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Non omnis moriar - Robert Rataj

D

la nas kolega, przyjaciel, radny,
sąsiad, dla najbliższych mąż,
syn, brat i wnuk - 28 stycznia
br. odprowadziliśmy na parafialny
cmentarz Roberta Rataja. Na wieść
o śmierci nigdy nie ma dobrego czasu,
nawet jeśli przez ostatnie 5 lat wszyscy
żyliśmy ze świadomością, że Robert
zmaga się ze straszliwą chorobą. Mimo
to, nikt nie dopuszczał do siebie myśli,
że może tę walkę przegrać.
Bywało przecież lepiej i wtedy Robert wpadał w wir pracy - bywał
w urzędzie na swoich dyżurach, organizował spotkania na Słomce, gdzie
mieszkał, chodził z aparatem fotograficznym po polnych drogach
i dróżkach, by dokumentować zniszczenia po nawałnicach, chętnie brał
udział w organizowanych wyjazdach
do zaprzyjaźnionych z Mszaną Słowaków z Niżnej - jechał wtedy z ukochaną żoną Agnieszką. Ale bywało, że
to choroba brała górę i wtedy wiedzieliśmy, że Robert bardziej potrzebuje
naszego wsparcia - dzwoniliśmy wtedy
do niego, gromadziliśmy się na mszach
świętych w intencji powrotu do zdrowia. Walczył z chorobą do końca. Miał,
mimo to jeszcze dość sił, by wybudować dom i przez ostatnie sześć lat aktywnie działać w samorządzie. Jeszcze
przed Bożym Narodzeniem zapewniał,
że przyjdzie na ostatnią w roku 2012
Sesję Rady Miasta - mówił o tym
w czasie mszy pogrzebowej przewodniczący Rady Miasta Adam Malec.
Niestety, nie przyszedł. Do nas za to
docierały coraz to bardziej niepokojące
wieści o stanie zdrowia Roberta.
Nie odbierał już telefonów, nie odpowiadał na esemesy. W czwartkowy
wieczór, 24 stycznia br. stan zdrowia
Roberta bardzo się pogorszył, a dzień
później dotarła do wszystkich wiadomość o Jego śmierci. Miał zaledwie 34
lata - całe życie było przed Nim. Widać
Bóg postanowił inaczej. Ksiądz Tomasz
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manowski wicestarosta Franciszek
Dziedzina i szef powiatowych struktur
PSL Bronisław Dutka, a także przewodniczący Rady Gminy Mszana
Dolna Jan Chorągwicki. Zanim trumna
z ciałem Roberta Rataja spoczęła w
grobie podeszli do niej, by zmarłemu
koledze i przyjacielowi powiedzieć, jak
zachęcał w homilii ks. Tomasz, „do widzenia” najbliżsi - żona Agnieszka, Rodzice i Teściowie, siostra i dziadek, ale
też rzesza znajomych i kolegów. Przenikliwą ciszę na cmentarzu „rozerwała” na moment trąbka - to rzewną
„Ciszą” Fausto Papettiego pożegnał
swojego przyjaciela, kolega ze studiów. Złożoną w grobie trumnę pokryły kwiaty, sztandary pochyliły się
głęboko, padał gęsty śnieg, a po wielu
twarzach popłynęły łzy „...non omnis
moriar”, a my za Horacym powtarzamy - nie cały umarłeś - Robercie.
Pozostaniesz w naszych sercach
i wspomnieniach, tak jak Ci, co poprzedzili Ciebie, Ci których żegnaliśmy nie
tak dawno, Jerzego Żądło i Stanisława
Dziętło. Spoczywajcie w pokoju.
Red.
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Robert z żoną Agnieszką

Stec w pogrzebowej homilii wrócił do
biblijnych czytań, które wybrał na pogrzeb Roberta i wydaje się, że cytat
z Księgi Mądrości daje nam odpowiedź
na wiele wątpliwości: „...ponieważ
spodobał się Bogu, znalazł Jego
miłość”. Przez pryzmat wiary popatrzmy na tę śmierć, zachęcał kaznodzieja. Punktualnie o godz. 13.00 rozpoczęła się uroczystość pogrzebowa
Roberta - poczty sztandarowe Miasta
Mszana Dolna i PSL - Robert bardzo
często w tych dwóch pocztach uczestniczył. Był także sztandar ZSM nr 1
- to pewnie wyraz wdzięczności
uczniów tej szkoły, bo radny Robert
Rataj był gorącym zwolennikiem inwestycji w mszańskiej „jedynce” - m.in.
budowy hali sportowej. Na pogrzebie
nie zabrakło Orkiestry Dętej OSP
w Mszanie Dolnej i Chóru Męskiego
im. ks. Józefa Hajduka. Ławy kościoła
św. Michała wypełnili też sąsiedzi Roberta z osiedli na Słomce i koledzy ze
studiów na Akademii Rolniczej w Krakowie. Byli radni obecnej kadencji
i tej minionej z ówczesnym przewodniczącym Eugeniuszem Sieją i urzędnicy mszańskiego magistratu. Był li-
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Kapłańskim okiem...
Szczęśliwe małżeństwo - czy to jeszcze możliwe?
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ale najważniejszy jest współmałżonek.
Ponieważ podstawą więzi w małżeństwie jest ślub, a nie obecność dziecka.
Innym zagrożeniem dla małżeństwa
jest stawianie swoich rodziców wyżej
od małżonka. Rodzice są ważni i należy im się poszanowanie, wyrażane
także przez konkretną postawę,
opiekę, pamięć. Ale od dnia ślubu
mama i tata schodzą na trzeci plan,
z czym muszą się także pogodzić.
Bo miłość, wierność, uczciwość
małżeńską i bycie ze sobą do śmierci
ślubuje się tylko współmałżonkowi,
a nie swoim dzieciom, ani nie rodzicom.
2. Wspólna modlitwa małżeńska.
W okresie przedmałżeńskim, jako
osoby wierzące, modlimy się pojedynczo. W małżeństwie, szczególnie właśnie w tej sferze, nie ma osób pojedynczych, jest coś jednolitego, scalonego
przez Boga.
Wielokrotnie słyszałem stwierdzenie: znam szczęśliwe małżeństwa
osób wierzących, które nie realizują
praktyk religijnych w taki sposób, nie
modlą się razem. Oczywiście, może
tak być, ale ich jedność, bardzo wyraźnie odczuwana także przez dzieci,
wynika głownie z dobrego dopasowania się emocjonalnego i psychicznego. Być może także z dość dużej
zbieżności charakterów i zainteresowań.
Małżonkowie wykorzystują to precyzyjnie i rozwijają tę więź między
sobą, ale prędzej czy później okaże się,
że brakuje fundamentu - jakim jest
Bóg. Będzie to wtedy bardzo ładny
dom, ale zbudowany na piasku.
I kiedy przyjdą trudne doświadczenia
życiowe: utarta pracy, zachwianie podstaw materialnych rodziny, ciężka choroba współmałżonka, śmierć rodzica,
lub dziecka, inne dramaty wywołane
przez kataklizmy i wypadki, związek
taki, pozornie trwały i mocny,
przeżyje bardzo poważne zachwianie,
ulegnie osłabieniu, a w końcu rozpadnie się. Jeżeli małżonkowie stale
otwierają się na Bożą łaskę, szczególnie poprzez wspólną modlitwę, wtedy
bardzo skutecznie przygotowują się na
przyjęcie trudnych chwil, a w momencie ich trwania, znacznie łatwiej je
zniosą.
3. Wspólny udział we Mszy świętej. Jeżeli jesteśmy zaproszeni jako
małżeństwo na przyjęcie do znajomych, to nienormalną sytuacją jest
(oczywiście bez ważnej przyczyny)

przyjście na to przyjęcie o różnych godzinach, albo też siadanie oddzielnie. Małżonkowie idą na takie przyjęcie razem i siadają obok siebie.
Siadanie obok siebie w Kościele jest
też ważne z punktu widzenia przekazania sobie znaku pokoju. Jeżeli jesteśmy jako małżonkowie oddaleni od
siebie np. po sprzeczce małżeńskiej,
która bardzo często ma miejsce przed
wyjściem do kościoła, to podanie sobie
ręki przy przekazaniu znaku pokoju,
jest daniem szansy Jezusowi, aby dokonał swoją łaską zbliżenia przez zewnętrzny gest i wysiłek małżonków.
Łatwo jest podać rękę obcej osobie,
ale bardzo ciężko współmałżonkowi,
z którym jest się w tym momencie
pokłóconym. Dlatego siadanie daleko
jest też często ucieczką od problemu.
Nie powinno się przystępować do
Komunii Świętej bez wcześniejszego
pojednania, nawet poprzez ten zewnętrzny gest.
4. Noszenie obrączki. Natura szatana, o czym często zapominamy, jest
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A

by dać odpowiedź na postawione w tytule pytanie, należy
przyglądnąć się konkretnemu
małżeństwu z zewnątrz i wskazać na
ile realizuje ono opisane poniżej zachowania, ponieważ w dniu zawarcia
małżeństwa sakramentalnego, małżonkowie muszą uznać, że małżeństwo jest
dla nich najważniejszą rzeczywistością
w życiu.
Dzieci i ich wychowanie, praca, sukcesy zawodowe, kariera, to wszystko
jest bardzo istotne, ale najważniejsze
musi być małżeństwo. Planując różne
działania, wyjazdy zagraniczne, zaangażowanie się w działalność społeczną,
zawsze trzeba stawiać pytanie: czy będzie to służyło dobru naszego małżeństwa? czy będzie je budowało, czy
niszczyło? Wielorakie obowiązki i zadania zawsze powinny być podporządkowane małżeństwu, a nie odwrotnie.
Takie rozumienie małżeństwa wymaga także poświęcania mu bardzo
konkretnego czasu: na rozmowę,
w miarę możliwości wspólne posiłki,
wspólne wykonywanie jakiś czynności
domowych.
Trzeba zaznaczyć również, że bardzo częstym sposobem niebezpiecznego zachwiania równowagi w małżeństwie są długie wyjazdy zagraniczne jednego ze współmałżonków
w celach zarobkowych. Nie rzadko
można zaobserwować, że nawet, jeżeli
poprawia to kondycję finansową rodziny, to jednak traci się, często bezpowrotnie, bardzo wiele, ponieważ
małżonkowie oddalają się od siebie,
a rodzice od dzieci.
Aby zmniejszyć skutki złego oddziaływania na małżeństwo i zapewnić
jego harmonijny rozwój, a docelowo szczęście w małżeństwie, należy zwrócić uwagę na siedem zasad, które pozwolą uchronić każdy związek
pobłogosławiony przez Boga.
1. Małżonkowie dla siebie najważniejsi! Od dnia ślubu najważniejszą osobą dla męża staje się żona,
a dla żony mąż! W przypadku kobiet
często po urodzeniu dziecka bardzo
poważnie narusza się ta zasada. Jeszcze do tego momentu męża traktuje
się jako kogoś najważniejszego, ale po
przyjściu na świat dziecka, ono staje
się dla żony najważniejsze.
Jest to niewłaściwy sposób postępowania, który może stać się wielkim zagrożeniem dla małżeństwa.
Dziecko - owszem - staje się ważne,

dynamiczna i atakująca znienacka.
Czasami myślimy, że ma on do nas
przystęp wtedy, kiedy mu na to pozwolimy. Nie można mieć wątpliwości,
że szczególnym celem ataku diabła
jest małżeństwo sakramentalne. Ponieważ niszcząc małżeństwo, niszczy
człowieka, rodzinę, Kościół i naród.
Dlatego, trzeba się przed tym zagrożeniem bronić, a jednym ze sposobów jest noszenie pobłogosławionej
obrączki.
Chroni ona nie małżonka, lecz
małżeństwo. Pojedyncza osoba chroni
się przed niebezpieczeństwami poprzez noszenie medalika, krzyżyka,
różańca, szkaplerza. Podobnie zabezpieczamy nasz dom, mieszkanie, czy
samochód. W przypadku obrączki,
mającej wymiar świętości, ma ona
wyjątkową wartość w odpędzaniu
złych duchów od małżeństwa.
Z tego powodu zdejmowanie
obrączki bez powodu i trzymanie jej
w szafce jest narażaniem małżeństwa
na niebezpieczeństwo.
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trzebują pochwalenia za wykonaną
pracę, za odpowiedzialność. Mąż chce
słyszeć, że żona czuje się przy nim bezpiecznie, że może na nim polegać.
Często takie słowa są jakby wypowiadane zaliczkowo, ale ich powtarzanie może z czasem pomóc mężowi
w uwierzeniu, że taki jest i w staraniu
się o to, aby takim być.
6. Świętowanie rocznicy ślubu.
Należy podkreślić z mocą, że dla
chrześcijańskiej rodziny świętowanie
rocznicy ślubu powinna być jedną
z największych uroczystości rodzinnych.
Można oczywiście nie zgodzić się
z tą tezą, ale jaką wartość ma uroczysta
Wigilia Bożego Narodzenia lub śniadanie wielkanocne, jeżeli w minionym
roku doszło do rozpadu małżeństwa,
albo jeszcze ono istnieje, ale wyraźnie
czuje się wielką przepaść dzielącą
małżonków?
Często płyną łzy boleści przy łamaniu się opłatkiem, przez świadomość,
że coś bezpowrotnie zostało znisz-

nie powinni wypowiadać słowa: zapewnienia o miłości, a także pochwały
i komplementy.
Słowa są dla kobiety niesamowicie
ważnym składnikiem stymulującym jej
stan wewnętrzny. Często mąż potrafi
mówić komplementy swoim koleżankom w pracy, dostrzegać ich nowe fryzury, zmianę wyglądu, ładną część
garderoby, zupełnie nie dostrzegając
tego samego u żony, nie zwracając
uwagi na jej wygląd, nie wypowiadając
do niej miłych słów po przyjściu
z pracy, zapominając o podziękowaniu
za przygotowany posiłek.
Jest to duża nieuczciwość wobec
żony, ale także początek obumierania
związku. Natomiast żony nie powinny
zapominać o niektórych podobnych
potrzebach mężów. Nie potrzebują oni
zapewnień o urodzie, gdyż nie odbierają otaczającej rzeczywistości w kategoriach estetycznych na takim poziomie jak kobiety.
Potrzebują jednak ze strony żony
wdzięczności za opiekę, potwierdzenia
zaradności, odpowiedzialności, siły,
pomysłowości, dbałości o rodzinę, po-

czone, wielokrotnie przez głupotę
i egoizm. Nie rzadko zadawane są
wówczas pytania: Czy zrobiliśmy
wszystko, aby ratować nasz związek?
Co zlekceważyliśmy? Być może jedną
z najważniejszych przyczyn niepowodzeń w małżeństwie jest zaniedbywanie właśnie tej rocznicy.
Często bardzo dużo wysiłku
wkładamy w wyprawianie imienin,
urodzin. Zapraszamy gości, urządzamy
przyjęcie. Nie jest to bez znaczenia,
bo trzeba podtrzymywać kontakty
towarzyskie, szczególnie z rodziną.
Nie wolno jednak zaniedbywać tej uroczystości, u podstaw której stoi to,
co dla małżeństwa i rodziny jest najistotniejsze.
Nie jest też złym pomysłem, kiedy
Mszę św. w intencji małżeństwa zamawiają rodzice dla swoich dorosłych
dzieci, lub dzieci dla swoich rodziców.
Może to przecież być miły i zaskakujący prezent, ale może też wyrażać
troskę o małżeństwo osób sobie bliskich, szczególnie, kiedy nie dzieje się
w nim najlepiej.
7. Spanie razem. Jednym z bardzo
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Pobłogosławiona obrączka jest także
przypomnieniem dla małżonka, że
wszelkie podejmowane decyzje pociągają konsekwencje dla obojga. Nie
jest się już kawalerem, panną, żyjącym
ze świadomością odpowiedzialności
tylko za siebie. Może to dotyczyć
różnych zachowań w towarzystwie, ale
także składania podpisu na dokumencie, bez wiedzy współmałżonka.
W wielu sytuacjach towarzyskich
obrączka jest też informacją dla innych, że z tą osobą nie można sobie
pozwalać na zachowania zagrażające
czystości i jedności jej małżeństwa. Noszenie obrączki jest także świadectwem i wyznaniem wiary.
5. Słowa i gesty jako codzienny
pokarm dla miłości małżeńskiej. Aby
małżeństwo mogło być ze czcią traktowane przez małżonków, muszą oni
sobie tę cześć codziennie wyrażać.
A wyrażać mogą na różne sposoby.
Najpierw powinni uznać, że są dla siebie najważniejszymi osobami. Następ-
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częstych i mocno lekceważonych sposobów osłabiania związku jest fakt, że
małżonkowie nie sypiają razem. Tu nie
chodzi tylko o współżycie, ale o to, że
małżonkowie nie śpią obok siebie
w jednym łóżku. W pewnym momencie życia małżeńskiego, może w sposób
bardzo łagodny, niewinny i niezauważalny dojść do sytuacji, że małżonkowie przestają spać razem. Wielokrotnie sytuacja taka spowodowana
jest zachowaniem dziecka, które
niejako wymusza - na mamie - spanie
z nim.
Zrezygnowana mama, osłabiona
płaczem, często histerią i szantażem
dziecka, kładzie się obok niego, zasypia i pozostaje tam do rana. I tak przez
wiele tygodni, miesięcy, a może lat.
Jedna kobieta, po rozpadzie małżeństwa oświadczyła: że ja od siedmiu lat
nie spałam z mężem, tylko z córką.
W tym czasie mąż oglądał telewizję do
późnych godzin i tak powoli oddalał się
ode mnie, od naszego małżeństwa, aż
w końcu znalazł sobie inną kobietę,
która zaspokoi u niego potrzebę intymnego kontaktu.
Często szantaż dziecka, polegający
na wymuszaniu na rodzicu spania razem, wynika z podświadomego pragnienia bliskości fizycznej i uczuciowej. Jeżeli w ciągu dnia rodzice
poświęcają dziecku zbyt mało czasu
i ukierunkowanej uwagi, nie przytulając go, nie bawiąc się z nim, nie czytając książki wieczorem, wówczas potęguje się u dziecka głód bliskości,
ciepła, uwagi, uczucia. Objawia się to
często w postaci wieczornego płaczu
i wymuszaniu wspólnego spania.
Chcąc zmniejszyć prawdopodobieństwo takiego zachowania wieczorem,
rodzice muszą w ciągu dnia poświecić
mu bardzo konkretna ilość czasu
i uwagi, bawiąc się, rozmawiając,
przytulając, wychodząc wspólnie na
spacer, ale tylko na spacer, a nie na
zakupy, a przy okazji spacer z dzieckiem. Ono musi wiedzieć, że to jest
czas, w którym jest najważniejsze.
Kolejnym elementem znacznie
utrudniającym dla małżonków jest
telewizja. Na pewno warto zrezygnować z wieczornych programów i filmów na rzecz wspólnego przebywania
w swoim małżeńskim pokoju, dając
sobie możliwość porozmawiania o doświadczeniach minionego dnia, o problemach dzieci, pomodlenia się razem.
Konieczne jest więc świadome
ułożenie sobie rozkładu zajęć wieczornych, aby o konkretnej określonej porze, pewną część czasu wieczornego
spędzać już tylko ze sobą.
Ks. Zbigniew Syczik
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Mszaniacy z pasją - Władysław Popiołek
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rwanie do dziś, śpiewa Pan w męskim chórze przy Parafii św. Michała
Archanioła. Aż trudno uwierzyć,
że w tym roku Pańskiej pasji „stuknie” 65 lat!
WP: Śpiewem „zaraziłem” się właśnie
w KSM-ie, a moja przygoda z chórem
rozpoczęła się w roku 1945. Wtedy to
zostałem przyjęty do chóru męskiego
przy mszańskiej parafii. Zresztą większość młodzieńców rekrutowała się
właśnie z przedwojennych chórów
działających w KSM, oraz rezerwistów
wojskowych. Organizatorem i pierwszym dyrygentem był Stanisław Maraszewski, członek słynnego Chóru Akademickiego w Krakowie (mieszkał
w Mszanie Dolnej na ul. Zielonej
- przypis red.)
Red.: Czym dla Pana jest muzyka
i śpiew? Czy tylko odskocznią od co-

pożółkłe fotografie - dla mnie bezcenne, bo są pamiątką tamtych cudownych lat.
Red.: Trudno dziś zliczyć uroczystości i miejsca w których Pan wspólnie z kolegami śpiewał, ale z pewnością był taki koncert, inny od
pozostałych, który na zawsze pozostanie w pamięci?
WP: Wszystkie były ważne i niezapomniane, a każdy przeżywaliśmy inaczej.
Gdybym miał jednak wskazać ten jeden szczególny, to na pewno był nim
wyjazd do Wiecznego Miasta i spotkanie z naszym umiłowanym Papieżem
Janem Pawłem II. 26 października
1994 roku na Placu św. Piotra po raz
pierwszy zaśpiewaliśmy dla Niego.
Musiało się Ojcu św. spodobać to nasze
śpiewanie, bo zaprosił nas do siebie
i podczas prywatnej audiencji zaśpie-
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wielkanocnym wydaniu kwartalnika „Pod Lubogoszczą”
rozmowa z Władysławem
Popiołkiem - nestorem pośród chórzystów Chóru Męskiego im. ks. Józefa
Hajduka, mszaniakiem z „krwi i kości” - tu się urodził 85 lat temu, tu
chodził do szkoły, założył rodzinę,
wychował córkę, cieszy się z wnucząt
i prawnucząt. I zawsze pełen zapału
gotowy do społecznej pracy.
Redakcja: Kiedy wybuchła II wojna światowa miał Pan 11 lat - jak
dziś wspomina Pan tamten czas?
Władysław Popiołek: W roku 1939
chodziłem do szkoły podstawowej. Tuż
przed 1 września mój ojciec został powołany do wojska, a my, czyli piątka
dzieci, zostaliśmy pod opieką mamy.
To były bardzo ciężkie czasy. Nie raz
przyszło nam uciekać z domu, a gdy
przez Mszanę przechodził front razem
z sąsiadami chroniliśmy się w ich piwnicy, wykopanej w ziemi nieopodal naszego domu.
Red.: Było was w domu kilkoro.
Jak rodzice w tym trudnym czasie
radzili sobie z utrzymaniem domu
i zapewnieniem wam, dzieciom jedzenia, ubrania i tego wszystkiego,
co niezbędne by jako tako przeżyć?
WP: Nie przelewało się. Żyliśmy
skromnie, ale nigdy dzięki Bogu, nie
zabrakło jedzenia, a ubrania młodsi
„zdzierali” po starszych. Ojciec po powrocie z wojny pracował w Zarządzie
Wodnym, a mama z naszą pomocą
prowadziła gospodarstwo i dom.
Ja z braci byłem najstarszy i w roku
1943, mając ledwie 15 lat, poszedłem
do pracy. Znalazłem zatrudnienie
w „składnicy” u Państwa Knapczyków.
Red.: W styczniu roku 1945
w Mszanie Dolnej wojsk niemieckich
już nie ma - Pan jest już prawie dorosłym mężczyzną, ma 17 lat. Jak
wyglądały te pierwsze powojenne
lata w Pańskim życiu, gdzie Pan pracował, jakie „rozrywki” miała w tamtym czasie mszańska młodzież?
WP: Po zakończeniu wojny wciąż pracowałem w sklepie u Państwa Knapczyków, wtedy zwanym „składnicą”
(w późniejszych latach ten sklep nazywano „żelaznym”, a dziś to minimarket „Jędruś”). Należałem już wtedy do Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży Męskiej przy mszańskiej parafii. Organizowaliśmy różne przedstawienia, spotkania młodzieżowe,
wycieczki po górach, a także uczyliśmy
się śpiewu.
Red.: Skąd u dwudziestoletniego
młodzieńca miłość do śpiewu?
Wiemy, że od roku 1948 nieprze-

Zdjęcie bohatera wywiadu oraz spotkanie z Janem Pawłem II na Placu
św. Piotra - 26 października 1994 r.
dzienności? Czy może pasją bez której trudno wyobrazić sobie życie?
WP: Muzyka i śpiew, to moja pasja
bez której nie wyobrażam sobie życia.
Od zawsze interesowało mnie wszystko, co wiązało się z muzyką. Lubiłem
i wciąż lubię śpiewać. Nigdy nie trzeba
było mnie długo namawiać do udziału
w imprezach tak „śpiewanych”, jak
i „granych”
Red.: Z kolegów chórzystów pamiętających pierwsze dni mszańskiego chóru ze Stanisławem Maraszewskim - założycielem i pierwszym dyrygentem, do dziś śpiewa
już tylko Pan i chyba pośród żywych
nie ma już kolegów z tamtych lat?
WP: To prawda, żaden z kolegów
z którymi w roku 1945 wstępowałem
do chóru męskiego dziś już nie żyje.
Pozostały wspomnienia i stare,

waliśmy Mu po raz kolejny. To przeżycie trudne do opisania słowami.
Zostanie w mojej pamięci do końca
życia. W czasie tej pielgrzymki śpiewaliśmy również we Florencji, Wenecji, Asyżu, Sienie i na Monte Casino.
Red.: Śpiewał Pan „pod batutą”
wielu organistów-dyrygentów, ale
z p. Władysławem Mokwa pewnie
najdłużej? Prosimy w kilku zdaniach
streścić „czasy Mokwy” w życiu naszego chóru.
WP: Pod batutą Władysława Mokwy
mszański chór śpiewał od roku 1951 tego roku objął też posadę organisty
w kościele św. Michała. Z inicjatywy
p. Mokwy nasz zespół śpiewaczy
przyjął nazwę Chór Kościelny,
co w okresie stalinowskiej dyktatury,
nie było mile widziane przez ówczesne
władze. Zaczęły się szykany, wezwania
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Mszańscy chórzyści z wizytą u rodaka Ks. Prałata Franciszka Walancika, rok 1984
kończy szkołę, potem studia i wyjeżdża
za pracą w Polskę, a ostatnimi laty
poza granice kraju. Niewielu wraca,
a jeśli już, to zakładają rodziny, zaczynają budować dom i nawet im
przez myśl nie przejdzie w tym wirze
obowiązków, że śpiew byłby cudownym wytchnieniem i odpoczynkiem,
a nawet przygodą. Z tych samych powodów z nowym „narybkiem” ma
kłopot nasza straż pożarna. Może ktoś
czytając te słowa „odkryje” w sobie

winek” na naszym stole nie ma. Króluje dobra, stara i polska tradycyjna
kuchnia, pewnie podobna do wielu
w mszańskich domach.
Red.: Za dwa lata, daj Boże, będziecie Państwo świętować Diamentowe Gody - według jakiej recepty
Państwo Stanisława i Władysław
Popiołkowie już 58 lat żyją szczęśliwie razem na dobre i na złe?
WP: To trudne pytanie. Myślę, że nie
ma jednej, jedynej recepty na długie
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na przesłuchania. Mimo to, chór w tym
okresie śpiewał podczas wszystkich
uroczystości i świąt kościelnych. Zaś
sama współpraca z nowym dyrygentem układała się bardzo dobrze.
Władysław Mokwa systematycznie
ubogacał nasz repertuar, a często sam
harmonizował i opracowywał nowe
utwory na czterogłosowy chór męski.
Wiele z jego odręcznie rozpisywanych
utworów do dzisiaj przetrwało w archiwum naszego chóru, a niektóre
wciąż mamy w repertuarze. Pan
Władysław prowadził nasz chór przez
35 lat, aż do momentu nagłej śmierci
w styczniu roku 1986 - zmarł podczas
opłatkowego spotkania, na samym początku, zanim zdążyliśmy zaśpiewać
kolędę będącą jego kompozycją.
„Opłatek” nawet się nie rozpoczął.
Red.: Jak udawało się Panu
połączyć pasję śpiewania z pracą zawodową i działalnością w OSP?
WP: Próby chóru i moja działalność
w mszańskiej OSP nie mogły kolidować z pracą zawodową. Na pasje był
czas popołudniami, a najczęściej wieczorami, kiedy spotykaliśmy się na
„Organistówce” na próbach śpiewu.
Stamtąd było już blisko do Remizy.
Przez tyle lat jakoś szczęśliwie udawało mi się to łączyć. Byłem młodszy,
nie znosiłem bezczynności, lubiłem
pracować i udzielać się społecznie.
Red.: Na przykładzie „teamu”
braci Popiołków widać, że działalność na rzecz dobra lokalnej
społeczności, ale też zamiłowanie
do śpiewu i muzyki, bywa zaraźliwe
- młodsi bracia chyba pozazdrościli
najstarszemu spośród siebie i również poszli w pańskie ślady. Mogliśmy ich posłuchać na niedzielnych
mszach, a także podziwiać w strażackich mundurach.
WP: Moi młodsi bracia, podobnie jak
ja, lubili śpiew i muzykę. A ze „stażem”
w chórze to było różnie. Najdłużej
z nich, bo do dziś, śpiewa Kazimierz.
A jak trzeba, to przywdziewa jeszcze
strażacki mundur i razem z młodszymi
druhami jedzie do pożaru, czy wypadku na drodze.
Red.: W chórze męskim śpiewają
cztery głosy - czy Władysław Popiołek zawsze śpiewał w II basie,
najniższym z głosów męskich?
WP: Tak, w drugich basach, czyli najniższych męskich głosach, śpiewam do
samego początku.
Red.: Dlaczego dziś tak trudno
namówić młodych chłopaków i mężczyzn do śpiewania w parafialnym
chórze, ale także coraz mniej
młodych ludzi garnie się chyba do
rodziny strażackiej? Gdzie upatrywać przyczyn?
WP: Większość młodych chłopców
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Koncert „u siebie” - kościół św. Michała Archanioła, grudzień 1995r.
pasję podobną do mojej sprzed 65 lat
i zasili szeregi naszego męskiego chóru
lub rodziny strażackiej?
Red.: Wielkanoc tuż, tuż - na te
święta, czy może na Boże Narodzenie czeka Pan zawsze bardziej?
WP: I na Wielkanoc, i na Boże Narodzenie czekam zawsze z utęsknieniem
i radością - te dni są zawsze okazją do
rodzinnych spotkań w gronie najbliższych.
Red.: Czy na świątecznym, wielkanocnym stole pojawia się w rodzinnym domu Popiołków coś specjalnego, co wiąże się tylko ze
śniadaniem po Rezurekcji?
WP: Zawsze byliśmy bardzo przywiązani do tradycji, stąd żadnych „no-

i szczęśliwe trwanie przy sobie i ze
sobą. Najważniejsza jest miłość, zgoda
i wzajemne zrozumienie. Razem
z małżonką prosimy Boga, żeby pozwolił nam doczekać tego jubileuszu.
I my do tych próśb się dołączamy
i życzymy Państwu Stanisławie
i Władysławowi Popiołkom doczekania w zdrowiu i wzajemnej
miłości Diamentowych Godów,
a Panu Władysławowi dziękujemy,
że znalazł czas na rozmowę
z mszańskim kwartalnikiem „Pod
Lubogoszczą”
Red.
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„Mój Rynek”
- budowa nowego targowiska rozpoczęta

Mszański jarmark zmienia swoje oblicze - latem tego roku planowane jest „oddanie go” handlującym.

W

FOT. URZĄD MIASTA

e wtorek 12 lutego br. po raz
ostatni w swojej długiej historii, plac targowy przy
ul. Orkana (w części nie zrewitalizowanej) gościł handlujących na swoich
„starych śmieciach” - wielu cowtorkowych bywalców mszańskiego jarmarku nie kryje żalu, inni starają się
rozumieć sytuację i przyznają, że będzie do lata trudniej, ale warto poczekać, bo miejsce ich pracy już za kilka
miesięcy zmieni się nie do poznania.
W roku ubiegłym samorząd miejski
złożył wniosek w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich o dofinansowanie budowy nowego targowiska w Mszanie Dolnej. Ministerstwo
Rolnictwa nadało projektowi roboczą
nazwę „Mój Rynek”. Program zakładał
dofinansowanie w kwocie maksymalnej 1 mln. zł. Wśród projektów, którym
takie dofinansowanie przyznano, zna-

Nowe targowisko, poprawi warunki pracy handlujących
lazło się nasze miasto. Gwoli przypomnienia, w powiecie limanowskim
w ramach tego programu powstaną
jeszcze dwa inne place targowe
z prawdziwego zdarzenia - w Dobrej
i Limanowej. Rozstrzygnięty, nie bez
kłopotów, z uwagi na zgłaszane przez
innych oferentów zastrzeżenia i uwagi,
przetarg wyłonił generalnego wykonawcę - została nim rodzima firma
Spółka BRUK-BUD, która swoją pracę
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wyceniła na sumę 3.192.950,05 zł
(wartość kosztorysowa zadania zamykała się kwotą 4.245.643,75 zł). Zima
nieco popuściła, mrozy zelżały i plac
targowy zamienił się w plac budowy.
Trwa budowa ogrodzenia i wyburzenia starych betonowych baraków.
Z zajmowanych pomieszczeń wyprowadzili się także przedsiębiorcy
dzierżawiący ten teren pod działalność
gospodarczą. Rozpoczęła się także bu-

dowa jedynego na nowym placu
obiektu kubaturowego - znajdą się
w nim toalety i małe pomieszczenia
gospodarcze. Nowy plac targowy będzie wybrukowany granitową kostką,
powstaną zadaszone i odkryte stoiska
na owoce, warzywa, rękodzieło, nabiał, runo leśne, zaś całość będzie oświetlona. Na nowy „jarmark” musimy
jednak poczekać do lata tego roku.
Red.

Dwie promesy
na remonty dróg

W

ostatnich dniach lutego br.
na stronach Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego pojawiły się dwie dobre informacje dla
Mszany Dolnej. Wojewoda opublikował dwie listy dotyczące promes na odbudowę infrastruktury po powodzi,
a także z programu osłony przeciwosuwiskowej.
300 tysięcy złotych ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
na usuwanie klęsk żywiołowych Urząd
Miasta otrzyma na zadanie „Remont
drogi gminnej ul. Leśnej w kierunku
ujęcia wody w miejscowości Mszana
Dolna”. Na tej drodze, która bardzo
ucierpiała w wyniku powodzi w dniach
16-19 maja 2010 roku, zostaną wyremontowane 2 odcinki o łącznej
długości 300 m. Jeszcze więcej dotacji
Miasto otrzyma na stabilizację osuwiska, które zniszczyło drogę do
osiedla Bołdony. Promesa na zadanie
„Stabilizacja osuwiska oraz odbudowa
drogi (dz. ew. nr 4056) do osiedla
Bołdony w Mszanie Dolnej” opiewa na
kwotę 840 tysięcy złotych. Dzięki tym
pieniądzom uda się sfinansować 100%
kosztów robót - tj. umocnienie gruntu

palowaniem, narzut materiału skalnego oraz odtworzenie 50 metrowego
odcinka drogi wraz z nawierzchnią.
Dokładny zakres robót określi dokumentacja budowlana, która musi powstać przed właściwymi pracami stabilizacyjnymi. Osuwisko na Bołdonach
powstało pod koniec lipca 2010 roku
i praktycznie odcięło dojazd kilku rodzinom do swoich domostw. Tuż po
tym zdarzeniu została założona tzw.
karta osuwiskowa, która jest niezbędna do oceny strat przez zespół
wojewody, a w dalszej kolejności do
finansowania stabilizacji ze środków
programu ministerialnego. W 2012
roku została wykonana dokumentacja
geologiczno - inżynierska, która w listopadzie tegoż roku została pozytywnie zaopiniowana przez zespół programu „osłony przeciwosuwiskowej”.
Dzięki temu urząd miasta mógł aplikować o środki, które przyznane zostały w postaci opisanej wyżej promesy.
Przy sprzyjających okolicznościach
prace stabilizacyjne powinny zakończyć się jeszcze przed końcem 2013
roku.
Red.
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Rada Miasta

Niejednogłośny budżet

O

rok. Nie inaczej było i tym razem - szefowie stałych komisji Rady Miasta
zwoływali spotkania, zapraszali skarbnika i burmistrza, by merytorycznie,
w wąskim gronie przypatrzeć się projektowi nowego budżetu. Opinie
wszystkich komisji były pozytywne to ważne, szczególnie w kontekście
tego, jak radni głosowali. Zanim jednak radni przystąpili do głosowania,
Skarbnik Miasta Bernadeta Ziemianin
zapoznała rajców z opinią RIO - ta,
podobnie jak budżet, także i Wieloletnią Prognozę Finansową miasta
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późniła się poniedziałkowa,
w dniu 28 stycznia br.,
budżetowa Sesja Rady Miasta
Mszana Dolna - planowana kilka tygodni temu na godz. 13.00, w związku
z uroczystościami pogrzebowymi radnego i wiceprzewodniczącego Rady
Miasta Roberta Rataja, rozpoczęła się
około godziny 15.00.
Tylko jedno miejsce spośród piętnastu zarezerwowanych dla mszańskich
rajców było wolne - to za prezydialnym stołem, to które zajmował Robert
Rataj. W poniedziałek na tym miejscu

Odczytanie pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, dotyczących planów i założeń mszańskiego budżetu
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Mszana Dolna, zaopiniowała pozytywnie. Przyszedł zatem czas na odczytanie opinii najważniejszej z komisji Komisji Budżetowej. Zrobił to jej przewodniczący, radny Jerzy Karczewski ta opinia była również pozytywna. Nic
zatem innego nie pozostało przewod-
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stał Jego portret, a przed nim białe
kwiaty i zapalony znicz. Od chwili ciszy rozpoczęła się też XXXIII Sesja
mszańskiego parlamentu. Wśród gości
limanowski wicestarosta Franciszek
Dziedzina i powiatowy radny z Mszany
Dolnej - Antoni Róg. Dyrektorzy i kierownicy samorządowych jednostek,
a także mieszkańcy miasta - tym razem
z os. Warwasy (ul. Spadochroniarzy).
Nie mogło na jednej z najważniejszych
w roku sesji zabraknąć przedstawicieli
lokalnych mediów - na pewno swoich
przedstawicieli miał portal gorce24.pl
i Tygodnik Podhalański. Zgodnie z obowiązującym prawem, obowiązkiem
wójta/burmistrza jest przedłożenie
projektu budżetu na nowy rok przewodniczącemu Rady do 15 listopada
kończącego się roku. Dużo zatem
czasu mają radni, by obnażyć niedostatki projektu zaproponowanego
przez burmistrza. W tym czasie szefowie poszczególnych komisji zwołują
posiedzenia i „wałkują” paragraf po
paragrafie, rozdział po rozdziale
przedłożonego projektu - w tych roboczych konsultacjach biorą zawsze
udział burmistrz i skarbnik miasta.
Przewodniczący komisji kończąc protokoły z posiedzeń opisują przyjęte
przez radnych stanowisko i ocenę zaproponowanego budżetu na kolejny

morząd mszański zaplanował w tym
roku kwotę 5.941.554,44 zł. Budżet
ma wynik dodatni - nadwyżka zamyka
się sumą 193.793,44 zł. Rada Miasta
zaaprobowała także wysokość spłaty
zaciągniętych wcześniej kredytów - tu
łączna kwota spłaty wyniesie
1.193.793,44 zł, a złożą się na nią,
kredyt w wysokości 1 mln. zł i nadwyżka w kwocie 193.793,44 zł. Po odczytaniu treści uchwały budżetowej,
radni mogli głosować - za nowym
budżetem zagłosowali: Bogumiła
Cieżak, Piotr Cieżak, Jerzy Karczewski,
Irena Łacna, Jan Szynalik, Adam Malec, Jan Stożek, Jacek Wardyński oraz
Adam Wietrzyk. Od głosu zaś wstrzymali się radni: Władysław Broczkowski, Andrzej Dudzik, Joanna Kotarba,
Agnieszka Sasal i Artur Widzisz. Wynik
zatem „hokejowy” 9:5. Po głosowaniu
burmistrz Filipiak podziękował „dziewiątce” radnych za poparcie finansowych planów na nowy rok, natomiast
rajców, którzy wstrzymali się od głosu,
zapytał, co takiego się stało od dnia,
kiedy w czasie obrad komisji stałych
Rady Miasta pozytywnie i bez uwag
przyjęli przedłożony projekt budżetu,
a dziś o tej pozytywnej ocenie jakby
zapomnieli i podnieśli ręce w momencie gdy padło pytanie, kto się od głosu
wstrzymuje? W dalszej części obrad
podjęte zostały uchwały o zmianie
opłat za świadczenia udzielane przez
miejskie przedszkola, oraz akceptację
uzyskał nowy regulamin czystości i porządku na terenie naszego miasta. Głos
zabierali również nasi Goście - miesz-

Mszański budżet został przyjęty stosunkiem głosów 9 „za” : 5 „wstrzymuję się”
niczącemu Rady Miasta Adamowi Malcowi, jak uchwałę budżetową na rok
2013 poddać pod głosowanie. Najważniejsze zapisy nowego budżetu to;
DOCHODY na rok 2013 - te zamykają
się kwotą 24.293.992,44 zł (w tym dochody bieżące: 18.352.438,00 zł oraz
dochody majątkowe w wysokości
5.941.554,44 zł). WYDATKI na rok
2013 - łączna ich kwota to suma
24.100.199,00 zł. Na inwestycje Sa-

kańcy ul. Spadochroniarzy dopominali
się o lepsze odśnieżanie drogi do os.
Warwasy, starosta Dziedzina trochę
miejskich samorządowców pochwalił,
a trochę postraszył, zaś radny Antoni
Róg przyniósł aktualne wieści o solarach, a następnie odniósł się do nowego uchwalonego regulaminu.
Red.

www.mszana-dolna.eu
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Ludzie

Wciąż puste miejsce przy prezydialnym stole
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które przez kilka ostatnich dni towarzyszyły temu tematowi, Rada Miasta
jednogłośnie podjęła uchwałę, na
mocy której z ZSM nr 2 w Rynku
wyłącza się Przedszkole nr 1 z ul. Leśnej. Od 1 września publicznym przedszkolem będzie zarządzać jedna osoba
- nową dyrektorkę wyłoni konkurs,
który wkrótce zostanie ogłoszony.
Krótki artykuł w Tygodniku Podhalańskim, który z rąk do rąk podawali sobie

w ubiegłym tygodniu rodzice donosił,
że przedszkole z Leśnej będzie zlikwidowane. Skąd takie informacje pozyskała podhalańska gazeta, tego dowiedzieć się nie udało - autor artykułu był
obecny na poniedziałkowej sesji, ale
ani rodzice, ani sam dziennikarz do
sprawy niefortunnego użycia w tekście
słowa „likwidacja” się nie odnieśli.
Od kilku tygodni trwa nabór do przedszkoli i szkół w naszym mieście wiemy na pewno, że od 1 września do
oddziałów „zerowych” rodzice zapiszą
około 255 dzieci 5-cio i 6-cio letnich,
a to oznacza konieczność utworzenia
w dwóch szkołach i dwóch budynkach
przedszkolnych aż 10 oddziałów.
W roku szkolnym 2014/2015 do „zerówek” trafi już tylko jeden rocznik
maluchów (ok 130 dzieci) i wtedy
ilość oddziałów zmniejszy się z 10 do
5. Demografii, niestety nie oszukamy.
Red.

Jesień naprawdę może być
piękna

C

zy w środku zimy można mówić
o jesieni? Przecież do wiosny
bliżej - ale my mamy na myśli
jesień życia i o tej można i trzeba mówić zawsze, szczególnie gdy jej bohaterowie nie chowają się po domach,
nie narzekają i swoją radością dzielą
się i zarażają innych.
Każdy kolejny nowy rok mszańscy
emeryci i renciści rozpoczynają podobnie - szefowe koła PZERiI w Mszanie
Dolnej, Panie Maria Wąchała i Katarzyna Nawara do tego dnia przygotowują się bardzo starannie i na długo
przed wyznaczoną datą spotkania

wszystkich seniorów, każdy szczegół
mają pozapinany na przysłowiowy
„ostatni guzik”. W tym roku jednak do
zgranego duetu „zakradł” się ktoś
trzeci - to szalejąca grypa. Jak zgodnie
przyznają Panie Maria i Katarzyna, co
najmniej kilkanaścioro seniorów przegrało z infekcją i zamiast przy pięknie
i suto zastawionych stołach, czwartkowe popołudnie (31 stycznia br.) musiało spędzić w łóżkach. Od kilku lat
pogodne grono rencistów i emerytów
z samego miasta, ale i wiosek gminy
mszańskiej i Niedźwiedzia, gości Restauracja STING - okrągłe stoły sprzy-

FOT. URZĄD MIASTA

rzewodniczący Rady Miasta
Adam Malec dalej musi liczyć
tylko na siebie - od dłuższego
już czasu wszystkie obowiązki związane z kierowaniem mszańską Radą
Miasta spoczywają na jego barkach.
Odkąd choroba coraz bardziej doskwierała Robertowi Ratajowi, drugi
fotel przy prezydialnym stole coraz
częściej bywał pusty. Wiceprzewodniczący Robert Rataj zmarł pod koniec
stycznia bieżącego roku, a 18 lutego
2013 br. Rada Miasta podjęła uchwałę
o wygaśnięciu Jego mandatu. Uchwała
trafiła na biurko Wojewody Małopolskiego, który wyznaczył termin kolejnych, uzupełniających wyborów
w Mszanie Dolnej.
Mieszkańcy Słomki następcę śp. Roberta Rataja wybiorą 12 maja br.,
dokładny termin wyborów wyznaczył
Jerzy Miller - Wojewoda Małopolski.
Wcześniej, bo już podczas poniedziałkowej sesji, następcę zmarłego
wiceprzewodniczącego Rady Miasta
planowali wybrać mszańscy rajcowie
- kandydaturę Jana Szynalika z ul. Z.
Krasińskiego, dzierżącego w ręku nieprzerwanie od 2002 roku mandat radnego, zarekomendował Adam Malec przewodniczący rady. Do walki o fotel
wiceprzewodniczącego stanął też
Władysław Broczkowski, zgłoszony
przez radną Joannę Kotarba. Przy wyborach personalnych, głosowanie ma
charakter tajny. Urna i karty do głosowania, stolik i krzesło za prowizoryczną kotarą. Wywoływani wg alfabetu radni „chowali” się na moment
za kotarą i tam stawiali znak „X” przy
swoim kandydacie. Potem w blaskach
fleszy i pod czujnym okiem kamery
(TV28, gorce24, limanowa.in, Tygodnik Podhalański) karty do głosowania
wrzucali do małej urny. Liczenia wiele
nie było - 14 kart i dwójka kandydatów. Szybko okazało się, że padł remis.
Jedna „7” radnych znak „X” postawiła
przy nazwisku Jana Szynalika, zaś „7”
druga zagłosowała na Władysława
Broczkowskiego. Można było głosowania powtarzać aż do wieczora, ale czy
któreś kolejne wyłoniłoby następcę
zmarłego Roberta? Były i takie głosy,
ale ciche, że mszańskich rajców trzeba
zamknąć na klucz w Sali Narad i niech
radzą do skutku, aż wybiorą. A kiedy
się to stanie, niech przez okno dadzą
znać, że się dogadali i wybrali. Ale
to oczywiście żarty. Radni uzgodnili,
że wybór wiceprzewodniczącego
odkładają do momentu zaprzysiężenia
nowego radnego ze Słomki, którego
wyłonią wiosenne wybory uzupełniające (12 maja br.). Bez emocji,

Pozytywna atmosfera sprzyjała rodzinnym pogawędkom i wspomnieniom
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Polonezem po Rynku

P

o raz kolejny zrewitalizowana
płyta mszańskiego Rynku
posłużyła do zorganizowania
ważnej uroczystości. Tym razem maturzyści ze wszystkich mszańskich
szkół średnich postanowili zatańczyć
symbolicznego Poloneza, a za najlepsze miejsce uznali właśnie Rynek.
Inicjatorką wspólnego tańczenia
była Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1
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W szpalerze poloneza
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wiające się także w krótkich wystąpieniach wójta Potaczka i burmistrza Filipiaka. Zabrakło jedynie ks. Jerzego
Raźnego - inne obowiązki nie pozwoliły duszpasterzowi gościć pośród
seniorów. Po tej oficjalnej części,
uprzejme panie z obsługi szybko zastawiły stoły wybornym rosołem,
a chwilę później na talerzach pojawił
się wyśmienity kurczak z paletą pysznych i zdrowych sałatek. Jeszcze słodki
deser i kawa lub herbatka do wyboru.
A po niej? Z głośników popłynęła spokojna muzyka - to znak, że tańce czas
zacząć. Do której godziny bawili się
nasi seniorzy? Tego nie wiemy, ale jednego możemy być pewni. Zabawa była
wyborna - parkiet lśnił, na stołach niczego nie brakowało, eleganckie i wytworne toalety pań, oraz szykowne
garnitury panów dawały gwarancję,
że nikt po wypiciu herbaty do domu
iść nie zamierza. I tak drodzy seniorzy
trzymać! Niech się młodzi i młodsi
uczą od Was, jak cieszyć się życiem,
jak czerpać z niego garściami
wszystko, co najlepsze.
Red.
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jają rodzinnym pogawędkom i wspomnieniom. Przy jednym ze stołów cztery
miejsca czekały na gości specjalnych jeszcze nie emerytów, ale już mile widzianych w tym gronie. To ks. Jerzy
Raźny - proboszcz od św. Michała
i trójka gospodarzy zagórzańsko-gorczańskich gmin w osobach wójtów Janusza Potaczka z Niedźwiedzia, Bolesława Żaby z gminy Mszana Dolna
i Tadeusza Filipiaka - burmistrza
Mszany Dolnej. Każde noworoczne
spotkanie, od wielu już lat, włodarze
gmin i miasta wspierają finansowo nie inaczej było i tym razem. Po odczekaniu „akademickiego kwadransa”
prezes koła Maria Wąchała, jak co
roku, ze swadą i humorem powitała
koleżanki i kolegów seniorów, popsioczyła na grypę i pozostałe choróbska,
które wielu zatrzymały w domach, powitała gości, podziękowała gospodarzom STINGA (pp. Agata i Krzysztof
Żądło) za królewskie przyjęcie i ...oddała głos wójtowi mszańskiej gminy
Bolesławowi Żabie - podziękowania za
zaproszenie, życzenia na Nowy Rok,
radość ze spotkania w tak szacownym
gronie. To główne motywy poja-
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Wydarzenia

150 tańczących par...
Elżbieta Magierska, pozostali dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych - Halina
Bubiłek z Zespołu Szkół Ponadgimazjalnych oraz Andrzej Dębski z Zespołu
Szkół Techniczno - Informatycznych,
nauczyciele, a przede wszystkim tegoroczni maturzyści niemal z entuzjazmem odnieśli się do pomysłu, który
został zrealizowany w samo wtorkowe
południe 29 stycznia 2013 roku. W tanecznym korowodzie stanęło aż 150
par. Po krótkich przemówieniach organizatorów i zaproszonych gości (Starosta Jan Puchała i Wicestarosta Franciszek Dziedzina z Zarządem Powiatu,
Wójt Gminy Mszana Dolna Bolesław

Żaba) padło hasło: „Poloneza czas zacząć”. Taneczne szóstki ruszyły i z wielkim wdziękiem „przejechały” kilkakrotnie po obrysie oraz przez środek
płyty Rynku. To niezwykłe wydarzenie
oklaskiwane było przez licznie zgromadzonych mieszkańców Mszany
Dolnej, także tych najmłodszych, za
co w nagrodę otrzymali kolorowe baloniki, którymi maturzyści okrasili
swój taniec. Mszańskiego Poloneza
uwiecznili też dziennikarze z lokalnych
mediów. Swój udział w uroczystości
miał i samorząd miejski - ZGK odśnieżył płytę rynku, Dyrektor MOK odpowiedzialny był za nagłośnienie i muzykę, zaś Straż Miejska (z Policją)
pilnowała porządku, tak by nikomu
nic się nie stało.
Z oczywistych względów (pogrzeb
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta,
który odbył się dzień wcześniej) nikt
z władz miejskich w samym tańcu nie
wziął udziału.
Red.

www.mszana-dolna.eu
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Wydarzenia

Pożegnanie starego roku i urzędników

O

statni dzień 2012 roku było też
ostatnim w długiej urzędniczej
karierze dwójki pracowników
mszańskiego urzędu. Z nowym rokiem
na zasłużoną i wypracowaną emeryturę
odeszła po ponad 45 latach prac Zofia
Czech, zastępca kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego i po 46 latach nieprzerwanej pracy Władysław Malec,
od zawsze związany z budownictwem
i gospodarką przestrzenną.
Dla obojga praca w mszańskim magistracie nie była pierwszą. Władysław

Malec po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej Mszanie Górnej,
w roku 1966 wyjechał na Śląsk, do Katowic, by tam kontynuować edukację swoją pierwszą pracę znalazł jednak
w Bytomiu. Przez ponad rok był zatrudniony w Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej tego śląskiego miasta.
W tym czasie kontynuował też naukę
w Technikum Budowlanym, ale kolejną pracę znalazł... pod ziemią
- w kopalni „Bobrek” w Bytomiu. Fedrował jednak krótko - już po miesiącu
został pomiarowym w dziale Mierniczo-Geologicznym tejże kopalni i przepracował tam ponad 5 lat. Ze Śląskiem
związany jest jeszcze miesięczny epizod z Rejonowym Przedsiębiorstwem
Remontowo-Budowlanym do którego
Władysław Malec zostaje służbowo
oddelegowany i pełni tam funkcję st.
mistrza budowlanego. W roku 1972
wraca w rodzinne strony i podejmuje
pracę w Powiatowym Biurze Geodezji
i Urządzeń Rolnych Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej w Limanowej na stanowisku inspektora ewidencji gruntów.
Do Limanowej dojeżdża jednak tylko
7 miesięcy - 1 maja 1973 roku rozpoczyna najdłuższy etap swojego zawodowego życia podpisując umowę
o pracę z ówczesnym Przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej w Mszanie Dolnej, Marianem Radziszewskim. Władysław Malec
otrzymuje stanowisko inspektora d/s
budownictwa. W roku 1985 Władysław
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Zofia Czech
odbierał lub wymieniał na nowy swój
dowód osobisty, zmieniał miejsce zamieszkania lub stan cywilny, z pewnością spotkał się z Zofią Czech - mieszkanką Dobrej, ale od wielu, wielu lat
związanej z mszańskim urzędem.
To właśnie w Mszanie Dolnej, 1 sierpnia 1970 roku, swoją przygodę z administracją państwową rozpoczęła, co
dopiero „świeżo upieczona” absolwentka Technikum Ekonomicznego w Limanowej, 19 letnia wtedy Zofia Czech
(wtedy jeszcze znana pod nazwiskiem
panieńskim Mycoń) w mszańskim Pre-

Jednak już po miesiącu znajduje zatrudnienie w Zarządzie Gospodarki Terenami - w tej limanowskiej instytucji
otrzymuje angaż st. referenta i zajmuje
się sprawami ekonomicznymi. Do Limanowej dojeżdża aż do roku 1984,
kiedy to z dniem 1 lipca zmienia kierunek dojazdów i zamienia stolicę powiatu na stolicę Zagórzan. Z mszańskim urzędem wiąże się na długie 28
lat i 6 miesięcy. Nie od razu jednak
obejmuje szeroko pojęte, tzw. sprawy
„obywatelskie” Rozpoczyna w wydziale
Geodezji i Gospodarki Gruntami, dopiero tuż przed rokiem 1990 zostaje
mianowana zastępcą kierownika
mszańskiego USC i pełni tę funkcję do
dnia przejścia na emeryturę. W sylwestrowe popołudnie p. Zofia Czech
i p. Władysław Malec zaprosili na ostatnią wspólną kawę swoje koleżanki
i kolegów z mszańskiego magistratu.
Były kwiaty, medale i prezenty. Była
także lampka szampana i był czas na
podsumowanie lat spędzonych za biurkiem urzędniczym, dla większości
z obecnych pracowników, okresu pracy
niewyobrażalnego. Wielu z dzisiejszych
pracowników ma za sobą mniej lat
życia, niż żegnani w Sylwestra p. Zofia
Czech i p. Władysław Malec lat pracy.
Wraz z życzeniami na Nowy Rok i podziękowaniem za wspólną pracę
w kończącym się już 2012 roku, odchodzący na emeryturę usłyszeli też
życzenia spełnienia planów i marzeń
na które najzwyczajniej nie mieli
wcześniej czasu, a także prośbę, by nie
zapominali o swoich koleżankach i kolegach i od czasu do czasu wpadali na
krótkie choćby odwiedziny. Pani Zofii
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Władysław Malec
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Malec kończy zaoczne wyższe studia
zawodowe na wydziale Organizacji
i Zarządzania Przemysłem krakowskiej
AGH uzyskując tytuł inżyniera organizatora przemysłu. Z 65 lat życia, jakie
ma już za sobą inż. Władysław Malec,
46 poświęcił na pracę w różnych miejscach i na różnych stanowiskach, ale
najdłużej „zacumował” w mszańskim
urzędzie - przychodził tu każdego dnia
przez ostatnie 39 lat i 8 miesięcy.
Jeśli ktoś z naszego miasta i okolicy
w ostatnich 28 latach i 6 miesiącach

Podziękowania za wieloletnią pracę od Burmistrz Tadeusza Filipiaka
zydium Miejskiej Rady Narodowej pracuje na stanowisku referenta do roku
1975. 1 lutego tego samego roku rozpoczyna kolejny etap życia zawodowego - podejmuje pracę jako starszy
referent w Wydziale Organizacyjnym
Urzędu Powiatowego w Limanowej.

Czech i Panu Władysławowi Malcowi
dziękujemy za wszystkie te lata
i życzymy zdrowia i tego, by długie
lata cieszyli się z zasłużonej emerytury
odpoczywając i kosztując życia najpełniej jak się tylko da.
Red.
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Gospodarka komunalna

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA
ODPADAMI W GMINACH
1 stycznia 2012 rozpoczęła
się prawdziwa rewolucja
w sposobie zagospodarowaniu
odpadów w każdej z gmin Polski, podobnie jak w większości
krajów UE, gdzie te zmiany
dokonały się znacznie wcześniej. W tym dniu weszła w życie ustawa z 1 lipca 2011 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 152, poz. 897),
która diametralnie zmienia zasady odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych. Intencją ustawodawcy
było skończenie z istniejącą
fikcją, czyli nieskutecznym prawem, kiedy to mieszkaniec
miał obowiązek zawieranie indywidualnej umowy z podmiotem uprawnionym do wywozu
odpadów. Wiele osób jednak
takiej umowy nie zawierało,
śmieci natomiast lądowały
w najbliższym rowie, potoku,
były podrzucane do czyjegoś
pojemnika, czy też utylizowane
nielegalnie we własnym zakre-

sie. Możliwości skontrolowania
umów i ich realizacji przy tak
skonstruowanym systemie były
również ograniczone, bo nie
było wiadomo ile mieszkaniec
średnio produkuje odpadów
i czy stosowane przez niego
środki (np. 1 worek na miesiąc) są wystarczające do odbioru wszystkich wytworzonych śmieci.
W istniejącej rzeczywistości
byliśmy zatem świadkami
licznych dzikich wysypisk, za-

tak cywilizowanych czasach, w
środku Europy, w otoczeniu
pięknej przyrody ktoś zachowuje się tak barbarzyńsko.
Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, choć przygotowana przez
Sejm niestarannie i wprowadzana z wielkimi problemami,
daje realną nadzieję, że taki
stan rzeczy zmieni się. Nikomu
nie będzie się opłacało wyrzucać śmieci gdzie popadnie lub
palić ich w piecu. Odda je

W 2012 roku z informacji od firm wywożących śmieci z
Mszany Dolnej wynika, że wywieziono nieco ponad 830 ton
odpadów komunalnych. Według ostrożnych szacunków tych
odpadów powinno być jednak co najmniej 1600 ton! Gdzie
zatem te brakujące 770 ton? Krótki spacer nad rzekę, czy
do lasu da niestety prostą odpowiedź…
pełniania
się
odpadami
komunalnymi pojemników,
przeznaczonych do segregacji,
nagminnego podrzucania domowych odpadów do koszy
ulicznych, czy też spalania
śmieci w domowych piecach.
Dla większości mieszkańców
jest to powód do wstydu, że w

odpowiedniemu podmiotowi,
który w odpowiednim miejscu
część przetworzy, podda recyklingowi, a pozostałe zostaną
złożone na składowisku. Najbardziej zyskają Ci, którzy będą
segregować odpady, gdyż
zapłacą znacznie mniej niż
pozostali.

Jak będzie działał nowy system gospodarki odpadami?
Na gminie (mieście) będzie
spoczywało zapewnienie odbioru i właściwe, bezpieczne
zagospodarowanie odpadów
komunalnych oraz danie
możliwości selektywnego
zbierania odpadów właścicielom nieruchomości zamieszkanych.
Odpady odbierała będzie
wyłoniona w drodze przetargu
firma. Za odbiór odpadów
wszyscy mieszkańcy uiszczają
opłatę, dzięki czemu przestaje
„opłacać się” wyrzucać śmieci
„do lasu”. Osoby nie segregujące śmieci zapłacą więcej.

Wiosna 1/2013

Brak postawy ekologicznej
musi być karany.
Nowy system oznacza dla
mieszkańca następujące korzyści:
- jest zwolniony z obowiązku
podpisywania umów z przedsiębiorcami wywożącymi śmieci (teraz zrobi to miasto)
- nie będzie musiał się martwić o utylizację starej pralki,
wersalki, baterii – odda je do
specjalnie wyznaczonego punktu
- nie będzie musiał szukać
najkorzystniejszej oferty wśród
przedsiębiorców wywożących

odpady - zrobi to za niego
miasto
- będzie premiowany za
postawę ekologiczną – zapłaci
mniejszą stawkę, jeżeli odpady
posegreguje.
Gminy zyskały nowe kompetencje i narzędzia do działania.
Dysponując opłatami będą
mogły stworzyć skuteczny system segregacji, wywozu i unieszkodliwiania odpadów. Dzięki
temu skończy się wstydliwy dla
wszystkich problem podrzucania, porzucania byle gdzie, czy
palenia śmieci komunalnych.
Zmniejszy się także liczba od-

www.mszana-dolna.eu
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SYSTEM

padów składanych na wysypiskach – gdyż znaczna ich część
będzie poddana recyklingowi,
czyli powtórnie wykorzystana.
Wszystkie gminy mają czas
na wdrożenie w życie zapisów
ustawy do połowy 2013 roku śmieciowy problem powinien
przestać istnieć. Doszlusujemy
wówczas do państw, które taki
system mają wprowadzony od
dawna i doskonale się u nich
sprawdza.
Odpady z terenu miasta
Mszana Dolna trafią do jednej
z instalacji zagospodarowania
odpadów wyznaczonych w Pla-

GOSPODAROWANIA

Właściciele (zarządcy) nieruchomości niezamieszkanych,
na których powstają odpady komunalne (sklepy, obiekty
gastronomiczne, usługowe, szkoły, urzędy, domki letniskowe
itp.) będą musieli zawrzeć indywidualnie umowę z uprawnionym przedsiębiorcą na wywóz odpadów oraz wyposażyć
nieruchomość w odpowiednie pojemniki, określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Mszana Dolna.
Właściciele nieruchomości zamieszkanych, którzy mają
zawartą umowę z firmą wywożącą odpady komunalne
muszą pamiętać o jej rozwiązaniu przed 1 lipcem 2013 roku.
nie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na
terenie tzw. Regionu Południo-

wego - Myślenic, Tylmanowej
lub Nowego Targu.

SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Według założeń ustawy wszystkie odpady komunalne powinny być segregowane Mieszkańcy miasta będą zobowiązani do segregacji odpadów na następujące frakcje w
kolorowych workach:

14
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ODPADAMI
Bioodpady i odpady zielone
można zagospodarować we
własnym kompostowniku. Aby
zmniejszyć ilość pozostałych
odpadów plastikowe oraz wielomateriałowe opakowania należy zgniatać przed wyrzuceniem. Ponadto starajmy się
robić zakupy korzystając z toreb materiałowych wielokrotnego użytku.
Mieszkańcy budynków wielolorodzinnych (bloków) będą
segregować odpady w kontene-

W

GMINACH

rach o takich samych kolorach,
jak worki powyżej.
Częstotliwość wywozu zostanie ustalona w harmonogramie
w postępowaniu przetargowym, lecz na pewno nie będzie

ona rzadsza niż ustalona w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku w Mieście Mszana
Dolna (co 1-3 tygodnie w zależności od zabudowy, pory
roku oraz rodzaju odpadów).

Odpady wielkogabarytowe (np. meble) oraz problematyczne, takie jak baterie i akumulatory, przeterminowane
leki, puszki po farbach i lakierach, opony, gruz z drobnych
remontów (do 100 kg), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany co najmniej 2 razy w ciągu roku na
zasadach jednodniowych akcji z wyznaczonych miejsc – Punktów selektywnej zbiórki.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Na podstawie aktualnie obowiązującego prawa system
gospodarki odpadami musi zostać sfinansowany z wpłat
właścicieli nieruchomości zamieszkanych. Miasto nie może
do systemu dopłacać, ani też na nim zarabiać.
Opłata
Na podstawie cen uzyskanych
od przewoźników i zakładów zagospodarowania odpadów oraz
następujących założeń: 8000
mieszkańców miasta, produkujących średnio 200 kg odpadów
komunalnych, 100% mieszkańców segregujących odpady,
możliwość poddania recyklingowi
maksymalnie 30-50% odpadów
wyliczono stawkę 9 zł na miesz-

Wiosna 1/2013

kańca na miesiąc. Rada Miasta
uchwaliła taką stawkę w grudniu
ubiegłego roku dla mieszkańców,
którzy będą segregować odpady,
natomiast dwukrotnie wyższą
(18 zł) dla nie segregujących.
Ostateczne – realne koszty
będą znane po przeprowadzeniu
postępowania przetargowego na
wywóz i zagospodarowanie odpadów z terenu miasta. Rada
Miasta może wówczas urealnić
obowiązującą stawkę. Dodatkowo
po marcowej nowelizacji ustawy
istnieje możliwość różnicowania
stawek w zależności np. i od rodzaju zabudowy, wielkości gospodarstwa domowego, co Rada
Miasta może uwzględnić przy nowelizacji własnych uchwał.
Wysokość opłaty, którą będą
płacili mieszkańcy, zostanie ustalona na podstawie złożonej w
Urzędzie Miasta deklaracji przez
właściciela nieruchomości do 15
maja 2013 roku, w której będzie
informacja o liczbie osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz
sposobie gromadzenia odpadów
(czy deklaruje segregację). Deklaracja zostanie dostarczona

wszystkim właścicielom nieruchomości zamieszkanych.
Opłata uiszczana będzie co
miesiąc do 15 dnia każdego
miesiąca na odpowiednie konto
Urzędu Miasta lub w kasie
Urzędu.
Odpady z każdej zamieszkanej
nieruchomości będzie odbierała
wyłoniona w przetargu firma
- z budynków jednorodzinnych
kolorowe worki, natomiast z nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi z kolorowych kontenerów. Właściciele budynków jednorodzinnych
może wyposażyć nieruchomość
na własny koszt w pojemniki,
zgodne ze specyfikacją (kolor
i pojemność) określoną w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta
Mszana Dolna. Nie jest to jednak
koniecze.
Do obowiązków firmy wywozowej będzie należało kontrolowanie segregacji odbieranych
od właścicieli nieruchomości
odpadów. W przypadku stwierdzenia nie segregowania odpadów, mimo złożenia takiej deklaracji przez właściciela, powiadomi o tym fakcie Urząd Miasta,
który wyda odpowiednią decyzję
o podwyższeniu opłaty.

www.mszana-dolna.eu
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NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA
ODPADAMI W GMINACH
Harmonogram spotkań z Mieszkańcami
Mszany Dolnej ws. nowego systemu
gospodarowania odpadami
Wszystkie spotkania zaczynają się o godzinie 16.30
8 kwietnia (poniedziałek) - Pensjonat "FRANIO" ul. Zakopiańska
9 kwietnia (wtorek) - Zespół Szkół Miejskich Nr 2, ul. Rynek
10 kwietnia (środa) - Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego
11 kwietnia (czwartek) - Zespół Szkół Miejskich Nr 1, ul. Sienkiewicza
12 kwietnia (piątek) - Ośrodek PCK, ul. Leśna
15 kwietnia (poniedziałek) - świetlica na osiedlu Krakowska
16 kwietnia (wtorek) - Pensjonat "SŁONECZKO", ul. Stawowa 35
17 kwietnia (środa) - świetlica osiedlowa na ul. Starowiejskiej 11
18 kwietnia (czwartek) - Pensjonat "SŁONECZNY", ul. Słoneczna
19 kwietnia (piątek) - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (dawny "Ogrodnik"), ul. J. Marka
22 kwietnia (poniedziałek) - świetlica Klubu Sportowego "TURBACZ", ul. Spadochroniarzy
23 kwietnia (wtorek) - sala konferencyjna Urzędu Miasta, ul. Piłsudskiego

Prosimy mieszkańców o wybranie dogodnego terminu i lokalizacji.

Bieżące informacji na temat nowego systemu
gospodarki odpadami można uzyskać:
- na stronie: http://www.mszana-dolna.eu/gospodarka-odpadami/
- pisząc na e-mail: gospodarkaodpadami@mszana-dolna.pl oraz
- dzwoniąc na numer telefonu 18 331 06 22 wew. 216
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Latarnia w Mszanie świeci dla seniorów

S

i różnych urządzeń teleinformatycznych. Wprowadza w cyfrowy świat
tych, którzy nigdy nie mieli do czynienia z komputerem i z tego powodu
czują się wykluczeni. Dlaczego Latarnicy? Przyjęto metaforę latarni morskich i opiekujących się nimi latarników. Latarnia morska wskazuje drogę
tym, którzy potrafią odczytywać wysyłane przez nią sygnały. Tak jak każdy
żeglarz powinien korzystać z tych sygnałów, tak by każdy Polak powinien
potrafić korzystać z Internetu i sprzętu

FOT. URZĄD MIASTA

erdecznie zapraszamy wszystkich
seniorów na bezpłatne zajęcia
komputerowe w ramach projektu
„Polska Cyfrowa Równych Szans”.
Projekt skierowany jest szczególnie do
osób 50+, ale również młodsze osoby
mogą z nich skorzystać. Zapraszamy
na godz. 16.00 do Szkoły Podstawowej
nr 1 - tam w każdy czwartek odbywają
się bezpłatne zajęcia z obsługi komputera i internetu.
Naszym lokalnym latarnikiem jest
Radosław Radomski. Latarnicy to

Zajęcia komputerowe w programie „Latarnik”
osoby, które działają w lokalnym środowisku na rzecz edukacji cyfrowej.
Uczą korzystania z najbardziej popularnych urządzeń elektronicznych:
komputera, telefonu komórkowego

gdzie jest potrzeba a jeszcze nie korzysta się z Internetu. Drodzy czytelnicy, jeśli macie w sąsiedztwie osobę,
która byłaby zainteresowana takimi
zajęciami, przekażcie jej informację.
Niezależnie od zajęć komputerowych
zapraszamy na spotkania Klubu Radosnych Siątek „Dolina Marzeń” to
bezpłatne zajęcia dla seniorów odbywające się w każdą środę - ustalono,
że odbywać będzie się to na przemian
w dwóch miejscach - w Miejskiej Bibliotece i Domu Parafialnym z następującym podziałem: w Bibliotece będą
zajęcia z pobudzaniem intelektu,
a w salkach parafialnych można nastawić się na zajęcia ruchowe i rekreacyjne. Warto obserwować nasze tablice
informacyjne, tam pojawiają się na
bieżąco plakaty z zaproszeniem na
spotkania.
Możesz dowiedzieć się więcej
o działalności Latarników z telewizyjnego cyklu pt. „Latarnicy.pl”, który
emitowany jest na antenie TVP1
w każdą sobotę o godz.10:30.
Jeśli chciałbyś uczestniczyć w takich
zajęciach, ale wciąż masz zbyt daleko,
zadzwoń do mnie - tel. 510 600 210.
Serdecznie zapraszam!
Radosław Radomski
Latarnik Polski Cyfrowej
Równych Szans
www.latarniamszana.pl

komputerowego. Dlatego też serdecznie zapraszamy na zajęcia i zachęcamy, by osoby, które czytają tę informację przekazały ją dalej, tak jak
sygnał latarni morskiej dotarł tam,

Do końca świata...
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z uwagą śledzimy informacje płynące
z Fundacji, w jakiś sposób przyczyniamy się do takich globalnych sum,
które mają służyć małym i dużym.
Był to kolejny rekord zbiórki w naszym regionie, a nasz sztab działał jak

dobrze zaoliwiona machina. O fenomenie mszańskiej zbiórki pisały nawet
dzienniki lokalne, nie mogąc nadziwić
się jak to się dzieje, że nasze siedmiotysięczne miasto co roku „bije na
głowę” większe w rejonie. Skąd bierze

FOT. URZĄD MIASTA

Z

azwyczaj w marcu na konferencji
prasowej pojawia się człowiekorkiestra w czerwonych okularach, w żółtej koszuli i z charakterystycznym jąkaniem. Nie ma chyba już
nikogo w Polsce, kto miałby problemy
z rozpoznaniem tej osoby. Tak Jurek
Owsiak przedstawił 6 marca ostateczną
kwotę zebraną podczas 21 Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 50.657.747,68 zł.
Szczególny to był finał, bo po raz
pierwszy celem zbiorki byli również
seniorzy. Dokładnie hasło brzmiało:
„dla ratowania dzieci i godnej opieki
medycznej seniorów”. Finał wprawdzie wybrzmiał już dwa miesiące
temu, ale dla przypomnienia chcielibyśmy pochwalić się rekordową sumą
- 90.167, zł. i podziękować raz jeszcze
naszym wolontariuszom, bo to najważniejsze osoby w naszym sztabie.
To dzięki nim udaje nam się wypracować takie rekordowe sumy, najlepsze
w całej okolicy. Ponad 300 wolontariuszy to nie lada ekipa. Dlatego też

Ekipa 21 mszańskiego finału WOŚP

www.mszana-dolna.eu
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Bezpieczne ferie
z mszańską Strażą Miejską

Prezentacja wykonanej pracy
się taki wynik? Sztab to przede wszystkim długoletnie doświadczenie i jak
podkreślał odpowiedzialny za kwestę
w Mszanie Dolnej Piotr Armatys ogromne serce wielu ludzi. Za to dziękujemy im na łamach gazety. Naszym
wolontariuszom, osobom, którzy pomogli zorganizować zbiórkę i wsparli
nas również przynosząc gadżety do
licytacji, tym, którzy pomyśleli o zapleczu gastronomicznym dla spędzających cały dzień na kweście ulicznej ekipach oraz naszym kierowcom.
Za ucztę dla ducha dziękujemy tym,
którzy w tym właśnie dniu zagrali
z orkiestrą czyli zespołom Elegancko,
Gołecki oraz Orkiestrze Dętej OSP.
Nie zawiódł Bank Spółdzielczy, podsztab w Dobrej i Automobilklub z Limanowej, który w tym roku do nas
dołączył. Wszystkim jeszcze raz
WIELKIE DZIĘKI!
Sztab WOŚP w Mszanie Dolnej

padek i konieczne jest wezwanie pomocy. Zajęcia po raz pierwszy prowadzone były przy pomocy specjalnie
w tym celu przygotowanej prezentacji,
pełniej kolorowych obrazków i wesołych wierszyków adekwatnych do
omawianych zagadnień.
W tym czasie funkcjonariusze Straży
Miejskiej przeprowadzili kontrole:
- zamarzniętych akwenów wodnych,
które w zimie mogą służyć za lodowiska,

FOT. URZĄD MIASTA

FOT. URZĄD MIASTA

F

unkcjonariusze naszej Straży
Miejskiej tuż przed rozpoczęciem ferii zimowych prowadzili
zajęcia mające na celu przygotowanie
dzieci do bezpiecznego wypoczynku
zimowego.
Program spotkań, realizowany
w przedszkolach w ramach akcji
„Bezpieczne ferie ze Strażą Miejską”,
miał na celu uświadomienie dzieciom,
iż z pozoru beztroskie zabawy na san-

Pamiątkowe zdjęcie z mszańską Strażą Miejską
kach, nartach, czy łyżwach mogą być
niebezpieczne, jeśli odbywać się będą
w sposób bezmyślny i w miejscach do
tego nie przeznaczonych, m. in. blisko
drogi, zbiornika wodnego. W prelekcjach uczestniczyło łącznie 112 dzieci
z mszańskich przedszkoli. Strażnicy
przypomnieli również zasady, jakimi
trzeba się kierować w przypadku,
kiedy przytrafi się nieszczęśliwy wy-

- miejsc i zabaw dzieci i młodzieży
nie korzystającej z zorganizowanych
form wypoczynku takich jak place zabaw, skwery i podwórka,
- punktów sprzedaży alkoholu,
zwłaszcza w zakresie dostępu do niego
osób nieletnich.
Red.

Po feriach w Bibliotece
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nego wnuka lub wnuczkę ma dla nich
wartość sentymentalną. Kolejny dzień
również przyniósł możliwość samodzielnych działań - na warsztatach
dziennikarskich prowadzonych przez
Annę Janik Muchę każdy z uczestników walczył z słowami, tworzył teksty
prasowe, głowił się nad tytułami artykułów, a nawet jak prawdziwy dzien-

nikarz szukał ciekawych tematów do
gazety. W ten sposób kilkuosobowe
grupy tworzyły kolorowe projekty
dziennikarskie jak profesjonalne kolegium redakcyjne. Środa była idealnym
dniem na wykorzystanie dotychczasowych zdolności. Rozgrzane przez manualne zadania dłonie oraz wyćwiczona głowa - łamiąca słowa to idealny

FOT. BIBLIOTEKA

Z

rób to sam” - to hasło, które nasuwa się na myśl kiedy przychodzi nam podsumować ferie
zimowe organizowane w naszej Bibliotece. W tym roku zajęcia dla najmłodszych rozpoczęły się od warsztatów
z rękodzieła artystycznego.
Aleksandra Tomasiewicz prowadząca te zajęcia zachęcała do wykorzystywania najbardziej dostępnych
materiałów czyli gazet, włóczek,
skrawków materiałów, do tego farb,
papier kolorowy i kredki były uzupełnieniem tego co powstało. Efekt
tego „art-recyklingu” to upominki
i ozdoby na Dzień Dziadka. Podczas
przygotowywania prac nie zabrakło
opowieści o Dziadku Anatolu, ale tak
naprawdę, jego przygody mogły dotyczyć każdego Dziadka. „Małe dzieła
sztuki”, wręczone po powrocie do
domu Seniorom, to zdecydowanie lepszy prezent niż ten, kupiony w sklepie.
Dlaczego? Wykonany przez ukocha-

W trakcie art-recyklingu

Wiosna 1/2013

duet do... kalamburów. Mistrzów nie
brakowało a dwudniowa rozgrzewka
przyniosła nie tylko zwycięstwo ale
i dobrą zabawę. Ale jak to w Bibliotece, nie mogło zabraknąć pracy
z książką - wprawdzie coraz częściej
zastępujemy sobie książki monitorem
komputera, ale w czwartek i piątek nie
było takiej możliwości. Zaczęliśmy
od pracy nad tekstami bajek-pomagajek, czyli analizowaliśmy historie
związane z różnymi emocjami świata
dziecięcego. Wszelkie strachy, smutki
i cienie przegonione zostały magicznymi zaklęciami. Udało się, że ho ho!
A w piątek do zabaw i konkursów
zaprosiliśmy bohaterów naszych bajek.
Trzeba było wykazać się wiedzą
czytelniczą by przypisać tajemniczego
bohatera do książki. Z tym nie miał
problemów ten, kto odwiedza systematycznie Bibliotekę... Z propozycji
spędzenia ferii z naszą Miejską Biblio-

FOT. BIBLIOTEKA

Kultura

Młodzi twórcy prezentują swoje dzieła
teką korzystało codziennie 50-cioro Uśmiechy dzieci mówią same za siebie,
dzieci. Serdeczne słowa podziękowa- w odnowionych salach coraz milej spęnia kierowane są w tym miejscu do dzają czas nie tylko najmłodsi ale
miejscowych firmy cukierniczych - i seniorzy. Serdecznie zapraszamy do
słodki podwieczorek był codziennie. Biblioteki!
Dodatkową atrakcją dla dzieci były
Bibliotekarka
także nagrody za udział w konkursach.
Czy było warto odwiedzić Bibliotekę?

Misterium z pasją
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szczących deskach MOK-u trwały długie
i wyczerpujące próby przed czwartkową
premierą. Fachowcy (ks. Rafał i p. Katarzyna Wasilewska) twierdzą, że „naturszczyki” nadspodziewanie dobrze
radzą sobie z rolami na scenie. Oczywiście, nikt na co dzień zajmujący się
zarządzaniem w firmie, lub nauczaniem
dzieci w szkole, nie stanie się z dnia na
dzień, aktorem na miarę Gustawa Holoubka, czy Jerzego Zelnika, ale nie ta-

wołanych przez Jezusa byli rybacy i celnik, a także przedstawiciele wielu innych zawodów. Podobnie i w sztuce
ks. Piórkowskiego w rolach Apostołów
zobaczyliśmy dyrektorów, proboszczów,
wójta, burmistrza i urzędników. W arcykapłanach widzowie rozpoznali
z pewnością znane z życia publicznego
postacie - Adam Malec (przewodniczący
Rady Miasta) przybliżył postać kontrowersyjnego arcykapłana Kajfasza, zaś

FOT. URZĄD MIASTA

D

o czwartku (21 marca br.)
wszystko musiało być dopięte na
przysłowiowy „ostatni guzik” tego wieczora misterium Męki Pańskiej
„Pójdź za mną” zobaczyli najbliźsi
i rodziny tych, którzy w reżyserowanym
przez ks. Rafała Piórkowskiego i Katarzynę Wasilewską - nauczycielkę
w ZSM nr 2, wystąpili na scenie. A jest
tych aktorów-amatorów ponad pół setki.
Pomysłodawca i reżyser spektaklu,
ks. Rafał Piórkowski pochodzący z Makowa Podhalańskiego mszański wikariusz i katecheta w ZSM nr 2, do pasyjnej sztuki szukał aktorów od jesieni roku
ubiegłego. Wiedział, jak do tego się zabrać, bo mszańskie misterium nie było
jego pierwszym dziełem. Księdzu Rafałowi już wcześniej udało się namówić
i przekonać do występów na teatralnej
scenie parafian w Libiążu, gdzie przed
przenosinami do Mszany Dolnej z powodzeniem duszpasterzował. W Libiążu
wielkopostne misteria na stałe wpisały
się w kalendarz dni poprzedzających
Wielki Tydzień i Wielkanoc.
Do zainicjowanej przez ks. Zdzisława
Balona byłego proboszcza parafii św.
Michała, wielkopiątkowej, nocnej Drogi
Krzyżowej ulicami naszego miasta, dopisaliśmy w tym roku kolejną piękną
i potrzebną inicjatywę - Misterium Męki
Pańskiej. Siedmiotygodniowy okres
Wielkiego Postu winien być czasem refleksji i wyciszenia, ale czy jest? Tempo
życia, pośpiech i zagonienie skutecznie
przesłaniają nam istotę tego ważnego
w kalendarzu Kościoła, ale i życiu
każdego z nas, okresu. Tak naprawdę
to dopiero Wielki Tydzień uświadamia
w pełni, że Wielkanoc na progu.
Na starych i niemiłosiernie trze-

Sąd Piłata - podczas premierowego przedstawienia Misterium Męki Pańskiej 21 marca 2013 r.
kie wyzwania postawiono przed chórzystami z parafii św. Michała - na
potrzeby Misterium, panowie wcielili
się w faryzeuszy zasiadających w Sanhedrynie. Ubrani w stroje z tamtej epoki
znakomicie oddają klimat odległych
czasów, a swoją swobodą, naturalną grą
i zachowaniem na scenie z pewnością
pozwolą widzom na przeniesienie się
choć na chwilę do Jerozolimy z epoki
Chrystusa.
Drugą po faryzeuszach, dużą grupą
występującą w Misterium byli Apostołowie - podobnie, jak ci sprzed dwóch
tysięcy lat, wywodzą się z różnych grup
społecznych. Pośród tamtych po-

inny radny, Jerzy Karczewski wcielił się
w postać pobożnego Józefa z Arymatei.
Znakomite kreacje aktorskie stworzył:
Tomasz Janik - na scenie w roli Poncjusza Piłata i Jerzy Łabuz - w misterium
grał Jana Chrzciciela. Ale mszańskie
misterium to nie tylko mężczyźni - podczas swojej ostatniej ziemskiej wędrówki Jezus spotkał wiele kobiet i z nimi
spotkają się ci, którzy przyjdą na przedstawienia. W roli Maryi - Matki Zbawiciela zobaczyliśmy Marię Gocał - prywatnie małżonkę Jana - stolarza, który
z innymi kolegami „po fachu” - Feliksem
Majdą, Kazimierzem Bierówką oraz
Edwardem Muchą, pomagali tworzyć
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Wydarzenia

Pięciolatku, witaj w szkole!

FOT. ZSM 1

drewniane elementy scenografii na scenie. Marię Magdalenę zagrała Dorota
Mucha, a z jednym „wdowim groszem”
do świątynnej skarbony przyszła Józefa
Białkowska. W Misterium uczestniczył
Krzysztof Bigaj - polonista, piosenkarz
i malarz w jednej osobie, a w przedstawieniu - Jezus. Pochodzi z Libiąża. Tam
poznał ks. Rafała Piórkowskiego i ta
przyjaźń trwa do dziś i przynosi piękne
owoce, o czym przekonaliśmy się podczas przedstawień. Krzysztof Bigaj
w Wielki Piątek skończył 33 lata - mówi
się o nich potocznie „lata Chrystusowe”.
Krzysztofowi dziękujemy za udział
w Misterium i życzymy dalszych sukcesów na scenie i spełnienia marzeń i planów - tych zawodowych i tych na niwie
rodzinnej.
Jeszcze kilka słów o ostatniej „umundurowanej” grupie na scenie - o rzymskich żołnierzach. Ksiądz Rafał „zmilitaryzował” na potrzeby przedstawienia
mszańskich i gminnych strażakówochotników, a ich dowódcą „mianował”
Józefa Malca, druha z Łostówki - na co
dzień specjalistę od wysokiego napięcia
w firmie TAURON. Na scenie momentów o „podwyższonym napięciu” zresztą

Pięciolatki wraz z sześciolatkami w szkole, podczas zajęć
tym roku szkolnym do Od- mach zajęć pozalekcyjnych organizodziałów
Przedszkolnych wanych w naszej szkole, np. taekw Zespole Szkół Miejskich wondo, taniec dyskotekowy - rozwijają
Nr 1 w Mszanie Dolnej oprócz dzieci swoje zainteresowania i uzdolnienia.
sześcioletnich uczęszczają pięciolatki. Bardzo dobrze zaaklimatyzowały się
Bardzo chętnie biorą udział w za- w grupach razem z sześciolatkami
bawach, grach, zajęciach przygoto- i z radością uczestniczą we wspólnych
wujących do nauki czytania i pisania, zabawach.
ZSM nr 1
rozwijających mowę i myślenie. W ra-

W

D

nie zabrakło, ale jak się ma doświadczenie z pracą pod prawdziwym napięciem, to i na scenie opanowania nie zabrakło.
Aktorzy to naturalnie „sól” całego
przedsięwzięcia, ale sztuka bez scenografii, przedstawienie bez muzyki, świateł i rekwizytów uczyniłoby z całego pomysłu rzecz absolutnie nieprzydatną
i mało „strawną”. Aktorów „ubrała”
JANDA - barwne i bogate szaty dla arcykapłanów i skromne, ale piękne tuniki
Apstołów, suknie dla Maryi i płaczących
niewiast znakomicie korespondują
ze zbrojnymi tarczami żołnierzy (dzieło
pracowników MOK-u) i rzymskimi sandałami na na nogach (te zaś wykonali
Adam Piekarski i Tadeusz Kołodziej).
Całość dopełniły światła i efekty - nad
ich właściwym doborem czuwa Piotr
Armatys i Michał Wyroba. Kropką nad
„i” jest muzyka - piękna i momentami
przerażająca, ale tak miało być, przekonuje Andrzej Leśniak, nauczyciel muzyki w ZSM nr 2.
Zdjęcia z premierowego przedstawienia Misterium Męki Pańskiej
również na pierwszej i ostatniej stronie
okładki.
Red.
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zień Babci i Dziadka to szczególny dzień, w którym wnuczki
i wnukowie wyrażają wdzięczność swoim Babciom i Dziadkom za
trud, poświęcenie, miłość i pomoc
w ich wychowaniu. Tradycją w Zespole
Szkół Miejskich Nr 1 w Mszanie Dolnej stały się coroczne spotkania
z okazji Dnia Babci i Dziadka, które
przygotowują wnukowie „zerówek”
i klas drugich.
Przy pięknie nakrytych stołach, słodkim poczęstunku Seniorzy ze wzruszeniem oglądali przygotowany przez poszczególne klasy program artystyczny.
Wnuczęta starały się jak najpiękniej
wyrazić miłość do swoich Babć i Dziadków. Były więc jasełka, inscenizacje,
śpiewy i tańce. Wzruszenie dostojnych
gości było ogromne, a ukradkiem ocierane łzy świadczyły o miłości i zadowoleniu z ukochanych wnuków, którzy
obdarowali swoich najbliższych włas-

noręcznie przygotowanymi prezentami. Występ wnuków, upominki
i słodki poczęstunek to nie koniec niespodzianek, jakie przygotowali rodzice,
wychowawcy i dzieci. Niezwykłej atmosferze towarzyszyła przygrywająca
kapela góralska, zaproszona przez rodziców. W całej szkole słychać było
głos dostojnych gości, którzy zakończyli spotkanie śpiewem kolęd i pastorałek. Pod koniec uroczystości pani
dyrektor Anna Górska w imieniu własnym i nauczycieli złożyła wszystkim
Seniorom najlepsze życzenia i podziękowała za odwiedzenie naszej szkoły
i kultywowanie tej corocznej tradycji.
Słowa podziękowania skierowała również w stronę rodziców, dziękując
im za tak wspaniałe przygotowanie
uroczystości.
Myślę, że ten dzień na długo pozostanie w naszych sercach.
A. Miśkowiec, ZSM nr 1

FOT. ZSM 1

FOT. EWELINA MAJDA

Dzień Babci i Dziadka w „1”
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Turystyka

Koło Terenowe PTTK
otwiera sezon turystyczny

U

roczysta inauguracja sezonu turystycznego 2013 w Małopolsce
zaplanowana jest na 21 kwietnia
w Jamnej (wieś w powiecie tarnowskim,
gmina Zakliczyn).
Na wzgórzu w Jamnej istnieje
założony przez dominikanina - Ojca
Jana Górę słynny Dom Św. Jacka, ośrodek duszpasterstwa akademickiego
oraz schronisko studenckie „Bacówka”.
W niewielkiej odległości znajduje się tu
unikalny rezerwat przyrody nieożywionej „Skamieniałe miasto” w Ciężkowicach. „Skamieniałe Miasto” to rezerwat
geologiczny, w którym głównym przedmiotem ochrony są malownicze skałki
zbudowane z piaskowca, nazywanego
ciężkowickim. Skałki te posiadają oryginalne kształty - można w nich odnaleźć starodawne miasto z ratuszem,
warowniami, basztą i kościołem, oraz
zaklęte w kamień postacie ludzi
i zwierząt: czarownicę, cygankę, żółwia,
borsuka, itp.
Warto odwiedzić tą okolicę, ale niekoniecznie 21 kwietnia, dlatego, że tego
samego dnia Terenowe Koło PTTK
w Mszanie Dolnej postanowiło wyznaczyć spotkanie na Czarnym Dziale jako
pierwsze wyjście w ramach „IX spotkań
w górach”. Wybór może okazać się bardzo prosty, gdyż Koło zastanawia się
nad organizacją wycieczki do „Skamieniałego Miasta” w przyszłym roku.
Na razie kalendarz wycieczek zamyka
się w ustalonym terminarzu wyjść w ramach „Spotkań w górach”, organizacji
dwóch wycieczek wyjazdowych w Bieszczady i na Magórę Małastowską oraz
okolicznościowe przejście nowym szlakiem J. Tolińskiego i E. Trybowskiej.
Koło Terenowe na Walnym Zebraniu
Spawodawczo-Wyborczym 18 stycznia
br. podjęło uchwałę i od tego momentu
nosi nazwę „im. Juliana Tolińskiego”.
16 maja 1954 Julian Toliński założył
Koło Terenowego Oddziału PTTK
w Mszanie Dolnej. Zgłoszono i wybrano
następujących kandydatów do Zarządu
Koła: Maria Antos, Ewa Kotarba, Magdalena Antosz, Jan Piekarczyk, Roman
Rusnak. Nowy Zarząd został przyjęty
jednogłośnie.
Wszystkim zainteresowanym 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 również
mogą brać udział w wycieczkach ale
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wyłącznie pod opieką dorosłych. Spotkania odbywają się w wyznaczonych
miejscach bez względu na pogodę. Organizatorzy przyznają nagrody uczestnikom, którzy zaliczyli przynajmniej
cztery z sześciu szczytów. Serdecznie
zapraszamy do wspólnego wędrowania!
Poniżej zestawienie poszczególnych,
zaplanowanych wyjść:
IX SPOTKANIA W GÓRACH 2013:
- 21.04.2013: CZARNY DZIAŁ, 673
m.n.p.m, 13.00- 14.00
- 19.05.2013: POLANA PODSKAŁY POD

KUDŁONIEM, 940-1020 m.n.p.m,
13.00- 14.00
- 23.06.2013: POLANA WAŁY, 1012
m.n.p.m, 13.00- 14.00
- 14.07.2013: ŁOPIEŃ, 961 m.n.p.m,
13.00- 14.00
- 25.08.2013: LUBOMIR, 904 m.n.p.m,
13.00- 14.00
- 22.09.2013: SZCZEBEL, 977 m.n.p.m,
13.00- 14.00
Red.

W trosce o turystykę

N

a łamach kwartalnika, prezentujemy pismo turysty goszczącego w Mszanie Dolnej,
skierowane do Burmistrza, dotyczące
turystyki pieszej.
Szanowny Panie Burmistrzu!
Niniejsze pismo składam na Pana ręce
w formie informacji, niemniej jednak
można je też zinterpretować jako nieoficjalną skargę. Nieoficjalną, ponieważ
jest przekazane drogą elektroniczną,
bez podpisu oraz bez chęci z mojej
strony nadawania mu trybu oficjalnego.
Na początek, tytułem przedstawienia
się, kilka informacji o sobie. Przebywałem w Mszanie Dolnej prywatnie na
wczasach w pierwszej połowie sierpnia
2011 r. Mam 38 lat, pracuję w służbach
mundurowych, posiadam uprawnienia
Przodownika Turystyki Górskiej PTTK
oraz wiele innych zawodowych tytułów.
Do Mszany Dolnej przyjechałem, ponieważ w jej rejonie są wspaniałe góry Beskidu Wyspowego i Gorców. Wasze góry
uważam za najatrakcyjniejsze w Polsce
do turystyki pieszej ze względu na dogodne rozplanowanie komunikacyjne.
W trakcie pobytu w Mszanie Dolnej
wykonałem wiele wycieczek pieszych
po górach, niektóre samotnie, niektóre
z rodziną. Działania waszych służb leśnych sprawiły jednak, że raczej nigdy
więcej w wasz region nie przyjadę.
Prawdopodobnie wielu innych turystów
postąpi podobnie i nawet nie zadadzą
sobie trudu, aby interweniować w sprawie. Praca służb leśnych waszego regionu to niebezpieczna dla ludzi nieprofesjonalna i egoistyczna samowola,
zatem proszę Pana Burmistrza o interwencję w tej sprawie. Celowo nie zwracam, się do dyrekcji lasów państwowych, lecz do Pana, ponieważ to w interesie miasta jest dbałość o turystów
i czerpanie zysków z ich pobytu.
Uzasadnienie: Wasze służby leśne
wykonując swoje prace zamykają szlak

turystyczny gdzieś na trasie i turysta
przekonuje się o tym dopiero na miejscu. Nie jest możliwe bezpieczne zaplanowanie wycieczki górskiej, jeśli o zakazie wstępu dowiadujemy się po kilku
godzinach marszu danym szlakiem.
Jeśli turysta ma plan wycieczki i jest
w połowie jego realizacji, to nie może
tak po prostu zmienić trasy lub zawrócić. Zapas prowiantu i napojów, środki
komunikacji po zakończeniu wycieczki,
albo posiłki w ośrodku wczasowym są
przed każdą wycieczką zaplanowane,
więc z trasy nie można tak po prostu
zejść w inną stronę, bo leśnicy ją zamknęli. Takie zakazy wstępu na trasę
należy umieszczać na dole w punktach
rozpoczęcia podejść w danym kierunku,
albo pokierować turystów na szlaku alternatywną drogą omijającą miejsca
prac leśnych. Tak właśnie postępują nie
zawsze chwaleni drogowcy remontując
drogi. O zamknięciu drogi i ewentualnym objeździe informują kierowców odpowiednio wcześnie precyzyjne znaki
i prowadzą objazdem aż do wlotu na
dotychczasową drogę za miejscem zamkniętym. Warto pamiętać, że kierowca
zmuszony do zmiany planu jazdy na
trasie z powodu remontu, wypadku,
korka itp., jest znacznie bardziej bezpieczny od turysty pieszego, ponieważ
siedzi wygodnie w fotelu swojego pojazdu, ma dach nad głową, może
włączyć ogrzewanie, radio z informacjami, a nawet wygodnie przespać.
Turysta pieszy w górach potraktowany
przez leśników wspaniałomyślnym zamknięciem szlaku jest postawiony w zaplanowanej przez nieodpowiedzialne
służby niebezpiecznej sytuacji dla zdrowia i życia. Turysta pieszy nie potrzebuje na szlaku Beskidu Wyspowego barierek, schodów, poręczy itp., które
ostatnio uparcie montuje się nawet
w Bieszczadach. Takie rzeczy ma na co
dzień w mieście. Turysta chce po prostu
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przejść bezpiecznie ścieżką przez góry,
po czym cały i zdrowy wrócić do rodziny o planowanej porze.
Ponadto zamykać szlaki piesze w górach i prowadzić na nich prace można
poza ścisłym sezonem. Niewątpliwie
pierwsza połowa sierpnia, to szczyt sezonu i turystów jest na szlaku najwięcej.

Proszę choćby z grzeczności odpowiedzieć na mojego maila i ustosunkować się do niego. Zamknięcia tras dotyczyły nawet wejścia na Waszą
„flagową” górę Lubogoszcz.
Z poważaniem
Komandor Porucznik
dr Piotr Górski - Gdynia

Przygoda życia
Piotra Armatysa

Z

zrobiło podejście do przyrody, tam nie
było miejsca na śmieci, czyste brzegi
rzeki aż kuły w oczy, nie było mowy
o najmniejszym papierku, prędzej
można było spotkać niedźwiedzia czy
łosia niż śmieci... W każdym razie powrót z tej bajkowej krainy był ciężki,
ale pocieszał fakt, że nasi zawodnicy
zajęli piąte miejsce. Być może liczyli
na więcej, ale jak sami powtarzają
wędkarstwo jako sport uczy pokory.
Nie da się nic przewidzieć, tym bardziej, kiedy debiutuje się w zawodach
na rzece odległej od Polski 8 tys. km.
Drużynowe piąte miejsce wśród
czołówki z całego świata to naprawdę
duży sukces.
Nie sposób nie podziękować sponsorom, którzy pomogli zorganizować
całą wyprawę naszej kadry: Bank

FOT. URZĄD MIASTA

awodowo dyrektor Miejskiego
Ośrodka Kultury w Mszanie Dolnej, prywatnie wędkarz - Piotr
Armatys. Mało kto wie, że to hobby
wciągnęło go tak głęboko, że nie dość,
że startuje w zawodach z cyklu GP Polski z sukcesami, to od kilku lat jest
powoływany do Kadry Narodowej
w Wędkarstwie Muchowym. W ubiegłym roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych na Międzynarodowe Mistrzostwa Ameryki w wędkarstwie
muchowym. Można mówić o przygodzie życia, bo kto jest w stanie pochwalić się wędkowaniem w rzece Kolorado o długości 2330 km?
Okolica fantastyczna, znana choćby
ze zdjęć Wielkiego Kanionu. Wśród
kilkunastu reprezentacji z całego
świata wystąpiła drużyna z Polski,

Kadra Wędkarstwie Muchowym w USA. Z rybą - Piotr Armatys.
barw której bronił Piotr Armatys.
Ogromna rzeka i nieskazitelna
w swoim pięknie przyroda to pierwsze
wrażenia z pobytu w Vail. Według relacji Piotra wędkarstwo tam to sposób
na życie, wędkują wszyscy bez
wyjątku: dzieci, dorośli a nawet seniorzy, kobiety i mężczyźni. A tego chyba
najbardziej zazdrościli nasi zawodnicy,
bo z trudem godzą pracę zawodową
z czasem wolnym, gdy muszą zaplanować sobie treningi i łowienie. Tam
wędkowanie przychodzi naturalnie.
Ale nie ma czemu się dziwić, mając
do dyspozycji takie możliwości. Największe wrażenie na naszej kadrze
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Spółdzielczy w Mszanie Dolnej, Firma
Elektret, Firma LIJ, Firma Markam,
Firma Profexim, Vision, F.H.U. Całka
z Dąbrowy Górniczej, KBS Diament
Serwis z Psary oraz firma Grauvell.
Okazuje się że to nie ostatnia szansa
Piotra Armatysa na reprezentowanie
Polski w zawodach międzynarodowych w wędkarstwie muchowym.
W lutym trener Kadry Narodowej w
Wędkarstwie muchowy powołał do
składu drużyny narodowej na Mistrzostwa Świata w Norwegii zaplanowane
na sierpień 2013 roku.
Red.

Spacer po
zdrowie

N

iebawem ruszy miesięczny kurs
nordic walking organizowany
specjalnie dla seniorów. Będą to
bezpłatne zajęcia z instruktorem i sprzętem - specjalnymi kijami. Ta coraz bardziej znana forma rekreacji zaczyna zyskać na popularności w naszym mieście.
Wprawdzie jeszcze nieśmiało, ale pojawiają się osoby, które kijów używają
i spacerują bez żadnych oporów. Powoli
też zanika wstyd, a to zasługa mediów,
które promują ten sposób aktywności.
Tym bardziej, że nordic walking może
uprawiać każdy, bez względu na wiek,
kondycję czy tuszę. Nordic walking
można uprawiać zarówno nad morzem,
w lesie, parku czy w górach – przez cały
rok. Podczas takiego treningu pracuje
układ sercowo-naczyniowy i zachodzi
proces głębokiego dotlenienia oraz
wzmacniane są mięśnie. Jest korzystny
dla stawów – podczas spaceru kijki
“przejmują” na siebie ok. 30 % wagi naszego ciała, co odciąża układ kostny.
Dzięki pracy rąk w trakcie marszu uruchamiane są także górne partie ciała.
Efekty zdrowotne to siła i wytrzmałość
ramion, łatwość wchodzenia na wzniesienia i pokonywanie długich dystansów
i co ważne jest to bezpieczny trening
dla osób starszych. To ruch na świeżym
powietrzu. Na pierwszy rzut oka, wydawać się może że nie ma nic prostszego
niż nordic walking. Przecież to takie banalne wystarczą 2 kijki i do dzieła. Pozory jednak mylą i niestety sporo osób
chodzących z kijkami w lasach, czy miejskich parkach nie robi tego prawidłowo,
dlatego dobrze jest rozpocząć uprawianie nordic walking pod okiem instruktora, który nauczy prawidłowej techniki
marszu i pomoże dobrać odpowiednie
kije. Stowarzyszenie Lama otrzymało od
Urzędu Miasta dotację w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Miasta Mszana Dolna w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na zorganizowanie programu „Spacer po zdrowie”. „Spacer po
zdrowie” to bezpłatne zajęcia z nordic
walking dla seniorów pod okiem instruktorów z „Planety Sportu” i ze specjalistycznym sprzętem. Zachęcamy gorąco
do udziału w zajęciach, o których będą
informować niebawem plakaty na naszych miejskich tablicach.
Z instruktorami z Planety Sportu
można kontaktować się dzwoniąc pod
nr telefonu 510 765 810 do Katarzyny
Niedośpiał.
Red.
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Wędkarze podsumowują rok
i planują zawody

1

7 lutego br. odbyło się Walne
Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze koła „Mszanka”, na
którym udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i przeprowadzono
wybory nowego Zarządu Koła na lata
2013-2017, nowym prezesem koła został wybrany Andrzej Wnękowicz, nowo
wybrany prezes, wystąpił z wnioskiem
o przyznanie ustępującemu poprzednikowi Andrzeju Pakoszowi, tytułu honorowego prezesa koła „Mszanka”,
wniosek przyjęto jednogłośnie.
Wzorem lat minionych PZW Koło
Mszanka brało czynny udział w oczyszczaniu brzegów i koryta rzeki Mszanki
za co chcieliśmy podziękować wszystkim wędkarzom biorącym udział
w tych akcjach, które prowadzone są
z młodzieżą oraz władzami Miasta.
W ubiegłym roku Koło współorganizowało z Miejskim Ośrodkiem Kultury
oraz Wolontariatem Młodzieżowym
Piknik Rodzinny na boisku sportowym

przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej z okazji
Dnia Dziecka. Uczestniczenie w życiu
społecznym i kulturalnym Miasta jest
bardzo ważną sprawą, a pomoc w organizacji jest zawsze zauważona.
W tym miejscu chcieliśmy podziękować
Panu Burmistrzowi Tadeuszowi Filipiakowi za wspieranie naszej działalności. Wracając do działalności wędkarskiej informujemy że w ubiegłym
roku przeprowadzono tylko jedno zarybienie pstrągiem potokowym „selekt”
26-40 cm ok 300 szt. Jak co roku dużo
pracy miała Społeczna Straż Rybacka,
która wraz z Policją ukarała mandatami kilkanaście osób kłusujących na
naszych rzekach. Wiele kłopotu nastręczały prace nad zabudową cieków
Mszanki wraz z dopływami. Przy intensywnych pracach w korycie trzeba
było przenosić ryby pozostałe
w wyłączonych odcinkach rzeki.
Podziękowania za wydatną pomoc

w ubiegłym roku należą się również
Komendantowi Komisariatu Policji
w Mszanie Dolnej Markowi Szczepańskiemu oraz policjantom z Komisariatu
za pomoc w walce z kłusownikami
i kradzieżą żwiru z naszych rzek.
Najbliższe zaplanowane zawody na
otwarcie sezonu wędkarskiego to V Towarzyskie zawody muchowe „Puchar
Burmistrza Miasta Mszana Dolna”
które odbędą się na rzece Mszanka
7 kwietnia br. Zapisy już trwają, do tej
pory swój udział potwierdziło 25 zawodników, w tym karda juniorów
ze Słowacji. Na maj zaplanowane są
aż trzy mistrzostwa Koła w dyscyplinach: spławikowej, gruntowej, muchowej i spiningowej. Mistrzostwa muchowe odbędą się na rece Mszanka,
pozostałe będą wyjazdowe, nad Jezioro
Czorsztyńskie. Szczegółowy terminarz
dostępny jest na stronie internetowej
koła.
Koło Mszanka

Piłka nożna - Niedźwiedź najsilniejszy
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który oddał swoje serce mszańskiemu
klubowi, zadedykowali zwycięstwo
w turnieju seniorzy Turbacza. Piłkarze
i trenerzy, działacze i kibice trzymają
mocna kciuki za prezesa Szczypkę
i wszyscy, tak jak w grudniu modlili
się o Jego zdrowie, tak teraz czekają
na Jego powrót do klubu - Panie Pre-

dźwiedź - w Gorcach najsilniejszym
zwierzęciem jest niedźwiedź właśnie,
a w mszańskiej hali trampkarze i juniorzy z Niedźwiedzia, wiele pograć
innym nie dali i hasali po parkiecie,
że aż miło było patrzeć. Trampkarze
spod Turbacza nie mieli nawet litości
dla gospodarzy, którym w ciągu 12
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I

I Halowy Turniej o Puchar Ziemi
Zagórzańskiej czyli Niedźwiedź najsilniejszy a piłkarze Turbacza zagrali dla swego Prezesa. Najlepszych
trampkarzy i juniorów mają w Niedźwiedziu, zaś najmocniejsi seniorzy, to
piłkarze aspirującego do gry w IV lidze
mszańskiego Turbacza. To najkrótsza
historia zakończonego w niedzielne popołudnie 13 stycznia br. II Halowego
Turnieju o Puchar Ziemi Zagórzańskiej
w piłce nożnej rozgrywanego na parkiecie Miejskiej Hali w Mszanie Dolnej.
Ale w dwóch zdaniach nie da się
przecież zamknąć dwóch pełnych dni
zmagań. Turniej piłki halowej ma
krótką historię, bo zaledwie roczną
- zrodził się pod koniec roku 2011,
a już w styczniu roku następnego gościliśmy pod Lubogoszczą piłkarzy
grających na codzień w klubach gmin
Mszana Dolna i Niedźwiedź, a także
występujących w roli gospodarzy, zawodników K.S. Turbacz. Organizatorami halowego turnieju o Puchar
Ziemi Zagórzańskiej są Samorządy wymienionych wyżej gmin i działacze
mszańskiego klubu - w tym roku zabrakło jednego z pomysłodawców turnieju - prezesa K.S. Turbacz Władysława Szczypki. Kilka dni przed
świętami Bożego Narodzenia uległ
groźnemu wypadkowi i prawie miesiąc
spędził na szpitalnym łóżku. To właśnie swojemu prezesowi, człowiekowi

Burmistrz T. Filipiak wręcza jedno z indywidualnych wyróżnień
zesie, za chwilę ruszają rozgrywki
rundy wiosennej, Twoja drużyna lideruje, Twój ukochany klub świętuje
swoje 60-te urodziny, czekamy na Ciebie, wracaj szybko do zdrowia, jesteś
nam potrzebny! A jak było na boisku?
W sobotę dzielił i rządził Orkan Nie-

minut gry zaaplikowali cztery bramki,
nie tracąc przy tym żadnej. Nie dziwota zatem, że piękny puchar za zwycięstwo powędrował w ręce kapitana
drużyny przygotowanej do turnieju
przez Ireneusza Potaczka. Także najlepszym bramkarzem turnieju wy-
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Uczestnicy Halowego Turnieju o Puchar Ziemi Zagórzańskiej
(14, 17:3)
2. TURBACZ II MSZANA DOLNA
(14, 7:3)
3. ZENIT KASINKA MAŁA (11, 13:14)
4. ORKAN NIEDŹWIEDŹ I (6, 9:8)
5. OSTRA OLSZÓWKA (5, 6:9)
6. ORKAN NIEDŹIWEDŹ II (4, 3:7)
7. WITÓW MSZANA GÓRNA (1, 7:18)
Piłkarski Halowy Turniej o Puchar
Ziemi Zagórzańskiej przeszedł do historii - przez dwa dni pod dachem
mszańskiej hali rywalizowało siedem
drużyn klubowych z pięciu miejscowości naszych gmin. Każdy klub wystawił „piątki” we wszysttkich trzech

kategoriach wiekowych, a niektóre
kluby nawet po dwie drużyny w kategorii. Piłkarze spędzili na boisku
łącznie 756 minut i strzelili 180 bramek. Zawody sędziowali; Jacek Sochacki, Jarosław Kokoszka, Mateusz
Misiura i Michał Ziemianin - także arbitrzy otrzymali pamiątkowe statuetki.
Zawodnikom za walkę fair, nielicznym
kibicom za doping, dyrekcji ZSM nr 1
za gościnność - DZIĘKUJEMY i już dziś
zapraszamy za rok!
Red.

Nagrodzony działacz TKKF

M

ałopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
w tym roku obchodzi jubileusz
55-lecia powstania organizacji. Dlatego też krakowskie uroczystości organizowane 9 marca br. miały charakter
gali. Patronat honorowy nad imprezą
objął Wojewoda Małopolski - Jerzy
Miller, Marszałek Województwa
Małopolskiego - Marek Sowa oraz Prezydent Miasta Krakowa - prof. Jacek
Majchrowski.
Ostatni wymieniony okazał się również gospodarzem gali - zaprosił
wszystkich do zabytkowej Sali Obrad
Urzędu Miasta przy Placu Wszystkich Świętych. Tam z mini recitalem przywitała wszystkich Marta
Bizoń. Nie bez powodu opisujemy
wszystkie szczegóły tego wydarzenia, pomimo, że nie dotyczyły naszego miasta bezpośrednio, na tą
właśnie imprezę został oficjalnie
zaproszony Jan Piekarczyk - Sekretarz TKKF Ogniska „Lubogoszcz”
w Mszanie Dolnej. To wyróżnienie
jest docenieniem wkładu pracy na naszym lokalnym sportowym poletku. Bo
jak tu nie wspomnieć o wszystkich turniejach, które mszański TKKF organizuje? Począwszy od takich jak Turniej
Tenisa Stołowego, Tenisa Ziemnego,
Siatkówki Plażowej, …czy ostatni zimowy Slalom Gigant? Nie sposób oce-

nić nakładu pracy jaką wkłada się
w organizację tych wszystkich wydarzeń, począwszy od wnioskowania
o dotację, nagłośnienia wydarzenia,
czy osobiste zaangażowanie i nadzorowanie osobiście każdej drobnej
sprawy związanej z poszczególnymi
turniejami. Tak właśnie do tej, można
powiedzieć, hobbystycznej pracy, podchodzi Jan Piekarczyk. Dokładny i solidny jak marka, którą sobą reprezentuje - TKKF. Dlatego nie dziwiło nas
to zaproszenie, bo powiązane było
z wyróżnieniem i uhonorowaniem jego
osoby. Jan Piekarczyk otrzymał list
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brano golkipera Orkana Niedźwiedź Kamil Krzysztofiak w całym turnieju
dał się pokonać tylko jeden, jedyny
raz, a do bramki której strzegł, trafił
młody piłkarz Zenita Kasinka Mała.
Najlepszym graczem turnieju wśród
najmłodszych został zaś piłkarz Ostrej
Olszówka - Marcin Potaczek. Po trampkarzach, do walki stanęli juniorzy znów siedem zespołów i znów dominacja zawodników Orkana Niedźwiedź. W sześciu meczach „niedźwiedzie” strzeliły czternaście bramek,
tracąc tylko trzy. W tej kategorii najwyższy rezultat podczas turniejowych
zmagań padł w meczu Orkana Niedźwiedź I i Witowa Mszana Górna. „Orkan” zaaplikował rywalom sześć bramek, nie tracąc żadnej. Najlepszym
bramkarzem turnieju juniorów został
zawodnik Orkana Sylwester Jania,
a statuetka najlepszego gracza zawodów przypadła jego koledze z drużyny
Damianowi Gnieckowi. W niedzielę
swoje mecze rozgrywali seniorzy - tu
dominacja gospodarzy nie podlegała
dyskusji. Dwa pierwsze miejsca w turnieju wywalczyli piłkarze Franciszka
Mrózka. „Piątki” Turbacza I, podobnie
jak Turbacza II zanotowały po cztery
zwycięstwa i dwa remisy, ale lepszych
strzelców miała pierwsza drużyna, bo
jej bilans zamknął się stosunkiem bramek 17:3 i to jej kapitan odebrał z rąk
wójta Janusza Potaczka z Niedźwiedzia puchar za zwycięstwo. „Złotą rękawicę” dla najlepszego bramkarza
przyznano bramkarzowi Turbacza I Krzysztofowi Kawuli, zaś najlepszym
piłkarzem w „najpoważniejszej” kategorii turnieju został zawodnik z Kasinki Małej, napastnik tamtejszego Zenita, Krzysztof Rapacz.
TABELE KOŃCOWE II TURNIEJU
HALOWEGO O PUCHAR ZIEMI ZAGÓRZAŃSKIEJ
TRAMPKARZE
1. ORKAN NIEDŹWIEDŹ I (16, 11:1)
2. OSTRA OLSZÓWKA (13, 12:6)
3. WITÓW MSZANA GÓRNA (12, 9:7)
4. ZENIT KASINKA MAŁA (8, 7:7)
5. TURBACZ I MSZANA DOLNA
(7, 4:6)
6. TURBACZ II MSZANA DOLNA
(3, 3:10)
7. ORKAN II NIEDŹWIEDŹ (1, 4:13)
JUNIORZY
1. ORKAN NIEDŹWIEDŹ II (16, 14:3)
2. ORKAN NIEDŹWIEDŹ I (15, 18:3)
3. TURBACZ II MSZANA DOLNA (10,
15:11)
4. ZENIT KASINKA MAŁA (6, 4:9)
5. OSTRA OLSZÓWKA (5, 8:13)
6. WITÓW MSZANA GÓRNA (5, 6:14)
7. TURBACZ I MSZANA GÓRNA (1,
3:15)
SENIORZY
1. TURBACZ I MSZANA DOLNA
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gratulacyjny z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego oraz medal
55-lecia Małopolskiego TKKF. Serdecznie gratulujemy!
Red.
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Dwa Turnieje Still Darta w MOK-u
by przyspieszyć etap pierwszych eliminacji, jak również turniej rozpocznie
się godzinę wcześniej. Wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił zapraszamy na kolejne turnieje w tej ciekawej dyscyplinie.

SENIORZY:
1. Piotr Popiołek
2. Ryszard Paćko
3. Marek Antosz
4. Tadeusz Aksamit
5. Michał Piekarczyk

FOT. URZĄD MIASTA

P

odobno gra w lotki liczy sobie
kilkaset lat. Pogłoski mówią, że
sport ten wziął swoje początki od
rywalizacji pomiędzy znudzonymi wojownikami w przerwie między kolejnymi bitwami. Żołnierze ciskali krótkimi włóczniami w dno beczki od wina.
Gra potem przeniosła się do pomieszczeń zamkniętych i w naturalny sposób
najbardziej popularna była w angielskich pubach. Do tego stopnia, że nawet linia rzutu, czyli odległość od tarczy ustalono odmierzając trzy skrzynki
piwa pewnej angielskiej firmy a tarczę
zazwyczaj zastępowało dno beczki.
Dart jest zarówno profesjonalnym
sportem, jak również tradycyjną lokalową rozrywką, bardzo popularną
w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii,
krajach skandynawskich, Stanach
Zjednoczonych oraz wielu innych krajach. O tym jaką popularnością cieszy
się dart w Mszanie Dolnej mogli przekonać się organizatorzy pierwszych
rozgrywek 24 lutego br., zgłosiło się
ponad 20 osób. Wśród nich tacy „starzy wyjadacze”, którzy śmiało mogliby
startować jako profesjonaliści więc gdy
po podsumowaniu i wręczeniu nagród
padały pytania o powtórzenie turnieju,
organizatorzy wyznaczyli datę kolejnego spotkania. Tym razem, jak zapowiada Dariusz Godawski, jeden ze
współorganizatorów, będzie przygotowanych więcej stanowisk z tarczami

Uczestnicy turnieju w Still Darta z dyplomami
Poniżej podajemy wyniki
z I TURNIEJU
KOBIETY:
1. Dominika Godawska
2. Jolanata Pajdzik
JUNIORZY:
1. Kamil Armatys
2. Jakub Armatys
3. Sławomir Pajdzik
4. Maciej Karpierz
5. Kamil Pajdzik
6. Dominik Stachura

6. Michał Wacławik
7. Stanisław Karpierz
8. Przemysław Aksamit
9. Arkadiusz Aksamit
10. Piotr Armatys
11. Dariusz Godawski
12. Zygmunt Łyżnicki
13. Wojciech Miśkowiec
14. Leszek Olesiak
Red.

Rekord w Spale
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Finiszujący Zygmunt Łyżnicki
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W dniu 2 marca br. miały miejsce
XXII Mistrzostwa Polski Weteranów,
na których sprawdzało się 275 zawodników. Można powiedzieć, że takich
sportowców nam mogą zazdrościć
w całej Polsce. Najprostszy dowód na
to, że nie wypadli z formy to znowu
podium i to w jakim stylu! Zygmunt
Łyżnicki o pół sekundy pobił rekord
Polski w biegu na 3000 m - swój
własny z roku poprzedniego. Jerzy
Czyszczoń ze Spały przywiózł brąz wywalczony na dystansie 400 m.
Czy po takim występie ktoś
jeszcze ma wątpliwości,
że mamy prawdziwe złota
w Mszanie? Serdecznie gratulujemy obu biegaczom
i życzymy powodzenia w sezonie 2013!!!
XXII Halowe Mistrzostwa
Polski Weteranów LA
Spała 2013 - wyniki:
Czyszczoń Jerzy - 400 m M60 - 3 miejsce czas:
01:17.51

Łyżnicki Zygmunt - 3000m - M60
- 1 miejsce czas: 10:59.07 REKORD
POLSKI!!
Red.
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entralny Ośrodek w Spale to ośrodek przygotowań olimpijskich
znany w świecie sportowym.
Nasza kadra narodowa i olimpijska
właśnie Spałę wybiera jak bazę treningową, a w ośrodku goszczą najlepsi
polscy sportowcy. Do najlepszych możemy zaliczyć również naszych biegaczy z Sekcji Biegów Górskich i Długodystansowych MOK Mszana Dolna.
Po raz kolejny odwiedzając Spałę wrócili z medalami.

Zygmunt Łyżnicki oraz Jerzy
Czyszczoń z medalami odpowienio za zajęcie 1 i 3 miejsce

www.mszana-dolna.eu
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Boża rywalizacja na stoku,
czyli III Spartakiada Narciarska KSM
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P

iękna pogoda, mnóstwo śniegu,
łzy radości, szczęście - to wszystko towarzyszyło 9 lutego br.
uczestnikom III Ogólnopolskiej Spartakiady Narciarskiej organizowanej
przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Konikach. Ponad 150 osób
zebrało się w tej malowniczej miejscowości, by stanąć w szranki i zawalczyć o zwycięstwo. Tegorocznym
hasłem zawodów były słowa św. Stanisława Kostki: „Do wyższych rzeczy
zostałem stworzony”.
Rywalizacja o podium rozpoczęła
się wspólną modlitwą, której przewodniczył ks. Rafał Buzała, asystent diecezjalny KSM Archidiecezji Krakowskiej. Słowa zachęty do uczestników
skierowali również właściciel Stacji
Narciarskiej Koninki - Józef Pasek,
v-ce starosta powiatu limanowskiego
Franciszek Dziedzina oraz prezes KSM
AK - Katarzyna Kucik. Zawodnicy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych, dzieci 8-12 lat, młodzież 1316 lat na z podziałem na płeć oraz
17-30 lat, w dwóch konkurencjach
narty lub snowboard. Nie zabrakło
również najbardziej widowiskowej
konkurencji, czyli zjazdu na „byle
czym”. Jak co roku największym zainteresowaniem uczestników cieszyły się
narty. Wśród dzieci do 12 lat na nartach zwyciężyła Oliwia Kutermak
z rewelacyjnym czasem 23.13 sek.,
a w konkurencji snowboard Julian
Korkosz, uzyskując czas 43,24 sek.
W kategorii 13-16 lat kobiet zwyciężyły: Natalia Biłko (narty) z czasem
24.69 oraz Faustyna Wołek (snowboard), która przejechała trasę z czasem
45.70 sek. Wśród panów w tej kategorii zwyciężyli Stanisław Kapturkiewicz (narty, 23.70) oraz Michał Kniter
(snowboard, 36,98). Natomiast w kategorii wiekowej 17-30 lat pierwsze
miejsce wynikiem 24.21 sekundy
wywalczyła Maria Biłko (narty) oraz
z czasem 37.61 Magdalena Guzik
(snowboard). Najstarsi panowie pokazali się z jak najlepszej strony, uzyskując zdumiewające wyniki. Tu zwycięzcami byli Łukasz Kulpa (narty)
z czasem 22.93 oraz Adam Soroczyński (snowboard) - 35.26 sek. W tym
roku po raz pierwszy w Ogólnopolskiej
Spartakiadzie Narciarskiej KSM mogli
wziąć udział księża. W tej kategorii rywalizowało 8 kapłanów. Pokazali, że
duszpasterze nie tylko prowadzą ludzi
do Boga, ale również zachęcają do aktywnego spędzania czasu. Bezkonkurencyjny okazał się ks. Mirosław Le-

Zwycięzcy Spartakiady
nart, uzyskując czas 23.71 sek. Dużo
radości zarówno uczestnikom, jak
i oglądającym przysporzyła ostatnia
konkurencja, czyli zjazd na „byle
czym”. Bezkonkurencyjna okazała się
grupa z KSM-Balice, która wyznaczoną
trasę pokonała efektownie i w dobrym
stylu na dmuchanym materacu z zadaszeniem, przypominającym lektykę.
Zwycięzcy III Ogólnopolskiej Spartakiady Narciarskiej dostali medale,
puchary oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy zawodów
otrzymali darmowe dzienne karnety
na wyciąg krzesełkowy w Koninkach
oraz jednorazowy bilet wstępu na
ściankę wspinaczkową w Centrum
Wspinaczkowym Forteca w Krakowie.
Młodym sportowcom przez cały czas
towarzyszyły świetne warunki atmosferyczne oraz wsparcie z strony kibicujących im rodzin i znajomych oraz
przemili sędziowie i obsługa stoku.
Głównym celem organizatorów było
promowanie aktywnego spędzania
wonnego czasu, rywalizacji w duchu

zasad fair play oraz kontakt z Panem
Bogiem i drugim człowiekiem. Udział
w Spartakiadzie był bezpłatny, zapisać
się mógł każdy amator, wypełniając
formularz zgłoszeniowy na stronie
KSM AK. Honorowym patronatem
Spartakiadę objęli: Jego Eminencja
Ksiądz Stanisław Kardynał Dziwisz,
Metropolita Krakowski oraz Jan Puchała, Starosta Limanowski. Partnerem
strategicznym imprezy oraz sponsorem
była Stacja Narciarska Koninki na czele
z jej właścicielem, Józefem Paskiem.
Współorganizatorami i sponsorami nagród rzeczowych było: Starostwo Powiatowe w Limanowej, Decathlon,
Miasto i Gmina Mszana Dolna oraz
Gmina Niedźwiedź. Patronat medialny
nad III Ogólnopolską Spartakiadą Narciarską KSM objęli: portal Franciszkańska 3, Radio Plus, Gość Niedzielny,
Przewodnik Katolicki oraz Katolicki
Miesięcznik Studencki Tryby.
Karolina Mazurkiewicz
Rzecznik prasowy KSM AK

Himalaista Maciek Berbeka

M

aciej Berbeka, jeden z dwóch
himalaistów, który na początku marca zaginął podczas
schodzenia z Broad Peak, był związany
z Mszaną Dolną. Miał tutaj, wspólny
z dalekim krewniakiem drewniany
dom, do którego przyjeżdzał na wypoczynek. Wielu mieszkańców Mszany
wciąż nie może uwierzyć w śmierć Macieja. Stopniowo dociera jednak do ludzi świadomość, że nie powróci już
z Himalajów, szef wyprawy Krzysztof
Wielicki ogłosił go oficjalnie zmarłym.
Maciej Berbeka miał 59 lat. Był najstarszym z czwórki, która zdobyła
zimą ośmiotysięcznik Broad Peak.
Schodził w drugiej dwójce z Tomaszem Kowalskim. Ślad po nim zaginął
w tzw. Strefie śmierci, między szczy-

tem sięgającym 8047 m npm a najwyższym obozem wypadowym, założonym na wyskokości 7400 m npm.
Zawsze ciągnęło go w góry, z uwagi
na rodzinną pasję – jego ojciec Krzysztof był także wielkim miłośnikiem gór
i wspinaczem. Krzysztof Berbeka
zginął w Alpach Szwacarskich w 1964
podczas zejścia ze szczytu. Jak widać
tragedia lubi się powtarzać, ale miłość
do gór okazuje się silniejsza. Maciek
pierwotnie miał iść na studia do Krakowa, ale wyjechał do Zakopanego
by mieć góry za wyciągnięcie ręki.
W Zakopanem został i założył rodzinę.
Do Mszany zaglądał już wtedy rzadko,
bo został ratownikiem TOPR. Będzie
nam go brakować...
Red.
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Strażacy na nartach czyli I Mistrzostwa
Strażaków w Narciarstwie

FOT. ARCH. OSP

R

ównie szybcy jak do pożaru tak
samo sprawnie poradzili sobie
na stoku. W dniu 16 lutego br.
na stoku Arena Narciarska „Jaworki
Szczawnica” zostały rozegrane I Mistrzostwa w Narciarstwie o Puchar Polskiego Regionu Pieniny.
W zawodach uczestniczyło 159 zawodników z 21 Jednostek OSP. Zawodnicy startowali w slalomie gigancie w konkursie indywidualnym,
a także w konkurencji drużynowej
podczas której strażacy pokonywali
bramki slalomu w stroju strażackim.
Naszą Jednostkę reprezentowali - ANTOSZ Kazimierz - ANTOSZ Paweł ANTOSZ Kamil - PIĄTKOWSKI Bartosz
- KOWALCZYK Dawid. Klasyfikacja
drużynowa; I miejsce - OSP Ząb, II
miejsce OSP Jaworki, III miejsce OSP
Szczawa, IV miejsce OSP Mszana
Dolna. Klasyfikacja indywidualna:
14 miejsce Antosz Paweł, 15 miejsce
Kowalczyk Dawid, 32 miejsce Piątkowski Bartosz, 43 Antosz Kamil, 73 mie-

Uczestnicy zawodów pokonywali bramki na stoku w stroju strażackim!
jsce Antosz Kazimierz.
workach. Oprawę muzyczna imprezy
SZCZAWNICA/JAWORKI. Drużyna zawodów uświetnił występ Naszej
strażaków z OSP w Zębie zdobyła pu- Orkiestry pod batuta druha Piotra
char magazynu Polski Region Pieniny Rataja.
Red.
w slalomie gigancie rozegranym na
Arenie Narciarskiej - Bukowinki w Ja-

Kobieca Sekcja Piłki Siatkowej
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„STAN”, Stanisław Jania, Lucyna
i Piotr Zając, Grażyna i Andrzej Duda,
firma handlowa „PIOTR” Piotr Cieżak.
Jesteśmy wdzięczni, że w Mszanie Dolnej są ludzie, którzy chcą pomagać
i wspierać sport młodzieżowy.
Również dzięki ogromnemu zaangażowaniu Karoliny Dudy zawodniczki
sekcji - uczennicy klasy Ic z Gimnaz-

jonalne koszulki, które ufundowały:
firma „PROFEXIM” Sp.j. - Halina
Duda i Grażyna Duda oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „BESKID” Sp.j. - Jan Duda i Andrzej Duda.
Dziękujemy, bo dzięki Wam możemy
teraz jeździć na turnieje i godnie reprezentować sportowo nasze miasto.
Równie ważna jest informacja, iż dzia-

FOT. URZĄD MIASTA

C

ałkiem niedawno, bo zaledwie
cztery miesiące temu pisaliśmy
o kulisach powstania „Miejskiej
Sekcji Piłki Siatkowej Dziewcząt”
działającej w naszym mieście. Dzisiaj
parę znaczących faktów z życia tej
sportowej grupy i trochę podziękowań.
Trzon „MSPSD” stanowi 15 uczennic
z Gimnazjum Nr 2 i Nr 1 oraz 3 uczennice 5 klasy Szkoły Podstawowej Nr 1
w Mszanie Dolnej.
Dziewczyny trenują dwa razy w tygodniu na Miejskiej Hali Sportowej.
Do tej pory była to grupka uczennic,
która jadąc np. na „Feryjny turniej piłki
siatkowej” do Limanowej nie posiadała
ani swoich jednolitych strojów, ani
swojego sprzętu, w postaci chociażby,
jakże potrzebnych do treningów, piłek
siatkowych. Na początku piłki za
każdym razem wypożyczał ze swojej
szkoły, w której pracuje i woził na treningi prowadzący zajęcia Łukasz Dobrowolski. Dzięki uprzejmości działaczy z „MGKS Mszanka”, sekcja
grających dziewcząt nieodpłatnie wypożycza sprzęt sportowy od klubu.
Wiadomo, że na pożyczonym sprzęcie
gra się inaczej niż na własnym, dlatego
ogromne podziękowania kierujemy
w stronę kilku mszańskich firm, które
zakupiły niezbędny sprzęt sportowy,
a są to: W.P.P.U.H. „JANDA” - Janina
Duda, firma „LiJ” Leszek Rataj, P.H.U.

Reprezentacja Miejskiej Sekcji Piłki Siatkowej Dziewcząt
jum Nr 2 udalo się odpowiednio ubrać
dziewczyny. Szepnęła kilka słów z prośbą „gdzie trzeba” i oblicze tej sportowej grupki zmieniło się diametralnie.
Dzisiaj 12 zawodniczek z podstawowego składu posiada opisane i profes-

łalność sekcji w całości pokrywana jest
ze środków Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Ł.D.

www.mszana-dolna.eu
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