środowiskowej oraz położnej a także świadczenia pielęgniarki lub higienistki
szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Mszanie Dolnej (SP
ZOZ) wynajął od Starostwa Powiatowego pomieszczenia przychodni
o pow.716 m2 oraz zatrudnił 22 osoby
na umowę o pracę. Do korzystania
z podstawowych świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ zadeklarowało 7.300
pacjentów z terenu miasta i okolicznych
wsi. Pod koniec 2000 roku Starostwo
Powiatowe przekazało nieodpłatnie na
rzecz Miasta budynek przychodni wraz
z działką. Sprzęt i wyposażenie gabinetów SP ZOZ kupił od Szpitala Po-

których zakres i częstotliwość ulegała
na przestrzeni tych lat różnym wahaniom w zależności od podpisanego
kontraktu. Przejęty od Starostwa budynek przychodni wymagał kapitalnego remontu. Ze środków budżetu
Miasta dokonano wymiany dachu
i wymiany okien. Polonia amerykańska
sfinansowała zakup pieca C.O.
Ze środków pochodzących ze zbiórki
publicznej zakupiono aparat EKG,
a ze środków PFRON sfinansowany
został podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie remonty wewnątrz budynku (przebudowa punktu
rejestracji, toalet, gabinetów lekarskich,
pomieszczeń socjalnych) zostały sfinansowane ze środków SP ZOZ.
Ze środków SP ZOZ zakupiony został
również sprzęt do gabinetów specjalistycznych: laboratorium - wyposażone zostało w nowy analizator
i wirówkę, gabinet kardiologiczny
- w elektrokardiograf i holcard, gabinet
okulistyczny – w nowy sprzęt do
badań oka (perymetr, tonometr), ginekologia – dwa fotele i aparaturę
do badań, pulmonologia – spirometr.
Zakupiony został aparat USC wraz
z całym oprzyrządowaniem, kserokopiarka oraz nowa centrala telefoniczna.
Koszt wszystkich środków
trwałych kupionych przez
SP ZOZ wyniósł ok.
200.000,00 zł. SP ZOZ sfinansował także z własnych
środków zakup mebli i innego wyposażenia do gabinetów lekarskich.
Z uwagi na to, że dotychczasowe kontrakty z NFZ
wygasały w dniu 31 grudnia
Budynek SPZOZ Mszana Dolna - w 2008 roku
2010 r., w październiku
wyremontowano podjazd dla niepełnosprawnych 2010 r. zostały złożone
wiatowego w Limanowej, finansując przez Kierownika SP ZOZ w Mszanie
ten zakup z własnych środków.
Dolnej stosowne dokumenty na konGabinety specjalistyczne, które traktowanie w NFZ świadczeń z zaw tym czasie prowadziły działalność kresu podstawowej opieki zdrowotnej
w Przychodni w Mszanie Dolnej na- oraz 8 ofert w zakresie ambulatoryjleżały do Szpitala Powiatowego w Li- nych usług specjalistycznych: diabemanowej. Taki stan rzeczy trwał do tologii, neurologii, okulistyki, otolaroku 2006, kiedy decyzją Dyrektora ryngologii, alergologii, pulmonologii,
Szpitala Powiatowego w Limanowej, kardiologii, ginekologii i położnictwa.
wszystkie gabinety specjalistyczne
Wszystkie oferty zostały złożone
przeniesione z Mszany Dolnej do Li- prawidłowo o czym świadczą prowamanowej. W tej sytuacji na wniosek dzone przez Kierownika SP ZOZ nekierownik Anny Majchrzak od roku gocjacje z Funduszem. W przypadku
2007 gabinety specjalistyczne zostały braków formalnych Fundusz odrzucał
włączone w strukturę SP ZOZ oferty i nie prowadził negocjacji.
w Mszanie Dolnej. W latach 2007
Spośród 8 ofert na specjalistyczna
do 2010 r. oprócz świadczeń z za- opiekę ambulatoryjną 5 ofert w prokresu podstawowej opieki zdrowotnej cesie negocjacji uzyskało pozytywny
SP ZOZ w Mszanie Dolnej kontrakto- wynik. Ocenie podlegała:
wał w Narodowym Funduszu Zdrowia - jakość usług (personel, sprzęt
świadczenia medyczne z zakresu am- i aparatura, parametry architektoniczbulatoryjnej opieki specjalistycznej, ne i sanitarne, zewnętrzna ocena
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jakości, wyniki kontroli)
- kompleksowość (możliwość kompleksowej realizacji świadczenia
w danym zakresie)
- dostępność (harmonogram pracy,
dostępność dla osób niepełnosprawnych ruchowo)
- ciągłość udzielania świadczeń.
Jednak w końcowym wyborze ofert
decydowała cena świadczeń medycznych. Wybrane zostały oferty o niższej
cenie. W związku ze złożonymi ofertami przedstawiciele NFZ przeprowadzili kontrolę w SP ZOZ w Mszanie
Dolnej wynik kontroli był pozytywny
o czym świadczą zapisy w protokołach.
Kontraktowanie świadczeń medycznych zostało przez NFZ zakończone, podpisane zostały umowy na
okres 2011 - 2013 r. Dla mieszkańców
Miasta Mszana Dolna korzystanie ze
świadczeń medycznych przedstawia
się następująco:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Matejki 13:
- świadczenia lekarza POZ
- świadczenia pielęgniarki POZ
- świadczenia położnej POZ
- świadczenia pielęgniarki szkolnej
- świadczenia w zakresie położnictwa
i ginekologii
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OSMED ul. Rynek 26:
- świadczenia lekarza POZ
- świadczenia w zakresie okulistyki
- świadczenia w zakresie diabetologii
- świadczenia w zakresie kardiologii
- świadczenia w zakresie dermatologii
i wenerologii
- świadczenia w zakresie neurologii
- świadczenia w zakresie położnictwa
i ginekologii
Świadczenia ogólno stomatologiczne:
- IPL - Dorota Sidorczyk - Kasprzyk
Mszana Dolna Matejki 13
- IPL - Anna Kalczyńska - Żądło Mszana
Dolna ul. Matejki 13
- IPL - Teresa Kowalska Mszana Dolna
ul. Matejki 13
- NZOZ "OSMED" Przychodnia Specjalistyczna Mszana Dolna Rynek 26
Świadczenia ogólno stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia:
- IPL - Dorota Sidorczyk - Kasprzyk
Mszana Dolna Matejki 13
- IPL - Anna Kalczyńska - Żądło Mszana
Dolna ul. Matejki 13
- IPL - Teresa Kowalska Mszana Dolna
ul. Matejki 13
- NZOZ "OSMED" Przychodnia Specjalistyczna Mszana Dolna Rynek 26
Świadczenia ortodoncji dla dzieci
i młodzieży do ukończenia 18 roku
życia:
- NZOZ „OSMED” Przychodnia Spe-
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Wydarzenia
cjalistyczna Mszana Dolna Rynek 26
Rehabilitacja lecznicza:
- NZOZ Zakład Rehabilitacji Leczniczej ZAGÓRZANKA Mszana Dolna
ul. Zarabie
Biorąc pod uwagę fakt, że NFZ kontraktuje świadczenia medyczne od
2007 r., to w ciągu tych lat żadne postępowanie konkursowe nie wzbudziło
tylu emocji co kontraktowanie świadczeń medycznych na rok 2011. Przeciwko postępowaniu konkursowemu
i wyborze ofert dokonanych przez NFZ
w Krakowie na lata 2011 -2013 protestowały: środowiska lekarskie, Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie,
Związek Lekarzy Dentystów Pracodawców Ochrony Zdrowia, Konsultanci
Wojewódzcy, Przedstawiciele świadczeniodawców NFZ w Krakowie.
Obok artykułu jedno z oświadczeń
wydane przez Okręgową Radę Lekarska w Krakowie
Minister Zdrowia Ewa Kopacz ma
przedstawić w najbliższych dniach
nowy pakiet ustaw, które mają zreformować ochrony zdrowia. Zmiany
będą dotyczyły m.in. prawa farmaceutycznego i refundacji leków oraz
sposobu zarządzania zakładami opieki
zdrowotnej. Kolejny minister - kolejne
pomysły…
Sekretarz Miasta - Zofia Łabuz

Oświadczenie
Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie stoi na stanowisku, że kontraktacja
świadczeń medycznych na 2011 rok
przeprowadzona przez Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia
została dokonana:
- arbitralnie, autokratycznie i z żenującą niekiedy niekompetencją
- że przyczyniła się do destrukcji systemu ochrony zdrowia tak w mieście
jak w regionie, naruszając bezpieczeństwo zdrowotne tysięcy pacjentów poprzez przerwanie ciągłości i dostępności leczenia
- że wprowadziła destabilizację organizacyjną i finansową placówek ochrony zdrowia o znaczącej pozycji i randze,
wszczynając proces nieuchronnego bankructwa wielu cenionych i dobrze funkcjonujących placówek medycznych
Doszło do porażki całego środowiska
medycznego z Okręgową Radą Lekarską
na czele. Zostaliśmy zmarginalizowani
i pozostaje tylko czekać, aż urzędnicy
NFZ przystąpią do leczenia pacjentów.
Porażka naszego środowiska jest niczym wobec klęski jaką ponieśli: Sejmik
Województwa Małopolskiego z Marszałkiem, Rada Miasta Krakowa na

czele z Prezydentem, konsultanci Wojewody Małopolskiego, a więc organy
powołane do kreowania polityki zdrowotnej i odpowiedzialne za zabezpieczenie zdrowotne mieszkańców województwa małopolskiego, gdyż wszystkie
ich uchwały zostały zlekceważone przez
MOW NFZ.
Decyzje niewielkiego urzędu administracji państwowej postawiły de facto
w stan kryzysu konstytucyjne
organy władzy.
Czy taki stan rzeczy może być przez
opinię publiczną akceptowany? - pozostawiamy to pytanie bez odpowiedzi,
podobnie jak i kolejne: kto i kiedy odpowie za wprowadzony bałagan?

Sekretarz Okręgowej Rady
Lekarskiej w Krakowie
dr n. med. Jacek Tetnowski

Prezes Okręgowej rady
Lekarskiejw Krakowie
dr hab. n. med. Andrzej Matyja

K

omisja Europejska ogłosiła
rok 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność Obywatelską.
Jest to wyraz uznania dla wielu
ludzi w Europie, którzy angażują
się w bezinteresowne działania na
rzecz innych.
W całej Unii Europejskiej co roku
wolontariuszami jest około stu milionów osób. W Mszanie wolontariuszami działających na wielu polach
są przede wszystkim młodzi ludzie,
przeważnie uczniowie szkół, którzy
należą do klubów wolontariatu.

To właśnie oni zostali zaproszeni na
sesję Rady Miasta w dniu 31 stycznia
br. Dyplomy z rąk przewodniczącego
Rady Miasta Adama Malca, burmistrza
Tadeusza Filipiaka i przewodniczącej
Komisji Zdrowia RM Joanny Kotarby,
otrzymali m.in. Maltańska Służba
Medyczna, Oddział Mszana Dolna,
gimnazjaliści z obu Zespołów Szkół
Miejskich, wychowankowie Miejskiego
Ośrodka Wychowawczego i Szkół Ponadgimnazjalnych z ul. Marka ze
swoją opiekunką p. Janiną Filipiak.
Red.
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Gratulacje dla Wolontariuszy
od radnych i burmistrza

Otwarcie biura
poselskiego

Dyżury radnych
Rada Miasta informuje iż w każdy
wtorek od godz. 10:00 do godz. 13:00
w Urzędzie Miasta, ul. Piłsudskiego 2,
są pełnione dyżury Radnych Miasta
Mszana Dolna dla mieszkańców
miasta.
Biuro Rady Miasta
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Podziękowania dla wolontariuszy na sesji
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lutego 2011 roku w Mszanie Dolnej przy ulicy
Starowiejskiej 39 swoje biuro poselskie uroczyście
otwarł Tadeusz Patalita.
Biuro Poselskie otwarte jest codziennie od 9.00
do 15.00, Poseł przyjmuje w każdy poniedziałek
w godzinach od 9.00 do 12.00. Telefon kontaktowy
biura to: (18) 33-10-123
Red.

www.mszana-dolna.pl
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Wydarzenia

Specjaliści od rekordów

Policja-Bilans
2010 roku

N

właśnie wszystkim wolontariuszom,
którym należą się słowa podziękowania - gdyby nie oni, nie osiągnęlibyśmy jako Mszana takiej kwoty.
W tym dniu poza samą kwestą przy
sztabie można było uczestniczyć
w pokazie ASG i postrzelać z replik
prawdziwej broni, przebiec przez
miasto z grupą biegaczy, której dowodził Zygmunt Łyżnicki w biegu na
wzór warszawskiego biegu „Policz
się cukrzycą” jak uczestniczyć w Skate
Show – czyli pokaz jojo, prezentacja
umiejętności
kuglarskich oraz
filmy naszych
specjalistów od
łamania desek.
Wieczór
rozpoczął się koncertem zespołu
„Łostorgoj mie”
zaraz przed licytacją, w której
o nasze orkiestrowe gadżety „bił
się” między innyMszański sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mi poseł Tadeusz
mnienia zeszłoroczna zbiórka skoń- Patalita. Walka o wszystkie przekaczyła się wynikiem 65 tys. - a teraz zane przedmioty – obrazy lokalnych
87 tys.! By było to możliwe wymaga artystów, wszelakie rękodzieło, doto pracy młodych wolontariuszy mowe przetwory, czasy reklamowe
z wszystkich szkół mieliśmy ich i czasy antenowe w lokalnych mew sztabie 260, działają z nami przy- diach, oraz orkiestrowe gadżety: kubjaciele z Dobrej i Słopnic, pomaga ki, kalendarze, koszulki, notesy, teczki,
również Bank Spółdzielczy dzielnie smycze, przynioła nam dodatkowo
licząc pieniądze z każdej
puszki. Co roku dzięki
dobrej organizacji o szóstej rano spod sztabu wolontariusze wyjeżdżają się
na kwestę po okolicznych
miejscowościach. Poza
samą Mszaną orkiestrowi
kierowcy zawozili wolontariuszy do Szczawy, Kamienicy, Raby Niżnej,
Olszówki, Kasinki Małej,
Kasiny Wielkiej, Łętowego, Łostówki, LubomieWolontariusze tegorocznego finału WOŚP
rza, Mszana Górnej, Glisnego, Tenczyna, Lubnia, Pcimia, Węg- do puszki 6 747 zł. A potem na sam
lówki, Koniny, Niedźwiedzia, Podo- koniec orkiestrowego dnia – światełko
bina, Poręby Wielkiej i co należy do nieba wystrzeliło ferią kolorowych
szczególnie podkreślić czuwają nad barw na niebie. Wieczór kończył się
każdą grupą pod kątem ich bezpie- koncertami zespołów „Gołecki” i „Nie
czeństwa. Poza Dobrą i Słopnicami tacy byli” w piwnicy u Wieśka.
wolonatriusze kwestowali również Tak kończyła się zbiórka w Mszanie
w Jurkowie i Skrzydlnej. Młodzież – z wielką sumą! Składamy serdeczne
kwestowała również na okolicznych podziękowania tym wszystkim, którzy
wyciągach narciarskich: Śnieżnica, się do tego przyczynili.
Lubomierz, Szczawa, Polczakówka.
Mszański sztab WOŚP
Ten imponujący wynik zawdzięczamy
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cena Stanu Bezpieczeństwa
na terenie obsługiwanym przez
KP Mszana Dolna w roku 2010
Komisariat Policji w Mszanie Dolnej
obsługuje teren trzech jednostek samorządu terytorialnego: miasto Mszana
Dolna, gminę Mszana Dolna oraz
gminę Niedźwiedź.

FOT. URZĄD MIASTA
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iedziela 9 stycznia br. w Mszanie Dolnej to od wczesnych
godzin porannych kwesta na
rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Dziewiętnasty finał dotyczył
zbiórki pieniędzy na zakup sprzętu
dla dzieci z chorobami urologicznymi
i nefrologicznymi. Mszański sztab
rok rocznie zbiera rekordową ilość
pieniędzy w porównaniu do innych,
nawet większych sztabów w regionie.
W tym roku dużym zaskoczeniem
była zebrana kwota – dla przypo-

Na tym obszarze mieszka ponad
30 tys. osób. Rejon działania naszej
jednostki to tereny rolnicze i leśne
- atrakcyjne turystycznie. Ponadto
położony jest on niedaleko dużych
aglomeracji miejskich (krakowskiej
i katowickiej). Powierzchnia obsługiwanego terenu to 271 kilometrów
kwadratowych. Na terenie działania
KP Mszana Dolna odnotowano
wzrost liczby przestępstw o charakterze kryminalnym:
- w roku 2009 było ich 301,
- w roku 2010 było ich 319.
Dynamika wyniosła 106%.
W 2010 roku policjanci KP Mszana
Dolna ujawnili 639 wykroczeń mandatowych (porównywalnie – w roku
2009 mandatami karnymi ukarano
723 osób).
W roku 2010 policjanci KP Mszana Dolna zatrzymali 47 nietrzeźwych kierujących lub kierujących
pod wpływem alkoholu, w roku
2009 było ich 43 (dane bez zatrzymań policjantów RD KPP Limanowa
i RD KWP).
Na terenie KP Mszana Dolna
pracowali też policjanci Wydziału
Ruchu Drogowego KPP Limanowa:
- Ujawnili oni: 60 nietrzeźwych kierujących lub kierujących pod
wpływem alkoholu,
- Ukarali mandatami karnymi 666
uczestników ruchu drogowego

Na podstawie opracowania
M.Szczepańskiego, komendanta
KP Mszana Dolna.
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Programy

Obfity „połów”

P
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rawie 30-tu zapaleńców w ostatni dzień marca spotkało się nad
brzegami rzeki Mszanki - nie
łowili ryb, nie opalali się, choć aura
była znakomita, nie grillowali. „Uzbrojeni” w rękawice, gumowce, a niektórzy nawet założyli wodery, ruszyli
na „wojnę” ze śmieciami. Tak jest
rok w rok, od lat siedmiu. Inicjatywa
narodziła się w środowisku mszańskich wędkarzy - kto jak kto, ale to
właśnie wędkarze „mocząc” kija
w wodzie, bywa że godzinami, widzą
koszmarny stan naszego środowiska.
Że nie jest z tym lepiej, świadczy
kolejny rok akcji. Tylko przez ostatnie

W trakcie zbierania śmieci

FOT. URZĄD MIASTA

trzy dni połączone siły ochotników
z Mszany Dolnej, ale i Rabki wraz
z dwoma brygadami pracowników
RZGW uzbierało prawie 200 worków
o pojemności 110 litrów każdy.
W najbliższych dniach pracownicy
RZGW dokończą sprzątanie połączone
z wycinką sitowia w okolicach obu
mostów i terenów za mszańskim ZGK,
znanym jako azyl miłośników wina
marki „wino”. Kto sprzątał ? Pisaliśmy

Uczestnicy akcji

już wyżej, że najwięcej wśród „zbieraczy” było wędkarzy, ale trzeba wymienić też miejskich radnych - Jana
Stożka i Jacka Wardyńskiego. Kolejny
już raz lakierki na gumowce zamienił
też burmistrz Tadeusz Filipiak.
Od lat, choć mają ich niewiele, ciągną
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za sobą wory ze śmieciami Szymon
i Dawid Kowalscy oraz ich kuzynka
Weronika Domiter, ale tu nie ma się
czemu dziwić - biorą przykład ze
swojego dziadka Zdzisława Kowalskiego - myśliwego i wędkarza,
człowieka na stan przyrody wyczulonego, jak mało kto. Wędkarskie wodery założył też, na co dzień dyrektor
mszańskiego MOK-u Piotr Armatys wędkarz a także strażnik wędkarski
i jakby tego było mało, to jeszcze
członek kadry narodowej naszego
kraju w wędkarstwie. Tak, tak istnieje
taka i łowi taaaakie ryby i zdobywa
cenne trofea na łowiskach Europy
i świata! Kiedy
po prawie czterech godzinach
sprzątania
wszyscy spotkali się w jednym
miejscu, ktoś
wyraził życzenie, by za rok
już nie było potrzeby organizowania takiej
akcji. Wiemy,
że to nasze pobożne życzenie i pewnie spotkamy
się jeszcze nie raz. To smutne, ale
wrażliwości na stan naszego środowiska jakby coraz mniej, bo worków
coraz więcej. Dobrze, że są jeszcze
tacy wśród nas, którym się chce.
Za dwa miesiące wakacje. Częściej
będziemy nad wodą. Czy nie jest
milej, jak nie towarzyszą nam puszki
po piwie, butelki po „żołądkowej”,
kierownica od Fiata 126p, kolorowy
parasol i deska
sedesowa, pampersy ? Zanim
pod osłoną nocy albo i w biały
dzień, zawieziesz lub zaniesiesz swoje
śmieci na rzekę,
zastanów się, co
robisz. To, że
nikt cię nie widział, twojego
postępowania
nie usprawiedliwia. Za utylizację zebranych śmieci zapłacił Urząd Miasta
Mszana Dolna.
Red.

Solarowe
Last Minute!

W

stępne deklaracje we wspólnym, polsko-szwajcarskim
programie podpisało prawie
500 mieszkańców Mszany Dolnej,
a pierwsze umowy (z kwotą 100 zł)
na indywidualny projekt instalacji
w budynku, już tylko 53% wcześniej
deklarujących swój udział. Gmina
Mszana Dolna - Lider Projektu i pozostałe gminy uczestniczące w projekcie (Niedźwiedź, Kamienica, Raba
Wyżna, Dobra i m. Mszana Dolna)
uzyskały od strony szwajcarskiej zgodę, by przedłużyć termin podpisywania wspomnianych już tzw. umów
wstępnych.
Zachęcamy więc Państwa - Mieszkańców naszego miasta, by jednak
zgłosić swój akces do Programu złożony na umowie podpis do niczego

nie zobowiązuje - przed podpisaniem
ostatecznej umowy w której będą podane kwoty dofinansowania i kwota
udziału własnego, terminy prac i inne
istotne warunki, Mieszkaniec może
bez żadnej konsekwencji wycofać się
z projektu, bez podawania przyczyn
decyzji. Jedyne, co straci, to 100 zł.
już wpłacone na poczet indywidualnego projektu instalacji we własnym
domu.
Odwagi zatem Szanowni Państwo!
Nic nie ryzykując, możecie zyskać
wiele - do końca kwietnia czekamy
na tych z Państwa, którzy z różnych
względów umów nie podpisali. Można
to uczynić każdego dnia od poniedziałku do piątku w godzinach pracy
Urzędu Miasta, na II piętrze w referacie Ochrony Środowiska (pok.9).
Na stronie internetowej Urzędu
Gminy Mszana Dolna można zapoznać
się ze szczegółami projektu.
Red.

www.mszana-dolna.pl
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Aktywizacja w mieście

M

iejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Mszanie Dolnej
po raz kolejny prowadzi rekrutację do realizowanego projektu
pn. „Program aktywizacji społeczno
- zawodowej w Mieście Mszana Dolna”
współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Realizacja
projektu przypada na okres od stycznia
do grudnia 2011 roku.
Projekt stanowi pakiet pomocowy
skierowany do mieszkańców Miasta
Mszana Dolna. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej poprzez podniesienie kompetencji osób bezrobotnych korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka. Działania w ramach
projektu opierają się na pracy pracowników socjalnych z Beneficjentami

Ostatecznymi projektu. Wspólnie zostaną wypracowane kontrakty socjalne, dzięki którym będzie można
osiągnąć lepsze efekty w kierunku
usamodzielnienia i aktywizacji zawodowej osób biorących udział
w projekcie.
Zgodnie z założeniami zawartymi
we wniosku projektu wsparciem zostanie objętych minimum 17 osób,
wobec których planuje się zastosowanie następujących instrumentów
aktywnej integracji:
1. Instrument aktywizacji społecznej,
w tym:
- organizacja i finansowanie usług
wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych,
- organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego
oraz grupowego w zakresie podnie-

sienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych
umożliwiających docelowo powrót
do życia społecznego, w tym powrót
na rynek pracy i aktywizację zawodową.
2. Instrument aktywizacji zawodowej,
w tym:
- usługi wspierające aktywizację zawodową - organizacja i finansowanie
usług wspierających prowadzonych
przez doradcę zawodowego.
3.Instrument aktywizacji zdrowotnej,
w tym:
-badania lekarskie w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia.
Zespół Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mszanie Dolnej zaprasza
do udziału w projekcie - to nic nie
kosztuje a zysk jest wielki!
MOPS MD

Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

R

adosny gwar który usłyszeć
było można, kto wie czy nie
dalej niż w okolicy samego
Pensjonatu Janda świadczył o tym że
dzieje się coś ważnego dla naszych
milusińskich. Bo któż, jak oni ma tle
energii by w międzyczasie być na
kolanach mamy, potem szybko podglądnąć Pana Żółwia w akwarium na
korytarzu, odnaleźć swoją pracę na
stosie innych kolorowych malunków,
zjeść ciastko i jeszcze zdążyć wszystko
skomentować razem z kolegami?
Ciężko było zapanować nad tym
hałaśliwym tłumem, szczególnie
w ilości 61, bo tyle dzieci zaprosiliśmy
razem z rodzicami na podsumowanie
projektu „Atrakcyjna zerówka”.
Od 1 października 2010 roku w oddziałach „0” przy Zespołach Szkół
Miejskich w Mszanie Dolnej realizowany był projekt „Atrakcyjna zerówka”.” Projekt ten miał na celu podniesienie poziomu wykształcenia
i rozwoju dzieci oraz rozwój usług
edukacyjnych. „Atrakcyjna zerówka”
finansowana była w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, IX Priorytetu „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.5
Oddolne inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich. Koszt projektu
wynosił 43 333,33 zł. W ramach projektu dzieci z oddziałów „0” przy Ze-
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społach Szkół Miejskich w Mszanie ze strony Urzędu Miasta sprawowała
Dolnej uczestniczyły w dodatkowych Faustyna Kaletka. Niestety wszystko
zajęciach plastycznych, zajęciach co dobre kiedyś się kończy, więc przyz rytmiki oraz w nauce pływania. szedł czas na podsumowania. WszystNależy podkreślić, że te dodatkowe kich małych uczestników zaprosiliśmy
zajecie prowadzone były poza nor- na spotkanie z Burmistrzem Miasta,
malnymi godzinami pracy oddziałów. na którym każdy z nich otrzymał paNasze małe szkraby rozwijały swoje miątkowy dyplom z każdej aktywności
zdolności
i zainteresow a n i a .
A czego nie
robiły: malowały, rysowały i poznawały przeróżne techniki plastyczne
z nauczyciel
Wioletą Dudzik, tań- Uśmiechnięte buzie najmłodszych po „unijnych” zajęciach
czyły i wykonywały przeróżne wygi- oraz niewielki upominek. Z trzema
basy na rytmice pod czujnym okiem dyplomami w pamiątkowej kolorowej
Magdaleny Chmielewskiej-Bias, a nau- teczce oraz nabytym doświadczeniem
ka pływania pod opieką Łukasza Do- na pewno żaden z nich nie będzie
browolskiego na WySpie „Mszanka” miał problemu z pożegnaniem zerówki
pozwoliła im poczuć się jak ryba i awansem na ucznia pierwszej
w wodzie. W sumie uzbierało się po klasy.
Red.
równo po 60 godzin każdych z tych
zajęć, a opiekę nad tym projektem
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Atrakcyjna zerówka

Wydarzenia

O

d 1 października 2010 roku
w Miejskim Przedszkolu Nr 2
w Mszanie Dolnej realizowany
jest projekt „Mały człowiek – wielka
sprawa” - rozwój usług edukacyjnych
na terenie Miasta Mszana Dolna. Projekt ten ma na celu podniesienie poziomu wykształcenia i rozwoju dzieci
uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Mszanie Dolnej oraz
rozwój usług edukacyjnych.
„Mały człowiek - wielka sprawa” rozwój usług edukacyjnych na terenie
Miasta Mszana Dolna finansowany
jest w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, IX Priorytet „Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Koszt projektu wynosi 50 000
zł. i obejmuje okres od 1 października
2010 r. do 30 czerwca 2011 r.
W ramach projektu wszystkie dzieci
uczęszczające do Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Mszanie Dolnej uczestniczą w dodatkowych zajęciach plastycznych i zajęciach z rytmiki,
a dzieci z oddziału starszaków dodatkowo biorą udział w zajęciach tanecznych – zespół regionalny. Dodatkowe zajęcia realizowane w ramach projektu wydłużają czas pracy
przedszkola, dzięki czemu rodzice
dzieci uczęszczających do Miejskiego
Przedszkola Nr 2 w Mszanie Dolnej

mogą swobodniej godzić życie za- - 36 godzin zajęć tanecznych - zespół
wodowe z życiem prywatnym. Wszyst- regionalny. Dodatkowe zajęcia realikie zajęcia prowadzone w ramach zowane w ramach projektu mają na
projektu rozwijają zdolności i zain- celu tworzenie warunków równych
teresowania uczniów. Zajęcia pla- szans edukacyjnych dla dzieci, rozstyczne pozwalają dzieciom wyzwolić wijanie zdolności i zainteresowań
kreatywność i ekspresję artystyczną. uczniów oraz powszechny dostęp do
Dzieci poznają różne techniki i roz- dodatkowych zajęć kształtujących
wijają talent plastyczny. Zajęcia umiejętności wychowanków Miejskiez rytmiki rozwijają poczucie rytmu, umuzykalniają
i podnoszą samoocenę
dzieci. Natomiast zajęcia
taneczne – zespół regionalny – mają na celu przybliżenie dzieciom historii,
tradycji oraz kultury grupy
etnicznej „Zagórzanie”.
Miejskie Przedszkole Nr 2
w Mszanie Dolnej za pieniądze otrzymane w ramach projektu zostało do- Dzieci prezentują efekty swojej pracy
posażone w 2 telewizory, radiomag- go Przedszkola Nr 2 w Mszanie Dolnej.
netofon, odtwarzacz DVD, keyboard, Projekt „Mały człowiek – wielka spraa każde dziecko otrzymało teczkę wa” - rozwój usług edukacyjnych na
z materiałami plastycznymi.
terenie Miasta Mszana Dolna jest
W czasie trwania projektu zostaną współfinansowany ze środków Unii
przeprowadzone:
Europejskiej w ramach Europejskiego
- 72 godziny zajęć plastycznych
Funduszu Społecznego.
Red.
- 72 godziny zajęć z rytmiki
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„Mały człowiek - wielka sprawa”

S

zkoła Podstawowa nr 2 im Mikołaja Reja w Zespole Szkół
Miejskich nr 2 w Mszanie Dolnej
po raz kolejny bierze udział w europejskim międzynarodowym partnerskim projekcie szkół Comenius.
Projekt Comenius - Uczenie się przez
całe życie rozpoczął się w roku
szkolnym 2010/2011, nosi tytuł
„Harmonia kultur” i będzie trwał
2 lata - do 2012 roku.
Kilkudziesięciu uczniów Szkoły Podstawowej klas 4 - 6 rozwija swoje zainteresowania poznając różne aspekty
kultur krajów partnerskich - obok
Polski w projekcie uczestniczą szkoły
z Barcelony w Hiszpanii, Szombathely
na Węgrzech i Vietri di Potenza
z południowych Włoch. Koordynatorem projektu jest szkoła węgierska.
Projekt ten obejmuje różne aspekty
kultury – od religii, szkolnictwa,
geografii, przyrody i historii do tradycji
folklorystycznych, kulinarnych, tańca
i zabawy. Od początku roku szkolnego

Wiosna 1/2011

2010/2011 uczniowie szkoły z Mszany wobec złożoności i różnorodności
Dolnej rozpoczęli korespondencję ze kultury europejskiej a jednocześnie
swoimi rówieśnikami z partnerskich prezentują z dumą rówieśnikom
szkół za pomocą
e- maili i portali medialnych w języku angielskim dotyczących Polski, regionu
i Mszany Dolnej oraz
swojej szkoły. Są one
umieszczone na ogólnodostępnej stronie
internetowej projektu
- www.harmonyofculNauczyciele i uczniowie w centrum Szombathely
tures.blogspot.com
- można tam również zobaczyć in- z partnerskich krajów własną bogatą
formacje dotyczące całego projektu kulturę i tradycje. Podczas trwania
i przygotowane przez uczniów po- projektu odbyło się jedno spotkanie
szczególnych państw własne prezen- partnerskie w Szombathely - ok. 80tacje. Uczniowie pracujący w projekcie tysięcznym mieście w zachodnich
rozwijają swoje umiejętności komu- Węgrzech w dniach 8 -12 listopada
nikacji w języku angielskim, doskonalą 2010. W spotkaniu wzięli udział nausprawności w zakresie posługiwania czyciele z krajów partnerskich i delesię programami i technologiami in- gacja uczniów z Włoch - szkołę
formatycznymi, uczą się szacunku z Mszany Dolnej reprezentował ko-

www.mszana-dolna.pl
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„Harmonia kultur”

Wydarzenia

Rozsiewaj szczęście
dokądkolwiek się udasz

M

szkolnictwa węgierskiego, historię
i tradycje państwa i regionu. Przedstawiciele krajów partnerskich brali
udział w lekcjach pokazowych dotyczących nowych aktywizujących
metod i technik nauczania, zapoznawali się z religijnymi tradycjami szlaku
pielgrzymkowego św. Marcina z Tours, urodzonego w Szombathely;
uczestniczyli w prezentacjach tradycji
z okresu Cesarstwa Rzymskiego gdy
region znajdował się w prowincji Panonia oraz tradycji państwa Madziarów; oglądali pokazy gry na instrumentach muzycznych, śpiewu i tańca
folklorystycznego. Podczas pobytu
uczestnicy zostali również przyjęci
przez burmistrza miasta a relacje
o międzynarodowym projekcie ukazały się w miejscowej prasie codziennej i lokalnej telewizji.
W kolejnym spotkaniu projektu Comenius, które odbędzie się we
Włoszech w dniach 21-24 marca 2011
roku weźmie udział 6-osobowa delegacja uczniów z klas szóstych Szkoły
Podstawowej nr 2 pod opieką trójki
nauczycieli. Uczniowie będą uczestniczyć w poznawaniu organizacji
szkolnictwa włoskiego oraz historycznych i religijnych tradycji prowincji
Basilicata, w której znajduje się partnerska szkoła w Vietri di Potenza.
Poznają również tradycje literackie
i folklorystyczne, muzyczne i kulinarne
tego regionu. Uczniowie podczas pobytu spotkają swoich włoskich rówieśników, z którymi się zaprzyjaźnili
i utrzymują korespondencję oraz będą
mogli uczestniczyć w lekcjach i obserwować codzienne życie.
W październiku 2011 roku to Mszana Dolna będzie gościć uczniów
i nauczycieli z krajów partnerskich
i prezentować im swoje szkolnictwo
oraz bogate tradycje południowej Polski i regionu. W roku 2012 planowany
jest już następny wyjazd grupy
uczniów Szkoły Podstawowej nr 2,
tym razem do Barcelony.
J. Ziemianin
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łodzież Gimnazjum Miejskiego nr 2 im. Jana Pawła II
w Mszanie Dolnej przynosi
radość i dumę rodzicom, szkole
i mieszkańcom miasta. To za ich
przyczyną również na twarzach przedszkolaków i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej pojawia się uśmiech,
a w sercach radość.
Od września 2010 roku grupa młodzieży z gimnazjum uczestniczy w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych
i pozaszkolnych mających na celu uczenie się świadomości i ekspresji kulturalnej prowadzonych przez Danutę
Kujacz w ramach projektu „Łatwiejszy
start”. Młodzież na tych zajęciach przygotowała dwa przedstawienia.
Pierwsze to misterium bożonarodzeniowe pt. „Sen o Zbawicielu”,
w realizację którego zaangażował się
także ksiądz Marcin Maciążka. Premierowe przedstawienie odbyło się
19. 12. 2010 r. w sali kina „Luboń”
w Miejskim Ośrodku Kultury w Mszanie
Dolnej. Głównym problemem poruszonym w spektaklu było przygotowanie się współczesnego człowieka ucznia, rodzica, burmistrza miasta,

człowieka zagubionego, uwikłanego
w troski dnia codziennego – na przyjście
Zbawiciela, a razem z Nim: wiary, nadziei i miłości. W role głównych bohaterów mistrzowsko wcielili się uczniowie klasy I C gimnazjum: Jaś, chłopiec
dwunastoletni – Hubert Domiter, Mąż
– Jacek Wcisło, Żona – Monika Piekarczyk, Niewidoma - Aleksandra Trepa, Dziewczyna – Aleksandra Guzara,
Pani Burmistrz – Nicole Sikora, Maria
– Sabina Farganus, Józef – Robert
Starmach. Przedstawienie zostało przyjęte z entuzjazmem, a jego tematyka
skłoniła widzów do refleksji. Uczniowie
przyjęli gratulacje m. in. od ks. proboszcza S. Parzygnata, ks. proboszcza
J. Raźnego, pani dyrektor J. Łabuz
nauczycieli, kolegów i koleżanek przybyłych na przedstawienie. Aby sprawić
radość także tym, którym choroba
i niepełnosprawność nie pozwoliły
przyjść do kina 19. grudnia, grupa
teatralna wraz z opiekunką i drak. Marcinem Maciążką postanowili, że wystawią tę sztukę 6 stycznia br. w Domu
Pomocy Społecznej. Tam również przedstawienie zostało gorąco przyjęte.
Danuta Kujacz

Jeden dzień na Olimpie

K

olejna sztuka, którą przygotowała Demeter - Aleksandra Guzara, Kora młodzież pod kierunkiem Da- Katarzyna Mazur, Hades - Aleksandra
nuty Kujacz, to tym razem his- Trepa, Hefajstos - Sabina Farganus.
toria ukazująca w sposób humorystyczny Najmłodsza widownia reagowała barzajęcia greckich bogów na Olimpie. dzo żywo. Na twarzach dzieci gościły
Lekkość słowa w sztuce, barwne stroje, uśmiech i zaskoczenie, że ich starsi
w które ubrani byli aktorzy i tematyka koledzy tak dobrze potrafią wcielić się
przyczyniły się do podjęcia decyzji, że w role greckich bogów. Co jakiś czas
przedstawienie zostanie wystawione dla słychać tez było salwy śmiechu i gromkie
brawa. Młodzież z gimnazjum pracuje
przedszkolaków.
Jak się później okazało decyzja była nad kolejnymi sztukami. Mamy najak najbardziej słuszna. Trzeciego marca dzieję, że już niedługo ujrzą one światło
młodzi aktorzy zawitali do
przedszkola
przy ulicy Leśnej oraz „Zerówki” w Zespole Szkół
Miejskich nr 2
w Mszanie
Przedszkolaki w towarzystwie młodych aktorów
Dolnej. Młodzież grała z wielkim zaangażowaniem, dzienne i ucieszą widzów naszego
a w postacie bogów i boginek wcielili miasteczka wrażliwych na kulturę
się: Zeus - Anna Brzezicka, Hermes - i ekspresję żywego słowa.
Kamil Nowak, Syzyf - Robert Starmach,
Danuta Kujacz
Atena - Jagoda Górka, Hera - Nicole
Sikora, Prometeusz - Monika Piekarczyk,
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ordynator projektu Jerzy Ziemianin.
W trakcie spotkania ustalono plan
pracy w projekcie i przydział zadań
dla poszczególnych krajów partnerskich oraz poznawano organizację

Wydarzenia

Wyrazić słowem
“Nie każdy lubi poezję…”
- pisała Wisława Szymborska.
oezji nie wystarczy lubić, trzeba
ja przede wszystkim rozumieć.
Tę sztukę posiadają uczniowie
Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Mszanie Dolnej. Biorą udział w różnego
rodzaju konkursach recytatorskich
i jak dotąd są doceniani.
W grudniu 2010 r. uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w po-
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P

Gratulacje dla najlepszych

wiatowym konkursie poezji i prozy
pisarzy powiatu limanowskiego,

w którym Rafał Rataj uczeń klasy
2 A zajął II miejsce, Karolina Kręcichwost uczennica klasy 2 C została
wyróżniona, a Agnieszka Zapała
uczennica klasy 3 B otrzymała nagrodę
specjalną. W Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Poezji Karola Wojtyły udział wzięła Nicole Sikora
i zajęła II miejsce w etapie rejonowym,
tym samym przeszła do kolejnego,
ostatniego etapu - ogólnopolskiego.
Trzymamy zatem kciuki, aby
i w czasie konkursu w Toruniu zachwyciła słuchaczy recytacją poezji
Karola Wojtyły. Występ uczennicy
z klasy V b szkoły podstawowej
- Justyny Pietrzak został doceniony
przez jury VIII edycji powiatowego
konkursu recytatorskiego w Laskowej „Śpieszmy się kochać ludzi, tak
szybko odchodzą”. Nasza młoda recytatorka zajęła I miejsce! Gratulujemy sukcesów.
Danuta Kujacz

Zbieramy
zakrętki

W

szystko zaczęło się w kwietniu 2010r. Na apelu
z okazji Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mszanie Dolnej ogłoszony został konkurs ,, Zbieramy plastikowe zakrętki”. Pomysł
podsunęli rodzice ucznia klasy I Państwo Zacharscy. Oni też zawieźli
pierwsze zakrętki do punktu zbiórki na Uniwersytecie Rolniczym
w Krakowie.
Pierwsze miejsce w konkursie zdobyła wówczas Weronika Nowosielska
z klasy I. Kolejną akcję zorganizowano jesienią 2010r. - dzieci przyniosły do szkoły w sumie kilkanaście
dużych worków, a zakrętki zbierały
całe rodziny, znajomi i sąsiedzi.
Najwięcej zakrętek (11518 sztuk)

F

pomagają prowadzący koncerty prelegenci, którzy w bardzo ciekawy
sposób przekazują wiedzę o dziełach
i ich twórcach. Dotychczas dzieci
uczestniczyły w 4 koncertach: ,,Salon
Paryski”, ,,Świat perkusji i Orientu”,
,,Made in America” oraz ,,Kosmiczna
muzyka”. Pod koniec roku szkolnego
obejrzymy jeszcze ,,Śnieżynkę”- baśń
z dawnej Rusi. W przyszłym roku
szkolnym planujemy cały cykl koncertów, które cieszą się dużym
zainteresowaniem naszych uczniów
i nauczycieli.
Izabela Staroń

FOT. URZĄD MIASTA

ilharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, aby dotrzeć do najszerszego kręgu
słuchaczy, organizuje koncerty
w szkołach. W roku szkolnym 2010/
2011 dzieci z klas 0-III Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mszanie Dolnej
uczestniczą w takich lekcjach umuzykalniających.
Roczny cykl koncertów obejmuje
10 tematów, podczas których dzieci
poznają sylwetki wybitnych kompozytorów, ich dzieła, muzykę różnych
narodów, prezentacje instrumentów,
style, gatunki muzyczne czy techniki
kompozytorskie. Zrozumieć muzykę

FOT. URZĄD MIASTA

Koncerty Filharmonii
Krakowskiej w szkole
Pogromcy plastikowych zakrętek

przynieśli: Robert Jarosz z klasy V
i Adrian Jarosz z klasy II. W tym
roku szkolnym do klas młodszych
dołączyli gimnazjaliści. Prowadzą
zbiórkę w klasach, a w Ostatki Samorząd Uczniowski zorganizował
dyskotekę, na którą biletem wstępu
były zakrętki. Przekazywane są one
na rzecz Fundacji Nauka i Kultura,
której jednym z celów programowych
jest zbieranie zakrętek, odsprzedawanie ich do firm recyklingowych,
a uzyskane pieniądze przeznaczane
są na zakup wózków inwalidzkich
dla niepełnosprawnych dzieci. Można
w ten sposób pomóc zarówno przyrodzie jak i dzieciom. Akcja ta nosi
nazwę ,,Zakrętki.info – Pomagamy
nie tylko przyrodzie”. Nasza szkoła
zgłosiła swój udział w akcji.
A my ogłaszamy kolejną wiosenną
zbiórkę.
Izabela Staroń

Dzięki tej formie koncertu, każdy może zostać „członkiem orkiestry”
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W

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych po raz trzeci odbył się Festiwal Nauki
w ramach projektu Partnerzy w Nauce.
Poniedziałkowy poranek 14 marca
zgromadził pełną salę młodzieży.
Gośćmi specjalnymi byli Pani dr Stanisława Mielimąka z Uniwersytetu
Śląskiego oraz Wicestarosta limanowski Franciszek Dziedzina.
Młodzież przygotowała prezentacje
na tematy z rozmaitych dziedzin
nauki związanymi z sekcjami naukowymi tego projektu. Rozpoczęto tematem „Pozytywizm w pigułce”,
a potem kolejność tematów była następująca: „Liczby zespolone”, „Pasjonujący świat wulkanów”, „W świecie
ekologii”, „Moja pierwsza rozmowa
kwalifikacyjna”, „Unia Europejska”,
„Wspomnienia z obozu naukowego
w Turawie”. Pani dr Stanisława Mielimąka wygłosiła prelekcję na temat
„Aby się chciało chcieć” – o motywacji

i jej rodzajach. Szczególne zaintere- prowadzony z użyciem pomocy dysowanie wzbudził film nakręcony daktycznych otrzymanych w ramach
i opracowany przez
sekcję informatyczną „Matura 6
maj 2011” – komedia z życia maturzysty. Opiekun ten
sekcji Jarosław
Draus został wyróżniony statuetką „Reżyser roku
2011”. Na zakończenie festiwalu
przeprowadzono
quiz dla maturzystów „1 z 10”. Konkurs został przygo- Zadowoleni uczestnicy Festiwalu Nauki
towany przez uczniów sekcji mate- projektu m.in. laptopa, ekranu, sysmatycznej, składał się z dwóch rund. temu do testów, aparatu fotograficzZostały one przeprowadzone przy nego i innych urządzeń. Koordynaużyciu pilotów do testów interaktyw- torem projektu „PwN” jest Pani Arietta
nych, otrzymanych z projektu „Part- Liberda Draus.
Red.
nerzy w nauce”. Cały festiwal był

Ferie w Bibliotece

W

FOT. URZĄD MIASTA

tym roku ferie w Bibliotece
Miejskiej upłynęły pod
hasłem ,,Literackie podróże
po nieodkrytych krainach wyobraźni”.
Każdy dzień zajęć związany był tematycznie z jedną z tajemniczych
krain. W poniedziałek uczestnicy
zajęć udali się do ,,Krainy przedmiotów gąbczastych i kolczastych”.
To właśnie w tym dniu uczestnicy
warsztatu mieli okazję zapoznać się
z roślinnością na kuli ziemskiej.
We wtorek udaliśmy się do ,,Krainy,

Jedna z krain wyobraźni

w której kolor miał największą moc”.
Zajęcia plastyczne upłynęły nam m.in.
na robieniu prezentów walentynkowych. We środę mieliśmy okazję by
udać się z ,,wizytą” do Stumilowego
Lasu, na przykładzie przyjaciół Kubusia Puchatka mogliśmy się przyglądnąć zwierzętom dużym i małym.
Konkurs czytelniczy, konkurs rysun-
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kowy to tylko niektóre z niespodzianek
jakie czekały na nas w ,,Krainie Kubusia Puchatka”. Tajemnice kosmosu
poznaliśmy odwiedzając ,,Krainę
większą niż potrafisz sobie wyobrazić”. Wspólnie odbyliśmy lot na księżyc
i robiliśmy gazetowe ufoludki.
W piątek zajęcia poświęcone były
relacjom międzyludzkim. W „Krainie
różnych ludzi” dowiedzieliśmy się ,że
każdy z nas jest wyjątkowy. 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
i od sponsorów
wszyscy korzystający z zajęć
w Miejskiej Bibliotece codziennie
mieli słodki poczęstunek oraz nagrody rzeczowe, które zdobywali
biorąc udział w wielu konkursach.
W tym roku w zajęciach wzięło udział
69 dzieci z mszańskich szkół podstawowych i gimnazjów.
Serdeczne słowa podziękowań
i wdzięczności , pragniemy złożyć instytucjom i firmom, które ufundowały
nagrody i poczęstunek:

• Urząd Miasta Mszana Dolna
• Firma „Tymbark S.A.”
• Firma „Gracja” A. Żądło, Mszana
Dolna
• GS „Samopomoc Chłopska” Mszana
Dolna
• Firma „Steskal” Czarny Dunajec
• Firma „M i M” Sklep Meblowy –
Miąsik i Mamala Mszana Dolna
• Cukiernia Jacek Potaczek
• Mix Electronics, Mszana Dolna
Red.

Tworzymy
Wernisaż wystawy Terenowego
Oddziału Towarzystwa Przyjaciół
Sztuk Pięknych w Mszanie Dolnej

M

szana Dolna należy do regionów, w których kultura
i sztuka wciąż jest rozwijana
przez twórców. W piątek 4 lutego br.
o godz. 17 w Bibliotece zgromadziło
się liczne grono miłośników malarstwa, rzeźby, grafiki, rysunku, haftu
i artystycznej biżuterii.
Na wspólnej wystawie członków
TPSP można podziwiać dorobek artystyczny ludzi, którzy poprzez swoją
wyobraźnię, wrażliwość na świat,
umiejętności warsztatowe oraz technikę, ukazują indywidualność osobowości, radość tworzenia i pasje,
które warto w sobie rozwijać i dzielić

Wiosna 1/2011
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III Festiwal Nauki w „Ogrodniku”

Wydarzenia
- Józefa Potaczek -malarstwo
- Danuta Wieliczko- Kacik - haft szydełkowy, wyroby z masy solnej

Uczestnicy spotkania podczas rozmowy

- Eugeniusz Wieliczko - rzeźba
Terenowy Oddział Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Mszanie
Dolnej w chwili obecnej zrzesza 22
twórców - zarówno profesjonalnych,
jak i nieprofesjonalnych. Do swojego
grona zaprasza osoby z pasją, którym

Targi sztuki

P

FOT. URZĄD MIASTA

o dwóch tygodniach zakończyły
się I Targi Sztuki w Folwarku
Stara Winiarnia. Wydarzenie
to, jak przystało na gospodarzy lubujących się w koncertach, połączono
z muzyczną oprawą. W piątkowy wieczór, 14 stycznia br. wystąpiła Śląska
Grupa Bluesowa. A następnego dnia,
w sobotę 15 stycznia br., odbył się
koncert z udziałem zespołu Andrzeja
Gruszczyka oraz dwóch, pełnych
wdzięku młodych artystek Claudii
Kuczaj i Julii Liszki.
Koncert był także okazją do podsumowania I Targów Sztuki, przekazania podziękowań wszystkim zaan-

Owczarni, gdzie również odbyły się
licytacje dzieł sztuki prezentowanych
na Targach. Michał Liszka, organizator
Targów przedstawił wychowanków
ze swojej pracowni plastycznej, których prace również prezentowane
były podczas tego dwutygodniowego
mataronu sztuki. W przerwie koncertu
odbyły się licytacje kilku wybranych
dzieł prezentowanych w Galerii Folwark Sztuki. Tym razem były to obrazy m.in. prof. Kweclicha, Danuty
Franczak i Jakuba Jakubowskiego.
Hojnych nabywców nie brakowało
i tak jak poprzednio, wszystkie zgromadzone w ten sposób fundusze zostaną przekazane Fundacji Pomocy Osobom
z Autyzmem M A D A. Zamknięcie Targów to także zapowiedź nowych artystycznych akcji w
Mszanie. W lipcu Micha Liszka
zaprasza do FolMury Starej Winiarni to idealne miejsce na koncerty i wystawy warku Sztuki na
gażowanym w ich przygotowanie Międzynarodowe Sympozjum Artyi udany przebieg, poczynając od inau- styczne „Na wyżynach sztuki”
guracyjnego koncertu zespołu VSpeed, z udziałem artystów z całego świata,
poprzez dwugodzinną bezpośrednią a na wiosnę planujemy plenery marelację z Targów, transmitowaną przez larskie i wystawy rodzimych artystów
patrona medialnego imprezy - Radio z różnych stron Polski.
Red.
Kraków oraz niezapomniany koncert
Hanny Banaszak w Muzycznej

Wiosna 1/2011

praca w mszańskim TPSP pozwoli
zdobyć i poszerzyć wiedzę, rozwijać
zainteresowanie sztuką, ułatwi sa-
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się nimi z innymi. Zgromadzonych
gości powitała dyrektor Biblioteki
Małgorzata Mucha. Wernisaż zaszczycili swoją obecnością: prezes Zarządu
Głównego TPSP w Nowym Sączu
mgr inż. Władysław Frączek, Janina
Augustyn z ZG TPSP i Bogusław Juszkiewicz - prezes ZOT TPSP w Limanowej. TPSP w Mszanie Dolnej istnieje od sierpnia 2009 roku, prezesem
mszańskiego TPSP jest Danuta
Wieliczko-Kacik.
Swoje prace na wystawie „Tworzymy” prezentowali:
- Tomasz Ciężadlik - rzeźba
- Małgorzaty Chwałek - Sych - malarstwo
- Alina Ficzkowska - malarstwo
- Kazimierz Ficzkowski - biżuteria
artystyczna
- Danuta Franczak - malarstwo
- Ewa Franczak - wyroby z masy solnej
- Anna Kościelniak - malarstwo
- Stanisław Łabuz- rzeźba
- Michał Mucha - malarstwo

modzielne wybory, rozwinie kreatywność i wrażliwość estetyczną.
Wystawa czynna była do końca marca,
w godzinach otwarcia Biblioteki.
Red.

Sezon
turystyczny
- otwarty

U

roczysta inauguracja sezonu
turystycznego 2011 w Małopolsce odbyła się 10 kwietnia
br. na Polanie Kudłacze z udziałem
licznie przybyłych turystów. Schronisko na Kudłaczach to jedyne górskie
schronisko PTTK w całym Beskidzie
Średnim.
Z polany Kudłacze rozciąga się
wspaniała panorama na Beskid Średni,
Beskid Wyspowy, Pogórze Wielickie,
Gorce, Beskid Mały i Żywiecki.
Od schroniska można podejść szlakami
m.in. na Łysinę – w jej paśmie trwały
intensywne walki w 1944, uznane
za jedną z większych batalii partyzackich II wojny światowej, moża
podejść oznakowaną ścieżką tzw.
Aleją Kameleona do symbolicznych
mogił partyzanckich oraz na Lubomir
ze słynnym obserwatorium astronomicznym. Niezbyt dużą odległość od
Krakowa cenią sobie turyści, którzy
pojawiają się na Kudłaczach na organizowanych tutaj cyklicznie slajdowiskach, czy przeglądach „OSPA” - Otwartych Scenach Piosenki Autorskiej. Schronisko na Kudłaczach zostało również
wyróżnione w 2005 w konkursie „Wielkie Odkrywanie Małopolski” w kategorii
baza noclegowa.
Nie tylko z tych form schronisko na
Kudłaczach jest znane – przyjaciele

www.mszana-dolna.pl
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Udział w marszonie jest bezpłatny.
W zeszłym roku odbyła się już dziewiętnasta edycja marszonu.
Tego samego dnia Terenowe Koło
PTTK w Mszanie Dolnej postanowiło
wyznaczyć spotkanie na górze Potaczkowej jako pierwsze wyjście w ramach

FOT. URZĄD MIASTA

tego miejsca organizują marszony rozpoczynające się właśnie na Kudłaczach.
Marszon to impreza turystyczna, której
koncepcję opracowali dwaj krakowscy
podróżnicy – Bogdan Kwiatek i Kuba
Terakowski. Bogdan jest też autorem
słowa „marszon”. To połączenie wyrazu
„marsz” z angielskim przyimkiem „on”.
Marszon - zarówno jako słowo, jak
i forma aktywności - zawiera w sobie
elementy maratonu i marszu. Jest to
marsz na długim dystansie, aby jednak
nie był zwykłą wycieczką, musi trwać
przynajmniej dobę. Przeciętna długość
trasy marszonu to ponad 70 km,
w każdej z imprez uczestniczyło ponad
50 osób z całej Polski. Bardzo istotny
jest fakt, że marszon to impreza towarzyska, pozbawiona jakichkolwiek elementów rywalizacji. W marszonie nie
ma wygrywających, a zwyciężyć (lub
przegrać) można tylko z samym sobą.
Harmonogram marszonu dostosowany
jest do upodobań i możliwości osób
o umiarkowanym tempie marszu.

Schronisko „Kudłacze” podczas
otwarcia tegorocznego sezonu

„VII spotkań w górach”. Dla wszystkich
zainteresowanych wspólnym wędrowaniem przekazujemy informację, iż
regulamin spotkań nie uległ zmianie,
uczestnicy wybierają trasy tak, aby

spotkać się na szczycie lub w innym
wyznaczonym miejscu w godzinach
13.00-14.00. W „Spotkaniach w górach”
mogą brać udział indywidualni turyści
i grupy zorganizowane. Dzieci i osoby
niepełnosprawne również mogą brać
udział w wycieczkach ale wyłącznie
pod opieką dorosłych. Spotkania odbywają się w wyznaczonych miejscach
bez względu na pogodę. Organizatorzy
przyznają nagrody uczestnikom, którzy
zaliczyli przynajmniej cztery z siedmiu
szczytów. Serdecznie zapraszamy do
wspólnego wędrowania, tym bardziej,
że w ubiegłym roku Koło terenowe
udzielało dużo informacji nowym zainteresowanym osobom.
Poniżej harmonogram poszczególnych zaplanowanych wyjść w ramach
VII Spotkań w Górach 2011: 10.04 POTACZKOWA, 15.05 - STARE WIERCHY, 19.06 - KUDŁOŃ, 10.07 - LUBOŃ
WIELKI, 07.08 - TURBACZYK, 18.09
- JASIEŃ, 02.10 - LUBOGOSZCZ
Red.

Idzie wiosna...

J

eszcze nie jest za późno na opamiętanie - śnieg stopniał i odkrył
nasze koszmarne zwyczaje. Nie
pomagają apele i prośby, nie pomagają
też doraźne kontrole Straży Miejskiej.
Śmieci można spotkać dosłownie wszędzie - ulubione miejsca to przydrożne
fosy, tereny nadrzeczne, zarośla. Miejsca te mają jedną cechę wspólną leżą na odludziu. Jeśli więc takie
miejsca wybieramy oznacza to, że
mamy świadomość czynionego zła.
Rozwleczone śmieci, wory pełne
pampersów, butelki, gruz itp. nie są
najlepszą wizytówką naszego miasta.
Byłoby dużym uproszczeniem składanie winy za taki stan tylko na mszaniaków. Z „bratnią pomocą” śpieszą
nam nasi sąsiedzi. Sztandarowym
przykładem jest tu końcówka ul. Orkana - okolice os. Łysok, tuż przed
Podobinem. W tym miejscu pracownicy ZGK napełnili dwa kontenery
po 7 metrów sześciennych każdy.
Za odbiór jednego trzeba zapłacić
ponad 450 zł. A będzie ich z pewnością więcej, a to oznacza, że mniej
będzie środków finansowych na inne
potrzeby, których przecież nie brakuje
w Mszanie Dolnej. Jeszcze w tym
miesiącu do naszych domów zapukają
ponownie funkcjonariusze Straży Miejskiej - po wejściu w życie nowego
rozporządzenia mają zdecydowanie
szersze uprawnienia. Pouczenia i napomnienia nie przynoszą jak widać
pożądanych efektów, trzeba więc bę-
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dzie sięgnąć po ostrzejsze formy
działania. Nie może wszak być tak,
że z ponad 1600 domostw w naszym
mieście (nie liczymy mieszkańców
spółdzielni mieszkaniowych) jedynie
niewiele ponad 10% ma podpisane
umowy na odbiór śmieci wytwarzanych w swoich gospodarstwach domowych. Nie poraża też ilość zakupionych worków na śmieci - tych
ZGK sprzedaje ok 540 szt/ miesięcznie, a dowód zakupu jednego worka
w ciągu roku bardzo często wielu
z nas służy jako „legitymacja” za cały
rok, którą pokazujemy funkcjonariu-

szom Straży Miejskiej. Że produkujemy śmieci i chętnie obowiązek
zapłaty za ich odbiór zwalamy na innych, świadczy fakt, że każdego miesiąca ZGK z koszy miejskich i miejsc
tuż przy koszach zabiera ponad 35
metrów sześciennych śmieci z naszych
domów, co po przeliczeniu daje 400
worków po 100 litrów. Za ten proceder płacimy wszyscy - najwięcej uczciwi Mieszkańcy dysponujący umowami

na odbiór śmieci. Nie jest tajemnicą,
że cena śmieci, podobnie jak ścieków
nie musiałaby być tak wysoka, gdyby
każdy z nas uczciwie płacił za wyprodukowane w swoim domu śmieci
i wytworzone ścieki. Gdyby tak było,
fosy, rowy, kamieńce, ale i centrum
Mszany Dolnej, nasze potoki i rzeka,
nie kojarzyłyby się nam z wysypiskami
śmieci i kloacznymi dołami. Do prawdziwej wiosny jest jeszcze trochę
czasu - uprzątnijmy wokół siebie pozostałości po zimie, podpiszmy umowę
na odbiór śmieci, wybierajmy nasze
szamba częściej niż raz do roku.
A wtedy nam wszystkim będzie się
żyło lepiej. Wielki Post i święta to
dobry czas na zrobienie swoistego
rachunku sumienia - świadome niszczenie i degradacja naturalnego środowiska jest również grzechem i na
pewno nie lekkim.
Z tymi firmami możecie Państwo
zawrzeć umowę na wywóz śmieci
z Waszego gospodarstwa domowego:
- ZBIÓR I SEGREGACJA ODPADÓW
„TRASZKAN” Sp. J. 32-413 ZEGARTOWICE; TELEFONY KONTAKTOWE:
12 271 51 428 lub tel. kom. 696 051
428 i 660 408 078
- „EMPOL” sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH TYLMANOWA TELEFON KONTAKTOWY : 18 262 50 95
- „MARKOM” - Mszana Górna 412, TELEFON KONTAKTOWY: 18 33 10 198
Red.
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Terminy Zawodów
Koła „Mszanka” 2011
1.Zawody towarzyskie w dyscyplinie muchowej "III Puchar Burmistrza Miasta
Mszana Dolna” /rzeka Mszanka/ termin 10.04.2011
2.Mistrzostwa koła w dyscyplinie spławikowej i gruntowej (Czorsztyn)
23.04.2011 (07.05.2011)
3.Mistrzostwa koła w dyscyplinie muchowej (rzeka Mszanka)
28.05.2011(04.06.2011)
4.Mistrzostwa koła w dyscyplinie spinningowej (Czorsztyn) 25.06.2011
Zgłoszenia będą przyjmowane pod nr. tel. 502 904 430

Koło Wędkarskie
podsumowanie roku 2010

D

finansowej, co stanowi wyjątek w okręgu. Tutaj należą się również podziękowania, które składamy na ręce burmistrza Tadeusza Filipiaka i władz
Miasta Mszana Dolna za okazywaną
pomoc dla Koła w roku 2010. Do naszych wód w 2010 wpuszczono 100
tys. szt. wylęgu żerującego pstrąga potokowego, 450 szt. selekta pstrąga potokowego (25 – 40 cm) oraz dwulatka
w ilości 1500 szt. Ponadto zakupiono
lipienia w ilości 2 000 szt. Wędkarze
z naszego Koła kilkakrotnie brali udział
w ratowaniu ryb przy zmianach koryt
rzeki. Społeczna Straż Rybacka działała
w liczbie 13 strażników. Wspólnie
z Policją z Komisariatu w Mszanie
Dolnej przeprowadzali patrole nad
wodą bądź działali indywidualnie.

FOT. URZĄD MIASTA

ziałalność Koła w 2010 roku
opierała się głównie o zadania
statutowe. Ochrona środowiska
naturalnego, praca z młodzieżą, sport,
ochrona wód to najważniejsze zadania
jakie stoją przed członkami Koła PZW
„Mszanka”.
Wspólne zbieranie śmieci nad brzegami rzek wraz z młodzież, przechodzi
powoli do stałych punktów programu
Koła. W tym miejscu pragniemy podziękować Piotrowi Majkowskiemu
i Agnieszce Józefiak oraz grupie wolontariatu młodzieżowego, działającego
pod kierownictwem Moniki Bierowiec,
których pomoc jest nieoceniona. Oprócz
szkolnych kół odnowy przyrody dużą
aktywność na polu ochrony środowiska
przejawia również Stowarzyszenie

Rok 2010 podsumowany, czas rozpocząć nowy sezon wędkarski - 2011

„LAMA”. Do akcji włączają się aktywnie
władze naszego miasta, co rokuje
dalszą poprawę. Pomimo tego tereny
przybrzeżne wciąż obfitują w sterty
śmieci, gdyż po ich zbiorze natychmiast
pojawiają się nowe. Wędkarze nie zapomnieli o najmłodszych. Z okazji
Dnia Dziecka Koło było współorganizatorem Pikniku Rodzinnego w Parku
Miejskim w Mszanie Dolnej. Dzięki
gospodarnemu prowadzeniu spraw finansowych Koło jest w dobrej kondycji
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W tym miejscu składamy gorące podziękowania na ręce Komendanta Komisariatu Marka Szczepańskiego za
natychmiastowe reagowanie na sygnały
płynące od strażników społecznych.
Na zakończenie pragnę podziękować
wszystkim kolegom, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do tego,
że nasze Koło – choć nieliczne – należy
do czołowych w okręgu.
PiA

KS. Turbacz
Dziękowali
za już,
prosili o
jeszcze ...

P

rzygotowania do rundy wiosennej idą pełną parą - treningi
pod wodzą nowego trenera Franciszka Mrózka kadra pierwszego zespołu K.S Turbacz odbywają się kilka
razy w tygodniu. Zajęcia są bardzo
urozmaicone - piłkarze ćwiczą na
sali, biegają po górach, spotykają się
też na sztucznej nawierzchni naszego
Orlika przy ul. Marka. Co jakiś czas
weryfikują swoją formę rozgrywając
sparingi.
Osiągnięte rezultaty pozwalają optymistycznie patrzeć na rundę wiosenną
- remisem 4:4 zakończyło się spotkanie
z grającą w VI lidze Dobrzanką, spotkanie z występującym na V ligowych
boiskach Tymbarkiem również nie
przyniosło rozstrzygnięcia, ale wynik
1:1 jest z pewnością sukcesem zawodników Franciszka Mrózka. Ostatni
sprawdzian, tym razem z drużyną
Tenczyna podobnie, jak Turbacz występującą w klasie A, piłkarze spod
Lubogoszcza, tym spod Lubonia nie
dali szans i wygrali 3:1. Rozgrywki
rundy wiosennej ruszają 27 marca działacze, piłkarze z nowym trenerem,
ale przede wszystkim kibice czekają
na lepsze czasy swojej drużyny.
Powiało optymizmem, jeśli zawodnicy
wytrzymają treningowy „reżim” Franciszka Mrózka i ominą ich kontuzje,
a te w rundzie jesiennej dosłownie
zdziesiątkowały drużynę, to wiosna
może mieć czarno-pomarańczowe
barwy.
A co robili w przerwie zimowej
działacze klubu? Nie marnowali czasu,
to pewne - szukali wzmocnień, oczywiście na miarę możliwości. Szukali
też życzliwości i hojności pod każdą
postacią. Włodarz klubu prezes
Władysław Szczypka dobrze wie, że
klub bez sponsorów nie przeżyje, zaś
środki samorządowe nie wystarczą
na prowadzenie sekcji, nie tylko piłkarskiej. Dlatego działacze klubowi nie
przestają szukać owej życzliwości wśród mszańskich, ale nie tylko, przedsiębiorców i biznesmenów. W czwartek, 24 lutego br. na podsumowanie
rundy jesiennej i plany na końcówkę

www.mszana-dolna.pl
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Wydarzenia
wyraz podziękowania za wspieranie
działalności sekcji piłkarskiej w roku
2010 wręczyli 20 najbardziej hojnym
sponsorom klubu Prezes Władysław
Szczypka, Przewodniczący Rady Miasta Adam Malec i szef Komisji Sportu
i Promocji Jan Szynalik. Pamiątkowe

FOT. URZĄD MIASTA

sezonu 2010/11 Prezes Władysław
Szczypka, Przewodniczący Rady Miasta Adam Malec i Burmistrz Tadeusz
Filipiak zaprosili wszystkich tych, którzy nie skąpili prywatnego grosza,
by sekcja piłkarska KS Turbacz mogła
godziwie funkcjonować. W spotkaniu
przy kawie i ciastku uczestniczyli
również Marian Kuczaj Prezes OZPN
w Nowym Sączu i sternik limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej Stanisław Strug, którzy wręczyli najbardziej zasłużonym i oddanym sprawie
rozwoju piłki nożnej na ziemi limanowskiej przedsiębiorcom pamiątkowe
medale i odznaki. Wśród wyróżnionych znaleźli się dyr ZSTI Andrzej
Dębski, Piotr Krzysztofiak właściciel
Firmy MILBART, Stanisław Dziętło,
radny i właściciel firmy ubezpieczeniowej, animator wielu sportowych
imprez w naszym mieście, Jan Piekarczyk - TKKF LUBOGOSZCZ, Janusz
Siepak - Wy-SPA Mszanka, Eugeniusz
Kotarba szef Firmy BRUK-BUD, Janina
i Kazimierz Dudowie właściciele
Przedsiębiorstwa JANDA, a także burmistrz Tadeusz Filipiak i K.S. TURBACZ. Prezesi Kuczaj i Strug wyjechali
z Mszany Dolnej w... klubowych szalikach Turbacza, wręczonych przez
prezesa Władysława Szczypkę.
O „wczoraj i dziś” K.S. Turbacz opowiedział zaproszonym Gościom Sekretarz i Gospodarz klubu Kazimierz
Kokoszka. Statuetki piłkarskie, jako

W tym dniu rozdano wiele odznaczeń i upominków

statuetki zdobić będą gabinety
dr Marka Kujszczyka, Państwa Teresy
i Stanisława Cichańskich, Bogdana
Aksamita – BAUMIT, Pawła Szczypki
- PABU, Eugeniusza Kotarby – BRUKBUD, Janusza Stożka - OMEGA, Piotra
Krzysztofiaka - MILBART, Kazimierza
Dudzika CATBUD, Janusza Siepaka WySPA MSZANKA, Państwa Janiny
i Kazimierza Dudów - JANDA, Anto-

niego Porębskiego- INT-TRANSPORT,
Andrzeja Dębskiego - dyrektora ZSTI,
Stanisława Dziętło - POŚREDNICTWO
UBEZPIECZENIOWE, Wójta Janusza
Potaczka z Niedźwiedzia, Zbigniewa
Dąbrowskiego - PENSJONAT SZCZEBEL, Andrzeja Toporkiewicza - PRAKTYK, Józefa Pitali, Anieli Wlazło ARASCO, Stanisława Gągała - GOLDDROP, Leszka Popiołka - MECHANIKA
SAMOCHODOWA i Jerzego Wójciaka
- Prezesa BS w Mszanie Dolnej.
Na koniec oficjalnej części spotkania
burmistrz Tadeusz Filipiak wręczył
Medale św. Michała - Patrona Mszany
Dolnej ośmiorgu zaproszonym
- z wizerunkiem Patrona Miasta po
jednej i herbem na drugiej stronie ze
spotkania wyszli Państwo Cichańscy,
Państwo Dudowie, Paweł Szczypka,
Władysław Kubik, Janusz Siepak, Kazimierz Dudzik, Andrzej Dębski i Janusz Potaczek. Po części oficjalnej
pożegnaliśmy prezesów Mariana Kuczaja i Stanisława Struga, zaś przy
stole rozgorzała dyskusja na temat
mszańskiej piłki nożnej. Pomysłów
na „uzdrowienie” było wiele. Jest nadzieja i powód do radości - zrodził
się dobry klimat wokół piłki i jest
wielka szansa, by do Mszany Dolnej
powróciły zawody na poziomie
wyższym niż A klasa.
Red.

Królowa na szachownicy
samym awans do zawodów wojewódzkich, które odbędą się w Olkuszu.
M. Bijatowska
Nie jest tajemnicą, że zdolna Rachela także w tej dziedzinie osiąga
spore sukcesy. Serdecznie gratulujemy
takiego wyniku i trzymamy kciuki za
zawody w Olkuszu. Za kilka miesięcy
w Mszanie odbędą się kolejne Mistrzostwa Podhala, które organizuje
Jan Zapała instruktor koła szachowego
przy ZSM nr 1.

FOT. URZĄD MIASTA
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stycznia uczniowie Zespołu
Szkół Miejskich Nr 1
w Mszanie Dolnej wzięli
udział w Powiatowej Gimnazjadzie
w Szachach.
Ta dyscyplina sportu tak bardzo
spodobała się jednej z uczennic, że...
„szach i mat” pokonała wszystkich
swoich przeciwników! Zwyciężczynią
Gimnazjów w szachach jest RACHELA
ANTOSZ-REKUCKA uczennica klasy
I a. Rachela zdobyła I miejsce w Powiecie Limanowskim, uzyskując tym

Królowa szachów

Złoty zespół szachistów

P

odczas Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych w Szachach
- szczebla powiatowego,
w piątek 21 stycznia Zespół Szkół
nr 1 zgarnął wszystkie główne trofea.
Grupa szachistów: Krystyna
Złydach, Jakub Antosz-Rekucki,
Bartłomiej Pańko, Michał Wątor, Paweł Potaczek jako zespół zdobyli
I miejsce! Indywidualnie też byli nie
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do pokonania – Kuba zdobył złoto

w kategorii generalnej i w kategorii
chłopców z kompletem punktów 7/7

a w kategorii dziewcząt prym wiodła
nasza Krysia. Jak się dowiedzieliśmy
zespół działa od zeszłego roku, kapitanem tej złotej grupy jest Kuba Antosz-Rekucki a skoro mają tak doskonały start w Nowym Roku nic
tylko czekać aż zaskoczą nas kolejnymi, równie dobrymi wieściami znad
szachownicy.
Red.
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Sezon biegowy rozpoczęty

S

konując w ciągu dwóch dni około 60
kilometrów po lasach Polski i Słowacji.
W najbliższym sezonie w sekcji biega
15 zawodników i zawodniczek i już
w marcu wystartowali oni w biegach
na Słowacji oraz półmaratonie w Sobótce koło Wrocławia, gdzie zgłoszonych było 1500 zawodników.
W dalszej części roku też nie będzie
łatwo: w lipcu planowany jest start
w Mistrzostwach Polski Weteranów
w Zielonej Górze, wcześniej
w maju w mistrzostwach Polski
w maratonach pieszych na orientację na dystansie 100 km w limanowskim Kieracie, czy też udział
w trzydniowym festiwalu biegowym organizowanym we wrześniu
Pierwsze zawody nie należały do łatwych
w Krynicy.
Konkurencja prowadzona jest
Wyniki i galerie z zawodów można
w zespołach dwuosobowych. Zespół śledzić na bieżąco na stronie mszańz Mszany Dolnej w składzie Jan Wydra skiego MOK-u.
MOK
i Piotr Majkowski zajął piąte miejsce
w klasyfikacji zespołów męskich po-

W

dniu 19 marca, po raz trzeci
odbył się turniej szachowy
“Daj Mata chorobie”, który
połączony był z akcją krwiodawstwa
na rzecz pacjentów Kliniki Hematologii w Krakowie.
Do turnieju przystąpiło 37 zawodników, w tym 5 kobiet m.in. mistrzyni
międzynarodowa Edyta Jakubiec, najstarszy zawodnik liczył 64 lata
a najmłodszy niespełna 11 lat.
Sędziował - tradycyjnie - pomysłodawca i główny organizator turnieju,
członek Zarządu i Sędzia Szachowy
Jan Zapała. Po raz pierwszy w turnieju
startował były pacjent Kliniki Hematologii, leczony z powodu chłoniaka!
Nasi mszańscy zawodnicy w klasyfikacji generalnej zajęli następujące

Sportowe osiągnięcia
mszańskiej „jedynki”

P

asmem sukcesów sportowych
rozpoczął się 2011 rok w Zespole Szkół Miejskich nr 1
w Mszanie Dolnej. W styczniu szachową mistrzynią powiatu została Rachela Antosz Rekucka uczennica
pierwszej klasy gimnazjum.
Również Karol Rogoziński uczeń
klasy 6-tej może pochwalić się tytułem
mistrza powiatu limanowskiego
w narciarstwie alpejskim. Luty w kalendarzu sportowym to czas na koszykówkę i w tej dyscyplinie dziewcząta z gimnazjum prowadzone
przez p.mgr Zbigniewa Stachurę zdobywają tytuł mistrzyń powiatu. Dwa
tygodnie póżniej w Nowym Sączu
potwierdziły swą wielkość zajmując

drugie miejsce w mistrzostwach rejonu. W marcu rozegrano po raz
pierwszy w naszej nowej hali sportowej mistrzostwa powiatu limanowskiego w piłce ręcznej i kolejny sukces
gimanzjalistek Pana Zbyszka - 1-sze
miejsce dla „Jedynki” a co za tym
idzie awans do rozgrywek rejonowych,
które odbędą się 18 kwietnia w Nowym Sączu. Serdecznie gratulujemy!
Więcej informacji na temat wyczynów sportowych uczniów tej szkoły
w ostatnich 15 latach można znaleźć
na stronie internetowej:
www.sp1mszana_sport.republika.pl
Red.

Przywieźli 11 medali!!!

M

iniony rok zakończyli z bardzo
dobrym wynikiem ozłoceni
w Krynicy Zdroju i Koszycach,
ze srebrnymi i brązowymi medalami
wywalczonymi na tych samych zawodach nie spoczęli na laurach.
Wygląda na to, iż Sekcja Tae kwondo nowy sezon równie dobrze zaczyna
jak dobrze kończyła stary. W dniu
26 lutego w Słowackich Koszycach
odbył się I Turniej Ligi w Taekwondo
Olimpijskim. W zawodach uczestni-
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czyło 13 klubów i 110 zawodników,
w tym nasi sportowcy. Złote medale
z tego spotkania przywieźli: Krystian
Kornaś, Izabella Majerczyk, Leon Stachura, Patrycja Kornaś. Srebrne medale: Bartek Nowak, Mateusz Szczęsnowski, Mirek Majerczyk, Emilia
Krzysztofiak, Sylwia Kornaś, Mateusz
Kaciczak, brązowy medal zdobył Bartosz Krzysztofiak. Gratulacje dla
wszystkich medalistów!
Red.
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ekcja biegów górskich i długodystansowych, działająca przy
Miejskim Ośrodku Kultury, rozpoczęła tegoroczne starty w zawodach.
19 lutego w Zawoi rozegrane zostały
ogólnopolskie dwudniowe zawody
w biegach górskich na orientację.

„Daj Mata
chorobie”

Zawodnicy podczas zmagań
miejsca: Marcin Zapała 16, Rafał
Kwiatkowski 20, Katarzyna Niedośpiał
23. W klasyfikacji kobiet Katarzyna
zajęła 4 miejsce. Serdecznie gratulujemy!
Dzięki akcji krwiodawstwa związanej z turniejem, pozyskano 50 litrów
krwi dla chorych z Kliniki Hematologii.
W Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej już
w zeszłym roku na poczet tej akcji
krew oddało aż 40 uczniów, w sumie
udało się zebrać 18 litrów krwi. Nad
przebiegiem akcji czuwała niezawodna
szkolna pielęgniarka Urszula Szymańska, która nie po raz pierwszy
nadzoruje taką akcją. Dzięki tej zbiórce
mszańscy szachiści mieli zapewnione
wpisowe w tych zawodach, a młodzieży pozostaje ogromna satysfakcja
iż przyczynili się do uratowania czyjegoś życia. Bardzo dziękujemy za
ten dar.
Red.
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Sport

P

onad 60 uczestników - amatorów
z Małopolski sprawdziło swoje
siły na nartach i na desce snowboardowej na stoku w Koninkach
k. Poręby Wielkiej. I Ogólnopolska
Spartakiada Narciarska Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży odbyła się
22 stycznia br.
Celem organizatorów było promowanie sportu i rozwoju fizycznego
wśród młodzieży. Zawody rozpoczęły
się wspólną modlitwą, której przewodniczył ks. Rafał Buzała, Diecezjalny Asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Zawodnicy rywalizowali w zjeździe narciarskim
oraz snowboardzie, w dwóch kategoriach wiekowych oraz w kategorii
kobiecej i męskiej. Uczestnikom sprzyjała nie tylko piękna pogoda, kilkudziesięciocentymetrowa pokrywa
śnieżna, ale również atmosfera zdro-

wej rywalizacji, zasad fair-play, którą nowej, Wójt Gminy Niedźwiedź
zapowiadało hasło imprezy „300 for- i Gminy Mszana Dolna oraz Burmistrz
ma”. Na zwycięzców czekały puchary Starosty Powiatu Limanowskiego i Wójta Gminy Mszana Dolna
oraz nagrody rzeczowe
ufundowane przez Burmistrza Miasta Mszana Dolna.
Ponadto każdy uczestnik
otrzymał kupony upoważniające do odbioru
bezpłatnego dziennego karnetu na wyciąg krzesełkowy
w Koninkach oraz do jedChwila koncentracji przed startem
nokrotnego wstępu na
ściankę wspinaczkową w Centrum Mszany Dolnej. Honorowym patroWspinaczkowym Forteca w Krakowie. natem objął je również J. Em. Ks.
Zawody zorganizowało Katolickie Sto- Kard. Stanisław Dziwisz.
warzyszenie Młodzieży Archidiecezji
Karolina Pluta - Sekretarz KSM
Krakowskiej, Stacja Narciarska KoArchidiecezji Krakowskiej
ninki, Starostwo Powiatowe w Lima-
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„300 forma” na stoku w Koninkach

Przyszli Mistrzowie
odebrali Kryształowe Kule

FOT. URZĄD MIASTA

Szczęśliwi zwycięzcy
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się losowanie nagród gdzie każdy
z uczestników mógł wygrać kask,
skarpety narciarskie, bluzę czy inne
akcesoria z sprzętu narciarskiego.

potrzebuje mamy utalentowaną młodzież trzeba im tylko stworzyć warunki
do uprawiania sportu.
Artur Żaba
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Z

akończyły się zmagania w Lidze
Narciarstwa Alpejskiego pod
hasłem ,,Szukamy Przyszłych
Mistrzów Olimpijskich". Ostatnie etap
w Kasinie Wielkiej na stoku Śnieżnica
wyłonił zwycięzców całej edycji.
Zawody po raz kolejny odbywały się
przy sztucznym oświetleniu przy znakomitych warunkach narciarskich.
Na starcie stanęło ponad 70 zawodników, którzy rywalizowali
o zwycięstwo i punkty do klasyfikacji
generalnej. Trasa slalomu była bardzo
wymagająca wymuszająca na zawodnikach dodatkową koncentrację - dodaje jeden z trenerów. Po zakończeniu
zawodów w oczekiwaniu na oficjalne
wyniki uczestnicy mogli zjeść gorący
posiłek przygotowany przez gospodarza imprezy Stację Narciarską
Śnieżnica. Nadszedł moment najbardziej oczekiwany. Dekoracja najlepszych, rozdanie pamiątkowych medali
i dyplomów. Przed dekoracją odbyło

Podczas wręczania nagród

Podczas ceremonii dekoracji obecny
był natomiast Wójt Gminy Mszana
Dolna - Bolesław Żaba, który wręczał
Kryształowe Kule najlepszym. Dyplomy wręczał manager stacji Śnieżnica
- Jakub Rąpała. Na koniec jeszcze
pamiątkowe zdjęcia i spotykamy się za rok obiecują
organizatorzy. Idea zawodów zrodził się rok temu
kiedy na Lubomierzu odbyła
się próbna edycja ligi.
Organizatorzy zapewniają,
że hasło ligi będzie przyświecać wielu imprezom
sportowym nie tylko tym zimowym. Nasz region tego

Organizatorzy dziękują sponsorom
bez których ta impreza nie mogłaby
się odbyć: PEPE-Agencja Reklamowa,
Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej,
Sklep Sportowy "GOL", Firma ATIQA,
Wyspa Mszanka, Wójt Gminy Mszana
Dolna, Burmistrz Miasta Mszana Dolna. Patronat Medyczny GOPR.
Serdeczne podziękowania dla Sympatycznych dziewczyn z biura zawodów, sędziów i obsługi zawodów.
Organizatorzy Ligi
Narciarstwa Alpejskiego:
SZKOŁA NARCIARSKA
CHILI SPORT, SZKOŁA
NARCIARSKA SKI LUBOMIERZ
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Żyć… by góry zakwitły sadami

Wiosna 1/2011

Inż. Józef Marek

niądze, odpowiednie sadzonki i zorganizować dobrze funkcjonujący skup
owoców. I to w powiecie, gdzie tradycje sadownicze są bardzo nikłe.
Nie dziwimy się, że młody inżynier
w pewnym momencie uznał, iż pora
spróbować gdzie indziej - szczęśliwie
jednak został namówiony by został.
Od 1 kwietnia 1929 r. Marek zostaje
zatrudniony w zorganizowanej przez
inż. Jana Drożdża Górskiej Szkole
Rolniczej w Łososinie Górnej. Pracuje
w tej instytucji do r. 1939 ucząc sadownictwa, organizuje też przyszkolną
szkółkę drzew owocowych. Wymyśla
projekt nowy - uznaje, że koniecznością jest zbudowanie na naszym
terenie pierwszej przechowalni i przetwórni owoców.
Po wielu trudnościach w Tymbarku
— w latach 1935- 1937, powstawała
Podhalańska Spółdzielnia-Owocarska,
z pewnością jedno z największych
dokonań inżyniera Marka. Udało mu
się od podstaw zbudować, niezbędny
jego zdaniem, zakład przetwórczy.
Funkcję Prezesa Spółdzielni pełnił
przez dziesięć lat, od 1939 do 1949
roku.
Spółdzielnia działała przez cały
okres okupacji, zarząd prowadził
działalność gospodarczą z charytatywną i patriotyczną. Było to wówczas
niesłychanie trudne i skrajnie niebezpieczne, ale po pokonaniu wielu
trudności i zagrożeń, po wielu dramatach Spółdzielnia ocalała.
Po wojnie inżynier realizuje swoje
nowe pomysły. Oprócz dalszego rozwoju działalności Spółdzielni - udało
się na przykład zorganizować oddziały
handlowe w Katowicach, Krakowie
i Zakopanem - Marek uczestniczy
w zagospodarowaniu tzw. ziem odzyskanych. Organizuje przetwórnię

rolnictwa. Uzupełnieniem studiów
była praktyka w uniwersyteckim gospodarstwie doświadczalnym w Mydlnikach pod Krakowem. Uzupełniał
wiedzę poprzez częste kontakty i rozmowy z rolnikami , gdy podjął po
studiach pierwszą swoją pracę jako
powiatowy instruktor sadownictwa.
Rodzinę założył w roku 1929, wybranką serca - okazała się Helena
Kramer, wychowawczyni internatu
w Żeńskiej Szkoły Rolniczej w Łososinie Górnej. Zamieszkali w Kisielówce. Wychowali czworo dzieci.
Helena Marek zmarła w roku 1986.
Inżynier Marek pracował, całe swe
życie ciężko pracował. Jego pierwszą
pracą, jak wspomniałem, była to posada powiatowego instruktora sadownictwa w naszym powiecie, wykonywał ją od 15
czerwca 1927 do
1 kwietnia 1929
roku. Rodzi się nowatorski pomysł rolnictwa piętrowego pola chłopskie mają
zostać uzupełnione
sadami utworzonymi
z wartościowych
odmian drzew owocowych.
Od pomysłu do
jego realizacji jest
Inż. J. Marek (trzeci rząd z prawej) wraz z całą rodziną
jednak długa droga.
Trzeba przekonać do tego chłopów, owoców w Krzaczynie koło Jeleniej
zachęcić do pomocy miejscowe wład- Góry, ośrodek szkółkarski w Smolcu
ze, znaleźć w biednym regionie pie- koło Wrocławia i wreszcie wzorcowy
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wydziału rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po zdaniu wszystkich
obowiązkowych egzaminów i przedstawieniu pracy egzaminacyjnej otrzymał 16 maja 1927 r. dyplom inżyniera
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ięknieje nasze miasto, patrzymy
jak codziennie zmienia się wygląd ulic, parku, placu targowego, powstają nowe restauracje,
nowoczesne sklepy. Ostatnie lata to
okres szczególnego rozwoju naszego
miasta. Dzięki za to wszystkim którzy
swą pracą do tego się przyczyniają.
Wypiękniała też ulica inżyniera Józefa
Marka, jej patron pewnie przygląda
się zmianom z niebieskich wysokości
i cieszy że tak tu teraz pięknie.
Zmiany - to słowo teraz tak modne
ale czy wszyscy pamiętamy o tych co
tak jeszcze niedawno tutaj byli, o naszych wybitnych rodakach zmieniających oblicze naszego miasta,
tworzących jego historię.
Taką postacią trochę zapomnianą,
jest wspomniany wcześniej inżynier
Józef Marek. Jego praca odmieniła
limanowską ziemię, zmieniła też ludzi
tu żyjących.
Zatem przyjrzyjmy się bliżej tej
postaci: Józef Marek urodził się 17
marca 1900 r. w Budzowie w powiecie
suskim, jako syn gajowego Józefa
i Anieli Marianny z domu Pękala.
Jego ojciec zmarł bardzo młodo,
w wieku 33 lat, na zapalenie płuc.
Uczył się od najmłodszych lat, jak
żyć w biedzie, pospolitej w ówczesnej
wsi galicyjskiej. Dorastał w sąsiedniej
wsi Skawinkach, do której przeniosła
się matka, po śmierci ojca małego
Józka. W latach 1907 -1911 był
uczniem szkoły powszechnej w Lanckoronie, której kierownikiem był Józef Lorenz, miłośnik sadownictwa
i pszczelarstwa, co z pewnością w jakimś sensie przygotowało kierunek
kariery zawodowej przyszłego inżyniera. Od r. 1911 do 1921 jest gimnazjalistą; uczy się w Gimnazjum w Wadowicach. W wieku siedemnastu lat,
przerywając naukę w gimnazjum,
zgłasza się do Legionów, walczy jako
artylerzysta w II Brygadzie.
Po przełamaniu frontu pod Rarańczą
przez żołnierzy Hallera w lutym 1918
r. wraz innymi żołnierzami, którzy
zostali po austriackiej stronie, zostaje
internowany na terenie obecnej Rumunii - w kwietniu zostaje zwolniony
i wcielony do armii austriackiej.
Po krótkim pobycie w domu Marek
bierze udział, na przełomie r. 1918 i
1919, w walkach pod Lwowem, a po
raz trzeci udaje się na front podczas
wojny polsko - bolszewickiej.
Świadectwo maturalne otrzymał
13 czerwca 1921roku. W latach 1921
-1926 Józef Marek jest studentem

Wydarzenia
ośrodek rolny w Ocicach koło Raciborza. Organizuje w Tymbarku, tak
bardzo potrzebną, Spółdzielnię Zdrowia, w dziedzinie oświaty jego zrealizowanym pomysłem jest Technikum
Przetwórstwa i Handlu Owocami.
Przekonuje Zarząd do pomocy finansowej dla organizatorów Uniwersytetów Ludowych i do przekazania
środków na budowę szkoły podstawowej w Kasince Małej oraz na uruchomienie przedszkola w Tymbarku.
Stara się, by Spółdzielnia Owocarska
ciągle pomagała niezamożnym
uczniom w formie stypendiów i pomocy w naturze. Z myślą o swojej
ziemi rodzinnej organizuje wreszcie
spółdzielnię owocarska, wzorowaną
na tymbarskiej, w Brodach koło Kalwarii Zebrzydowskiej.
Od 1 stycznia 1950 r. zamiast
Spółdzielni Owocarskiej mamy państwowe Podhalańskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego
w Tymbarku, które rezygnują niebawem z prowadzenia szkółek drzew
owocowych, co dla Marka zawsze było
niesłychanie ważne. Inżynier pomimo

wielu trudności i przykrości ze strony
nowych władz Spółdzielni nie rezygnuje z pracy społecznej na rzecz regionu. Teraz jako doradca fachowy limanowskiej delegatury centrali ogrodniczej ma nowe pomysły. Już w grudniu 1949 roku jest w województwie
wrocławskim, by tam na złomowiskach
wyszukiwać elementy do planowanego
ośrodka szklarniowego, zakładu ogrodniczego i szkoły ogrodniczej, które
następnie zorganizował w Mszanie
Dolnej, pokonując też kolejne niemałe
kłopoty. Inicjował i organizował inne
przedsięwzięcia - dotyczy to m. in.
powstania w Tymbarku wytwórni prefabrykatów i materiałów budowlanych,
małej winiarni w Mszanie Dolnej która
powstała w roku 1950 w miejscu stajni
dworskich (obecnie Hotel „Stara Winiarnia”), spółdzielni letniskowo - wypoczynkowej im. Orkana w Porębie
Wielkiej i odwiertów solankowych
w tej miejscowości, niwelacji poziomu
drogi pod mostem kolejowym w Mszanie Dolnej.
Otrzymuje propozycję kandydowania do Sejmu. Pomimo rozlicznych

wątpliwości Marek propozycję przyjmuje, licząc na to, że w tej nowej tak początkowo się wydawało - sytuacji społeczno - gospodarczej, po
odrzuceniu najbardziej drastycznych
form stalinizmu, z trybuny sejmowej
najlepiej będzie walczyć o sprawy regionu czy też odzyskanie Owocarni.
Spółdzielnia Owocarska wznawia
swoją działalność, ale w Limanowej.
Prezesem reaktywowanej Spółdzielni
zostaje, oczywiście, Marek. Ale tylko
przez rok pełnił funkcję posła i prezesa... kolejne jego plany nie doczekały
się realizacji.
Odznaczony za życia Srebrnym
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderem Odrodzenia Polski po
śmierci, Józef Marek, okupacyjny
pseudonim „Lanca", został pochowany
6 czerwca 1958 roku na cmentarzu
w Tymbarku. Przed Starostwem Powiatowym w Limanowej niedawno
odsłonięto pamiątkowy pomnik by
przypominał nam tego wybitnego
człowieka.
Kazimierz Borek

OGŁOSZENIE O PRACY
PHU „ARASCO” Sp z o.o, ul. Fabryczna 8, 34-730 Mszana Dolna

POSZUKUJE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA
SPECJALISTA OD MARKETINGU
TECHNOLOG – PRODUKCJA CUKIERNICZA
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
WYMAGANE DOŚWIADCZENIE NA DANYM STANOWISKU
ORAZ MINIMUM ŚREDNIE WYKSZTAŁCENIE
KONTAKT: tel. 501 292 990, e-mail: arasco@skawa.com.pl

OGŁOSZENIE INFRORMACYJNE
POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW i RENCISTÓW
ZARZĄD REJONOWY MSZANA DOLNA

NOWY ADRES:
ulica Marszałka Piłsudskiego 2
wejście od strony parkingu i Komendy Policji
Biuro czynne: wtorek, piątek : 9.00-13.00

OGŁOSZENIE INFORMACYJNE
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zarząd Zlewni Raby w Dobczycach
Nadzór wodny w Mszanie Dolnej

NOWY ADRES:
ul. Krakowska 27 e
tel. 18 33 11 735, 663 820 828
Dyżury dla mieszkańców odbywają się we wtorki, czwartek 8.00-14.00
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Prezydenta RP
za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie, czerwone
róże, Listy Gratulacyjne i upominki od władz
samorządowych.
Zanim nastąpił
ten najważniejszy moment,
głos zabrali wójt
i burmistrz, a także przewod- Gratulacje od Proboszcza Ks. Stanisława Parzygnata
niczący obu rad, dla Jubilatów Państwa Wiktorii i Kazimierza Lipieniów
miejskiej i gminnej. Do życzeń i gra- Słomki, Zofii i Adamowi Karpierzom
tulacji przyłączyli się również obaj z ul. Marka oraz Helenie i Michałowi
mszańscy proboszczowie, ksiądz Sta- Stożkom z ul. Ogrodowej. Kiedy
nisław Parzygnat i ksiądz Jerzy Raźny. zasłużone medale odebrali Jubilaci
Medale wraz z legitymacjami podpi- z miasta do „roboty” wzięła się gmina
sanymi przez Prezydenta RP Bro- - aż 34 pary doczekały Złotych Godów.
nisława Komorowskiego wręczone Podobnie jak u nas i z gminy nie
zostały przez
burmistrza
Państwu: Annie
i Tadeuszowi
Białkowskim
z ul. I Armii Wojska Polskiego,
Helenie i Janowi
Dobrowolskim
ze Słomki, Anieli
i Józefowi Guzarom również ze
Słomki, Anieli
i Stanisławowi Przewodniczący RM Adam Malec gratuluje Państwu HeleKaletkom z ul. nie i Tadeuszowi Kwiecińskim
Leśnej, Marii i Tadeuszowi Kroczkom wszyscy dotarli na sobotnie spotkanie.
z ul. Krasińskiego, Michalinie i Mi- Kameralnej uroczystości i tu towachałowi Krzysztofiakom z ul. Zako- rzyszyła piękna góralska muzyka
piańskiej, Helenie i Tadeuszowi Kwie- - rodzina Rusnarczyków, jak na weselu
cińskim z ul. Starowiejskiej, Wikto- przystało, była z Dostojnymi Jubilatami
rii i Kazimierzowi Lipieniom z ul. do końca. Gromkie „Sto lat”, szampan
M. Konopnickiej, Marii i Władysławowi i smaczny obiad zakończył świętoMadejom z ul..Krakowskiej, Zofii wanie Złotych Godów w mieście
i Józefowi Palacom z ul. Starowiejskiej, i gminie - po raz pierwszy przeżywaBarbarze i Kazimierzowi Popiołkom, nych wspólnie.
Red.
Jadwidze i Tadeuszowi Sarkowiczom
z ul. Starowiejskiej oraz Anieli
i Stanisławowi
Wlazłom z ul.
Zielonej. Zły stan
zdrowia nie pozwolił na osobiste uczestnictwo
w uroczystościach Państwu
Annie i Stanisławowi Petlicom z ul. Starowiejskiej, Marii
i Stanisławowi
Medale Prezydenta RP dla Państwa Anieli i Józefa Guzarów
Wacławikom ze
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ie wszystkich zdążyliśmy zapytać o minione 50 lat, ale od
Jubilatów, którym to pytanie
udało się zadać, odpowiedź była taka
sama - minęło, jak jeden dzień, mówili
jedni, wydaje się, że pobraliśmy się
wczoraj, odpowiadali drudzy. Na ślubnym kobiercu stanęli w roku 1960
- wszyscy musieli zawrzeć związek
cywilny, ale śluby kościelne mieli
w różnych parafiach choć, co zrozumiałe, większość sakramentalne TAK
wypowiadała przed ołtarzem w kościele
św. Michała w Mszanie Dolnej.
Dziś w naszym mieście takich zgodnie żyjących ponad już 50 lat par doliczyliśmy się 17 - w sobotę, 9 kwietnia
w intencji Małżonków świętujących
Złote Gody Mszę św. odprawił proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego
ks. Stanisław Parzygnat. W niedużej
kaplicy ledwo się pomieścili Dostojni
Jubilaci z miasta i po raz pierwszy
świętujący wspólnie z "miastowymi"
Małżonkowie od wójta, z gminy Mszana Dolna. Złotym Jubilatom towarzyszyli najbliżsi - dzieci i wnuczęta.
O piękną oprawę sobotniej liturgii
zadbała rodzinna kapela Teresy i Adama Rusnarczyków z Kasiny Wielkiej.
Nie wszyscy i z różnych powodów,
nie dotarli na sobotnie spotkanie najczęściej na przeszkodzie stanęło
nie najlepsze już zdrowie. A Ci, którzy
zajęli miejsca w kaplicy nie kryli wzruszenia - ...„ na dzisiejsze spotkanie
z Wami i na Wasz wspaniały Jubileusz
nasza kaplica została na nowo pomalowana...” mówił w homilii proboszcz
i dalej „...to wielki dzień w którym
dziękujemy Wam Małżonkowie za
piękne świadectwo Waszego życia,
jesteście otwartą Księgą, z której młodzi mogą dziś czytać i uczyć się, jak
żyć...” Po homilii zabrzmiało „Przyjdź
Duchu święty”, a wypowiadanym, jak
przed pół wieku słowom małżeńskiej
przysięgi, towarzyszyły splecione
dłonie Małżonków. We mszy św.
uczestniczyli również samorządowcy
- wójt gminy Mszana Dolna Bolesław
Żaba i przewodniczący Rady Gminy
Jan Chorągwicki, zaś nasze miasto
reprezentowali burmistrz Tadeusz Filipiak i Adam Malec, przewodniczący
Rady Miasta. Jak zawsze przy tych
uroczystościach, dyskretną pieczę nad
prawidłowym przebiegiem scenariusza, pełniły panie z USC - Danuta
Śmieszek, Zofia Czech, Bogumiła Chalcarz i Ewa Skolarus. Przed samym
południem Jubilaci i zaproszeni Goście
spotkali się w Centrum Konferencyjnym STING - na wielkim stole Medale
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Jubileusz złotych godów

