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Wydarzenia

3 maj 220 lat później - za Ojczyznę,
za Papieża, za siebie...
z kapelmistrzem Piotrem Ratajem na
czele. Podniosłe „Boże coś Polskę” zakończyło trzeciomajową modlitwę za
Ojczyznę. Parada wszystkich od-

Licznie zgromadzeni wierni, podczas mszy świętej

ten sam obraz powrócił w to miejsce,
a zgromadzeni wierni z mszańskich
gmin dziękowali Bogu za Jana Pawła II, za Jego wyniesienie na ołtarze.
Uroczystej Eucharystii
przewodniczył proboszcz parafii św. Michała Archanioła ks.
Kanonik Jerzy Raźny.
Do wspólnej modlitwy w intencji naszej
Ojczyzny dołączyli się
o. Norbert Bajorek kapelan Domu Zakonnego SS. Franciszkanek, ks. Jan Zając
ze Śnieżnicy i ks. BoJan Paweł II „powrócił” na ołtarz w glorii błogosławionego
lesław Żmuda - wikaświętowaliśmy wspólnie z mieszkań- riusz, który też wygłosił homilię.
cami gminy - we mszy św. uczestni- O piękno liturgii zadbali chórzyści
czyli więc wójt Bolesław Żaba i Jan z Chóru Męskiego im. ks. J. Hajduka
Chorągwicki, przewodniczący Rady pod batutą Piotra Wójcika i muzycy
Gminy. Tadeusz Filipiak i Adam Malec Orkiestry Dętej OSP z Mszany Dolnej
reprezentowali Samorząd Miejski.
Wśród zgromadzonych byli również
rajcowie tak z miasta, jak i gminy
mszańskiej, poseł na Sejm RP Tadeusz
arek Nawara, 18.04.1956 r.
Patalita, dyrektorzy szkół i instytu- 25.05.2011 r., Honorowy
cji samorządowych i oświatowych.
Obywatel miasta Mszana
Polowy ołtarz miał w tym roku szcze- Dolna. Kiedy w lutym 2009 roku
gólny charakter - do obecnej zawsze upadł na alpejskim stoku szusując na
ikony Czarnej Madonny z Jasnej Góry nartach, cała Małopolska wstrzymała
dołączył Błogosławiony Jan Paweł II, oddech - w kościołach przez ponad
którego piękny portret, już w aureoli trzydzieści dni, kiedy to austriaccy
świętości, stanął tuż przy stole ołtarza. lekarze utrzymywali Marszałka
Historia tego wizerunku ma swój sym- Marka Nawarę w stanie śpiączki farboliczny wymiar - po raz pierwszy makologicznej, o powrót do zdrowia
w tym miejscu pojawił się on tuż po odprawiane były dziesiątki mszy
śmierci Papieża Jana Pawła II świętych
zamawianych
przez
w kwietniu 2005 roku, kiedy to miesz- małopolskich samorządowców.
Wybudzony, jak najprędzej chciał
kańcy Ziemi Zagórzańskiej we wspólnej modlitwie za dar Pontyfikatu Pa- wrócić do swojego gabinetu przy
pieża Jana Pawła II, zgromadzili się Basztowej 22. Ten Tytan pracy, jak

działów Straży Pożarnej, pocztów
sztandarowych i orkiestry dętej dopełniła całości.
Na koniec podziękowania dla tych,
którzy co roku tego dnia już o godz.
5.30 rozpoczynają pracę, by wszystko
było gotowe - o piękny ołtarz, o dekoracje, kwiaty, krzewy, nagłośnienie
i wiele innych spraw zadbali tego dnia;
dyr. MOK Piotr Armatys, pracownicy
MOK-u Maria Adamczyk, Magdalena
Mrażek, Władysław Kujacz, Adam Rataj, a także Agnieszka Józefiak i Irena
Łacna. Bezinteresownie scenę rozłożyli
i poskładali Wincenty Aksamit i Michał Podgórni. Jak co roku krzewów
do udekorowania ołtarza użyczyli
Państwo Zofia i Antoni Szlaga
z Kasinki Małej.
Wszystkim serdecznie dziękujemy!
Red.

Pogrzeb Marka Nawary
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właśnie przy ołtarzu przygotowanym
na stadionie, bo żaden z kościołów nie
byłby w stanie pomieścić parotysięcznej rzeszy wiernych. 3 maja 2011 roku
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eszcze na pół godziny przed początkiem uroczystej Mszy świętej
przy polowym ołtarzu na stadionie,
wydawało się, że świętowane w plenerze już po raz 18-ty Narodowe Święto
rocznicy Konstytucji 3 Maja, tym razem uczcimy w kościele. Prognozy nie
były pomyślne, zapowiadano deszcz,
a nawet opady śniegu. O wschodzie
słońca temperatura ledwo co przekroczyła O° C.
Udało się jednak i o godzinie 9.00
spod Domu Strażaka barwny korowód
prawie trzydziestu pocztów sztandarowych - szkolnych, strażackich, cechu
rzemieślniczego, ZHP, KS Turbacz,
a także naszego miasta i wielu, wielu
innych organizacji, wraz z Orkiestrą
Dętą OSP z Mszany Dolnej wyruszył
ulicami miasta na miejski stadion. Podobnie jak w latach minionych rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

ś.p. Marek Nawara
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Wydarzenia
Nawary z Mszaną Dolną - wtedy to
z nieukrywanym wzruszeniem przyjął
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mawiali o Marku Nawarze ci, którzy
Go znali, musiał zwolnić. Wymagający najpierw od siebie, współpracownikom również stawiał wysokie
wymagania. Nie liczył czasu - jeśli
sprawy Małopolski tego wymagały,
potrafił pracować po kilkanaście godzin na dobę. Przygodę z samorządem rozpoczął w swoich rodzinnych podkrakowskich Zielonkach wygrał wybory do Rady Gminy i został Wójtem - gminą ze znakomitymi
skutkami zarządzał przez 8 lat.
Zasiadał również w Sejmiku Województwa Małopolskiego, a jego Marszałkiem był przez dwie kadencje,
najpierw w latach 1998-2002 i ostatnio od roku 2006 do 2010. Reprezentował także nasz region w Parlamencie, będąc posłem na Sejm RP III
kadencji.
Od stycznia 2007 roku datują się
ściślejsze związki Marszałka Marka

Zagórzanie z Mszany Dolnej
z miejskim sztandarem

Tytuł Honorowego Obywatela naszego miasta. Trochę przekornie mówił, że na niego nie zasłużył, ale zrobi
wszystko, by być godnym tego zaszczytu. Dziś możemy powiedzieć, że
słowa dotrzymał, że Mszana Dolna
znalazła w Jego sercu miejsce poczesne. Zawsze znajdywał czas, by
samorządowców z naszego miasta

przyjąć, wysłuchać i doradzić. Lata
2006-2010 były dla Mszany Dolnej
latami bardzo udanymi - to w minionej kadencji obficie spłynęły unijne
środki, a ich podziałem dla małopolskich samorządów zajmował się Zarząd Województwa, na którego czele
stał Marek Nawara.
Panie Marszałku, szybko żyłeś i za
szybko odszedłeś - w Małopolsce jest
jeszcze tyle do zrobienia.
Delegacja Miasta Mszana Dolna burmistrz Tadeusz Filipiak oraz zastępca burmistrza Michał Baran wraz
z pocztem sztandarowym, złożonym
z górali Zagórzan, pożegnała swojego
Honorowego Obywatela podczas uroczystej mszy świętej w bazylice Mariackiej w dniu 1 czerwca br.
Red.

Wspomnienie o Stanisławie
Malcu - Dyrektorze ZGK
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portu i warsztatów oraz Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji. Od 1 grudnia 2003 pełnił funkcję dyrektora
zakładu, ale w garniturze i pod krawatem, chyba nikt Go nie widział?
Kto znał dyrektora wie, że ta miejska firma była dla Niego wszystkim.
Jeśli trzeba było wejść do wykopu
i pomóc swoim kolegom, robił to,
jeśli nawałnica zagrażała ujęciom
wody pitnej dla mieszkańców, czuwał nieraz kilka nocy, by zbiorniki
nie zostały zanieczyszczone, gdy
w 2009 roku Mszanka zagrażała domostwom z ul. Spadochroniarzy, pół
nocy ładował piasek do worków, a potem usiadł za kierownicą ciągnika, by dowieźć je do
zagrożonych gospodarstw. Nie
liczył godzin swojej pracy - jeśli
była taka potrzeba, był w sobotę, niedzielę i święta. Na
każde zawołanie. Taki był i takim Go zapamiętamy. Trudno
uwierzyć, że nie ma Go już wśród nas. Dziękujemy Panie Dyrektorze za wszystko - wierzymy i ufamy mocno, że
Ś.p. Stanisław - takim go zapamiętamy Twoje dobre czyny pójdą za
1950 - zm. 19 kwietnia 2011) - Tobą tam, gdzie bólu już nie ma
w sierpniu skończyłby 61 lat, z któ- i nie ma już cierpienia.
rych prawie 40 poświęcił pracy w
„komunalnej” - przyszedł na ul. StaPrzyjaciele, koleżanki i koledzy
rowiejską w maju 1972 roku. Zaczyz Samorządu Miasta
nał jako mechanik samochodowy,
później był referentem technicznym,
był również kierownikiem trans-
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tym małym domku oddzielonym od kolejowych torów
małym ogrodem i pamiętającym czasy Monarchii Austriackiej,
kiedy budowano żelazną kolej przez
Mszanę Dolną, mieszkała przez ponad
60 lat Pani Katarzyna Glas - przyszła
na świat w ostatni dzień lata, 21 września 1909 roku w Kasinie Wielkiej, jako
ostatnia i najmłodsza z czworga rodzeństwa jakiego dochowali się Zofia
i Michał Kaletkowie.
Dwaj bracia i siostra nie żyją od wielu
lat. Okres dzieciństwa i młodość przy-
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ówiliśmy „komunalna”, myśleliśmy Staszek Malec - tak
było do 19 kwietnia br., do
godziny 1.00 w nocy. Nie poddawał
się do końca, choć walczyć nie miał
już siły. W roku ubiegłym ta straszna
wiadomość spadła na Niego, ale i na
nas, jak grom z jasnego nieba.
Nie mogliśmy uwierzyć, że ta potworna choroba Jego dopadła.
Na chwilę ucichła, by w ostatnich
tygodniach przypomnieć o sobie.
Po nierównej, a przez to przegranej
walce, odszedł od nas dyrektor ZGK
Stanisław Malec (ur. 5 sierpnia

Dożyła
101 lat

Pani Katarzyna z rodziną

padły na niełatwe czasy I wojny światowej - głód i nędza towarzyszyły każdego
dnia. Podobnie było w latach niemieckiej
okupacji, choć w tych latach Pani Katarzyna miała już rodzinę - wyszła za mąż
za Romana Glasa - stało się to w Krakowie w roku 1938. Państwo Glasowie

Lato 2/2011

Wydarzenia

Ś.p. Katarzyna Glas

nad Matką. Z serdecznymi życzeniami
z dalekiej Anglii pospieszył ksiądz Piotr
Glas - wnuk Jubilatki, który przy każdej
okazji, gdy tylko jest w Polsce, odwiedza
swoją Babcię w Mszanie.
Tak pisaliśmy ponad rok temu - dziś
z żalem informujemy, że Pani Katarzyna Glas zmarła, dożywając 101 lat.
I znów, choć tym razem przy trumnie,
zgromadzą się najbliźsi - córka, syn
z rodziną. Msza święta pogrzebowa
śp. Katarzyny odbyła się 12 maja
o godz. 15.00 w Kaplicy Cmentarnej
przy ul. J.Matejki. Podczas nabożeństwa śpiewał Chór Męski im. ks. J. Hajduka, którego członkiem przez długie
lata był małżonek zmarłej, śp. Roman
Glas.
Dobry Boże, a nasz Panie daj Jej
wieczne spoczywanie.
Red.
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Prezent na Dzień Dziecka

T

o największe osiedle mieszka- jak milusińskim zagospodarować
niowe w Mszanie Dolnej. wolny czas? Dzieciaki nie „honorują”
Położone pomiędzy dwoma umownych granic poszczególnych
głównymi ulicami miasta. Od południa spółdzielni i jeśli przy TBS-ie pojawiły
ul. Krakowska, od północy będąca się huśtawki, to wszystkie z nich zaczęły korzystać. I kłopot gotowy.
drogą miejską ul. Starowiejska.
W kilkunastu budynkach (blokach) Co prawda dzieciaki mieszkające
wybudowanych tu w latach 90-tych w bloku nauczycielskim krzyczą idenubiegłego wieku mieszka 745 osób. tycznie jak te z TBS-u, ale mogło się
Jedni tu się urodzili, inni z różnych przydarzyć, że ich zachowanie przestron Polski, Mszanę Dolną wybrali na szkadzało, że dzieciaki z innych bloswoje „miejsce na ziemi”, ale i jedni, ków, mówiąc delikatnie, na placu zai drudzy narzekają na wiele niedogod- baw przy TBS-ie, mile widziane nie
ności doskwierających w codziennym były. Gdyby te „kłopoty” dzieci mogły
życiu.
rozwiązać same i w swoim gronie, bez
Osiedle od centrum miasta dzielą „wsparcia” dorosłych, pewnie probez mała 2 km - a ulicą Starowiejską blemu by nie było. Sytuacji takich
trzeba to uczciwie przyznać, w ostat- i bardziej zabawnych bywało tam więnich latach jeździć się już nie dało. cej. Narodził się więc pomysł, by stwoAle już tej jesieni ta najdłuższa miejska rzyć wspólny plac zabaw. Ale tu znów
ulica stanie się „przyjazną” dla kierow- powstała trudność - na czyim gruncie
ców i pieszych - na koniec września i pod czyimi oknami? Trudne i żmudne
Urząd Miasta planuje koniec jej gene- negocjacje doprowadziły w końcu, po
ralnej przebudowy.
Ulica Krakowska zaś,
będąca pod kuratelą
Zarządu Dróg Wojewódzkich również
„prosi” o remont, ale
w tym przypadku
decyzje muszą zapaść na innym
szczeblu - środki na
ten cel może jedynie
wyasygnować Sejmik i Zarząd Województwa MałopolRodzice jeszcze malują, a dzieci już się bawią
skiego.
Chodnik
jednostronny oddany w roku 2007 kilkunastu latach do spisania umowy
i sfinansowany w proporcji 50% - 50% i takowy plac o powierzchni 400 metprzez nasz Samorząd i ZDW Kraków, rów kwadratowych z terenów zakuto zdecydowanie za mało, by mówić pionych przez Spółdzielnię im. Wł. Oro zadowoleniu. Dobra współpraca z li- kana od Urzędu Miasta oddano
manowskim ENIONEM zaowocowała w bezpłatne użyczenie właśnie... Urzęw ostatnich tygodniach wymianą pra- dowi, by ten mógł na użyczonym tewie półwiecznych lamp ulicznych przy renie zainstalować plac zabaw z prawtej drodze na nowe i bardziej dziwego zdarzenia. Już teraz dzieci,
oszczędne. Małymi kroczkami, byle do bez względu na to w „barwach” której
przodu. Problemów na tym osiedlu jest spółdzielni mieszkają, mogą bez ograwięcej, ale by je wszystkie rozwiązać niczeń korzystać z piaskownicy, huśpotrzeba czasu i pieniędzy - cztery tawek, zjeżdżalni i tego wszystkiego,
spółdzielnie (SM im. W. Orkana, SM co tam jest i co będzie sukcesywnie
Oświata, TBS i SM Młodzieżowa) „ska- dokupywane. To miejsce powstało
zane” na siebie chciałyby zachować dzięki uporowi kilku osób - trzeba tu
maksimum suwerenności i nieza- wymienić główną „siłę napędową” leżności, a to zadanie bardzo trudne - duet Urszula Kalińska i Irena Łacna.
parkingi, niesforni kierowcy parkujący Pierwsza to Kierownik Spółdzielni
pod „nie swoim” blokiem, nierówna im. Wł. Orkana, druga jest radną Rady
droga z płyt, to tylko niektóre kłopoty Miasta. Wzięty niejako w przymieszkańców osiedla. Od „początków słowiowe „kleszcze” burmistrz miasta
stworzenia” tego osiedla kłopotem były bez oporu i grymasów „wygospodaro.... dzieci, a tak po prawdzie problem, wał” prawie 17 tysięcy z tzw. „fundu-
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wychowali dwójkę dzieci - Annę i Stanisława. Od roku 1986 Pani Katarzyna
mieszkała z córką - jesienią tegoż roku
umiera mąż Roman.
W ostatni dzień lata, ale roku 2009,
mały domek ledwo pomieścił gości sędziwej Jubilatki - wszak 100 lecie urodzin to uroczystość bardzo wyjątkowa
i nieczęsta. O Urodzinach Pani Katarzyny Glas nie zapomniał Premier RP
Donald Tusk i ówczesny Wojewoda
Małopolski Jerzy Miller - w ich imieniu,
oraz mszańskiego Samorządu, Listy
Gratulacyjne wręczył Burmistrz Mszany
Dolnej Tadeusz Filipiak. Tort i bukiet
róż otrzymała Jubilatka od Danuty
Śmieszek - Kierownika mszańskiego
USC. Z gratulacjami, bukietem kwiatów
i decyzją o zwiększonej emeryturze pospieszyli przedstawiciele limanowskiego
ZUS-u. Wśród Gości była też najbliższa
rodzina - córka Anna. Nie mogło zabraknąć mieszkającego w Rabce syna
Stanisława, który z prawdziwym wzruszeniem opowiadał o swojej Mamie i tak
jak wszyscy obecni, podkreślał rolę swojej siostry Anny w pielęgnacji i opiece

Inwestycje
szu alkoholowego” i plac zabaw, tak
wymarzony przez dzieci, ale pewnie

Nowy plac zabaw

i przez rodziców również, powstał.
Ogrodzony i na „widoku”, a przez to
bezpieczny. Prezesi „nauczycielskiej”

i „młodzieżowej” dorzucili się po parę
groszy i za to ogrodzenie zostanie odnowione i na nowo pomalowane. Wielką piaskownicę żółciutkim piachem
zapełni p. Jan Kurek z Koniny - zrobi to absolutnie
bezinteresownie i za darmo. Panie Janku, dzieciaki
z osiedla na Krakowskiej
już dziś za ten prezent na
Dzień Dziecka dziękują.
Potraktujmy ten plac zabaw jako podarek dla
wszystkich dzieciaków,
które wśród 745 mieszkańców tego
osiedla stanowią niemałą cząstkę...
Red.

Po Chemobudowie ani śladu

D

Wychodzili chodnik
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lica Leśna w naszym mieście, sieni jakoś się jeździ. W roku 2010 zroto jedna z najbardziej urokli- biono kolejny krok ku normalności wych dróg - w dolnej części powstał nowy odcinek chodnika, aż
stara, pamiętająca dawne czasy, zabu- po koniec posesji Sióstr Franciszkanek
dowa domów jeszcze z drewna, zaś im - „dobre i to”, mówili mieszkający na
wyżej podążamy, otwiera się coraz Leśnej ludzie. Najgorszy jednak odcipiękniejsza panorama na Mszanę nek pozostawał wciąż bez wymarzonego chodnika. W programach wyborDolną.
Dla przyjeżdżających tu na chwilę, czych kandydatów do Rady Miasta
piękne widoki i spotkanie z historią z tej okolicy, „temat chodnikowy” podają wiele radości, ale dla mieszkań- jawiał się zawsze. Mozolnie i z trudem,
ców, uroki urokami, widoki widokami, ale i z coraz większą nadzieją, patale ważniejszymi są sprawy czysto rzymy dziś na ul. Leśną - zdarte „zeprzyziemne - oświetlenie, odśnieżanie, lówki” rajców minionej kadencji Agbrak dziur w asfalcie, czy chodnik, nieszki Orzeł i Grzegorza Wójcika, ale
a właściwie jego brak. Bo o chodniku i obecnych radnych, Jerzego Karczewwłaśnie będzie - gdy kończy się obu- skiego i Andrzeja Dudzika, przy dobrej
stronna i zwarta zabudowa przy tej współpracy z burmistrzem Filipiakiem,
ulicy, kończy się również chodnik. Może
kiedyś, gdy na Podlesie jeździły furmanki, chodnika tak
tęsknie nie wyglądano. Dziś, gdy
prawie przy każdym
domu stoją po dwa
automobile, a warunkiem otrzymania
prawa jazdy jest
właściwy wiek i
zdany test, zaś przy
Budowa chodnika na ul. Leśnej
egzaminie nie bierze
się pod uwagę wyobraźni młodego kie- przynoszą oczekiwane rezultaty rowcy, brak chodnika przy tej ulicy trwają prace przy budowie kolejnego
i często szaleńcze popisy właścicieli sa- odcinka wyczekiwanego chodnika.
mochodów, stawały się z każdym mie- Że był i jest potrzebny, nikogo przesiącem problemem coraz większym. konywać nie trzeba. Dorośli, ale
Kolejne ekipy samorządowe borykały przede wszystkim dzieci podążające
się z tym kłopotem. Po roku 2000 do szkoły, jeszcze nie teraz, ale po waudało się położyć chodniki z kostki kacjach, będą mogły bezpiecznie kow dolnej części ulicy, stan nawierzchni rzystać z nowego chodnika. Prace wypozostawia wiele do życzenia. konuje Zakład Gospodarki Komunalnej
Po każdej zimie dziury wielkości mied- ze środków własnych Urzędu Miasta.
Red.
nicy są łatane i przez okres lata do je-

ziś w miejscu, gdzie 27 maja
roku 2009 nowosądecka
CHEMOBUDOWA ustawiała
swoje kontenery dla pracowników
i kierownictwa budowy miejskiej hali
w Mszanie Dolnej, kiełkuje wiosenna
trawa. Trwają prace ogrodnicze - sadzone są krzewy i drzewa iglaste.
Ukończony też został montaż ogrodzenia szkoły. Po CHEMOBUDOWIE,
ani śladu - zrobili swoje i poszli sobie,
powie ktoś. Choć fizycznie firmy już
nie ma, sporadycznie pojawia się też
kierujący od początku pracami inż. Bogusław Łagocki, to jednak ŚLAD i to
jaki pozostał! Obiekt budzi podziw
przyjeżdżających do Mszany Dolnej na
zawody sportowe uczniów i nauczycieli z ościennych gmin. Cacko, mówią
o nowej hali wójtowie i burmistrzowie.
Nowoczesny i odważny projekt krakowskiego zespołu architektów z Pracowni Architektonicznej ARCHIKON
i znakomity realizator, czyli nowosądecki oddział krakowskiego Przedsiębiorstwa CHEMOBUDOWA, dały taki rezultat. Mamy największą i nie boimy
się powiedzieć, że chyba najładniejszą
pełnowymiarową i bardzo funkcjonalną halę w powiecie limanowskim?
Podobnie, jak przy innych inwestycjach w naszym mieście, własnych
środków byłoby za mało, żeby hala
mogła powstać. Ale od czego są środki
unijne? Kiedy zrodził się pomysł budowy pełnowymiarowego obiektu,
wielu pukało się w czoło, byli i tacy,
którzy zarzucali, że zajęcia na nowej
hali źle wpłyną na młodzież, bo...
wielki dach i ściany pozbawią dziewczęta i chłopców świeżego powietrza
i słońca! Inni zaś narzekali na wysoki
koszt budowy obiektu i przeliczali wydane złotówki na kilometry dróg
i chodników w mieście, zapominając,
że UE „znaczy” pieniądze, czyli pozyskanych złotówek na drogi nie można
przeznaczyć na halę, a tych z hali na
na przykład ścieżkę rowerową...
Pozostaje jeszcze tzw „wkład własny”
- zgoda, ale czy byłoby rozsądnym rezygnować np. z 70% dofinansowania
rewitalizacji miasta, która dzieje się
właśnie na naszych oczach, albo odrzucić 50% wkładu zewnętrznego do
remontu ul. Starowiejskiej, a w końcu
zrezygnować z prawie 3 mln zł dofinansowania budowy hali, tylko dlatego, że o resztę musimy postarać się
sami? Gdyby Samorząd naszego
miasta w kadencji 2006-2010 tak za-

Lato 2/2011

Inwestycje

FOT. URZĄD MIASTA

chowawczo postąpił, dziś narzekalibyśmy na te same bolączki, co w latach
poprzednich, a więc na nasze ulice:
Starowiejską i Kopernika, Marka
i Ogrodową, Matejki, Spadochroniarzy
i Tolińskiego, a także braki w infrastrukturze sportowej. Dziś po wymienionych zdanie wyżej ulicach jeździmy
z przyjemnością (oprócz Starowiejskiej) zaś bazy sportowej mogą nam
pozazdrościć niejedni - ORLIK, pełnowymiarowa hala sportowa i dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią (przy
obu szkołach). Warto więc korzystać
ze środków pozabudżetowychn nie
tylko unijnych, bo ich strumień nie będzie trwał w nieskończoność, a to co
zostało zrobione w naszym mieście pozostanie dla tych i kolejnych pokoleń.
Red.

Hala w całej okazałości

Dwie „schetynówki”

Lato 2/2011

wie pół miliona na „małą obwodnicę”
naszego miasteczka i dzięki temu dziś
jeździmy jak „po stole” - dziurawą kiedyś, jak szwajcarski ser ul. Ogrodową
wraz z ul. J. Marka, po remoncie
w roku 2009 stanowią dziś znakomitą

FOT. URZĄD MIASTA

Umowa podpisana

alternatywę dla zatłoczonej krajówki
nr 28 (ul. M. M. Kolbego) Dziś większość ruchu tranzytowego w kierunku
Zabrzeży i Poręby Wielkiej odbywa się
właśnie po tych ulicach. Również

mieszkańcy Mszany Dolnej remont
tych ulic przyjęli z nieukrywaną ulgą.
Sen z powiek spędzała jednak ul. Starowiejska - ta jedna z najdłuższych
miejskich ulic nie nadawała się ani do
jazdy, ani do pozimowego łatania
dziur. Dziura na dziurze, a przy nich
jeszcze większa dziura - to w skrócie
nasza ul. Starowiejska. Miejski budżet
nie udźwignąłby samodzielnie takiej
inwestycji - kosztorys bowiem zamknął
się, jak na nasze możliwości, kwotą
astronomiczną - ponad 3,4 mln. zł.
Ratunkiem były znów „schetynówki” choć pierwsze podejście było nieudane
i burmistrz został „wychłostany” wielokrotnie za brak skuteczności w walce
o poprawę wizerunku Starowiejskiej,
to druga próba skończyła się sukcesem
i mszański samorząd na liście wojewody się znalazł. Złożone podpisy zamykają część formalną programu - na
rachunek miasta wpłynie kwota
1 225 940,87 zł, taką samą ilość złotówek musimy wysupłać ze swojego
skarbca. Jak widać z przewidywanej
kwoty ponad 3,4 mln. zł koszty robót
zmalały do niecałych 2,5 mln. zł.

FOT. URZĄD MIASTA

N

a Basztową 22, do swojej siedziby w Krakowie zaprosił 16
maja Wojewoda Krakowski
Stanisław Kracik pięć małopolskich
samorządów - starosta krakowski Józef
Krzyworzeka i myślenicki Józef Tomal
ze swoimi Zarządami, a także wójt
gminy Liszki Wacław Kula, burmistrz
miasta i gminy Żabno Stanisław Kusior
i Tadeusz Filipiak burmistrz naszego
miasta w samo południe podpisali
umowy na remonty dróg w swoich gminach w ramach trwającego już trzeci
rok NPPDL (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych) zwanego popularnie „schetynówkami”, choć ich
pomysłodawca ówczesny minister
MSWiA Grzegorz Schetyna zamienił
gabinet ministra na fotel marszałka
Sejmu RP, to nazwa programu od jego
nazwiska wciąż w samorządowym środowisku obowiązuje.
Na umowach swoje podpisy, zwane
popularnie „kontrasygnatą” musieli
złożyć również skarbnicy samorządów
zaproszonych wczoraj do Krakowa.
Przysłowiową kropkę nad „i” postawił
Stanisław Kracik składając na każdej
umowie swój podpis. Był także w czasie poniedziałkowego spotkania u wojewody zabawny moment - otóż przy
podpisywaniu jednej z umów, wojewodzie Kracikowi posłuszeństwa odmówił... długopis. Z „odsieczą” pośpieszył dyr. Stanisław Pajor. Nowym już
długopisem i bez przygód pozostałe
umowy zostały przez wojewodę podpisane. Samorząd mszański przez trzy
lata (2008-2011) trwania „schetynówek” dwa razy z dobrym skutkiem powalczył o rządową kasę. W pierwszym
roku naboru „spaliliśmy” próbę, ale już
w kolejnym udało się uszczknąć pra-

Schetynówka nr 1 - ul. Ogrodowa-Marka, rok 2009
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września i października ul. Starowiejska odzyska należny jej blask - jeździć
będziemy po nowej dwuwarstwowej nawierzchni
bitumicznej zaś
spacerować po
dwustronnym
chodniku z betonowej kostki. Wykonany też zostanie, ale już za
własne pieniądze,
odcinek kanalizacji sanitarnej i buSchetynówka nr 2 - ul. Starowiejska, maj 2011
rzowej wzdłuż
przejść) a także właściciel Mszańskiej osiedli Wonioły i Sentyrze. MieszkańGalerii. Postępowanie przetargowe ców i kierowców prosimy o cierpliwość
wygrało lokalne Przedsiębiorstwo i wyrozumiałość - przy takim zakresie
JANDA - wykonawca m.in. rewitaliza- robót ograniczenia w korzystaniu z tej
cji naszego miasta, ale także remontu ulicy są nie do uniknięcia.
w ramach poprzedniej „schetynówki”
Red.
Mamy nadzieję, że na przełomie

Dyżury
radnych
Informujemy, że w każdy wtorek w godzinach
10:00 - 13:00 w Urzędzie
Miasta, ul. Piłsudskiego 2,
dyżury pełnią Radni Rady
Miasta.
Zapraszamy mieszkańców
Biuro Rady Miasta

Startują już dwa lata

W

krótce mnie 2 lata realizacji
projektu, finansowanego
z Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki „Łatwiejszy start - pakiet działań
edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej w Mszanie Dolnej”.
W ramach projektu (do marca
2011 r.) zrealizowano szereg działań
w obu miejskich gimnazjach w zakresie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, wyrównawczych, doradztwa zawodowego oraz
zapobiegania zachowaniom agresywnym. Łącznie w omawianym okresie
476 uczniów, biorących udział w projekcie, odbyło 1981 godzin dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz
rozwijających zainteresowania, natomiast 289 godzin przeprowadzono
w ramach doradztwa zawodowego.
Warsztaty - „Spójrz inaczej na agresję” w ramach zapobiegania patologiom społecznym odbyły się w ramach 159 godzin zajęć. Ponadto
zorganizowano 6 wycieczek autokarowych do Krakowa i inne rejony
Małopolski, związanych bezpośrednio z realizacją zajęć w ramach projektu. Gimnazjaliści podróżowali poznając m. in. park nauki, planetarium,
zamek w Niepołomicach, muzeum
motoryzacji, muzeum przyrodnicze,
czy też odbywając ciekawe zajęcia

warsztatowe w teatrze. Uczniowie znawanie własnych predyspozycji.
swoje zdobyte umiejętności wyko- Natomiast 87% respondentów zaznarzystują w szkole i poza nią. Gimnaz- czyło w ankietach wzrost świadojaliści zaangażowani w zajęcia roz- mości nt. zagrożeń patologii społeczwijające ekspresję kulturalną wy- nych. Przed uczestnikami projektu
stępują na uroczystościach szkolnych, jeszcze tylko pół roku realizacji proale dawali przedstawienia też na te- jektu. W grudniu 2011 r. nastąpi jego
renie kościoła, przedszkola, czy domu zakończenie i podsumowanie w forpomocy społecznej. Aby ocenić efek- mie konferencji oraz raportu końcotywność projektu wśród uczniów wego. Rozliczone zostaną także
przeprowadza się regularnie anoni- środki z Europejskiego Funduszu
mowe ankiety sprawdzające zadowo- Społecznego, przeznaczane w trakcie
lenie z prowadzonych
zajęć. Porównuje się
także oceny na semestr i zakończenie
roku wśród uczniów
biorących udział w
projekcie, aby wykazać „twarde” rezultaty
zajęć pozalekcyjnych
i wyrównawczych.
Aż 92,5% uczniów deklaruje ogólne zadowolenie i wzrost umie- Uczniowie GP1 podczas wycieczki do Krakowa
jętności. Wzrost samooceny, pe- realizacji projektu na potrzeby
wności siebie, aspiracji, motywacji związane z realizacją tego przedsięwi chęci do nauki odczuwa 89% an- zięcia. Najważniejsze rezultaty
kietowanych, także wzrost zaintere- i efekty projektu to jednak nie liczba
sowań wykazuje 89% młodzieży. przeprowadzonych godzin zajęć, wy88% Gimnazjalistów uczestniczący cieczek, czy udzielonych porad.
w zajęciach z doradztwa zawodo- To co najistotniejsze tkwi w głowach
wego (warsztaty i porady indywi- uczestników projektu i co można nadualne) deklaruje świadome wybory zwać „kapitałem ludzkim”.
MB
dalszej ścieżki edukacyjnej i rozpo-

Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
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Do inwestycji „dorzucił” parę groszy
limanowski starosta (na oznakowanie

Programy

„Atrakcyjne przedszkole”
- zakończenie projektu

D
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nia 16 czerwca 2011 r. odbyło
się seminarium podsumowujące projekt „Atrakcyjne
przedszkole”. Projekt ten realizowany
był w Miejskim Przedszkolu Nr 1
w Mszanie Dolnej od lutego 2011
roku i obejmował dodatkowe zajęcia
plastyczne i rytmiczne, w których
uczestniczyły wszystkie dzieci zapisane do Miejskiego Przedszkola Nr 1
oraz zajęcia nauki pływania, na
które uczęszczały dzieci z oddziału
starszaków.
Realizacja projektu miała na celu
podniesienie poziomu wykształcenia

Dzieci uczestnicząc w projekcie
rozwijały swoje zdolności i zainteresowania. Zajęcia plastyczne pozwoliły
im wyzwolić kreatywność i ekspresję
artystyczną. Podczas zajęć dzieci poznały różne techniki plastyczne.
Na zajęciach z rytmiki dzieci rozwijały poczucie rytmu i umuzykalniały
się. Natomiast zajęcia nauki pływania
poprawiały kondycję i sprawność fizyczną dzieci oraz zwiększały ich bezpieczeństwo nad wodą.
Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszanie Dolnej w ramach otrzymanych
środków zostało doposażone w 2 telewizory, 3 radiomagnetofony, odtwarzacz
DVD, a także materiały do zajęć z rytmiki
oraz z plastyki. Każde
dziecko
otrzymało
teczkę z materiałami
plastycznymi.
W czasie trwania
projektu zostały przeprowadzone łącznie
144 godziny zajęć,
w tym:
Z dyplomem potwierdzjącym udział w projekcie
- 54 godziny zajęć plai rozwoju dzieci oraz rozwój usług stycznych (18 godzin zajęć plastyczedukacyjnych na terenie miasta nych w każdym z 3 oddziałów przedMszana Dolna. „Atrakcyjne przed- szkolnych)
szkole” finansowane było w ramach - 54 godziny zajęć z rytmiki (18 goProgramu Operacyjnego Kapitał dzin zajęć plastycznych w każdym
Ludzki, IX Priorytetu „Rozwój wy- z 3 oddziałów przedszkolnych)
kształcenia i kompetencji w regio- - 36 godzin zajęć nauki pływania
(18 godzin zajęć w każdej z 2 grup
utworzonych w ramach oddziału
starszaków).
Dodatkowe zajęcia realizowane
w ramach projektu miały na celu tworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci, rozwijanie ich
zdolności i zainteresowań oraz powszechny dostęp do dodatkowych zajęć kształtujących umiejętności wychowanków Miejskiego Przedszkola
Nr 1 w Mszanie Dolnej. Projekt „Atrakcyjne przedszkole” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Najmłodsi uczestnicy projektu
Funduszu Społecznego.
nach”, Działania 9.5 Oddolne inicjaRed.
tywy edukacyjne na obszarach
wiejskich. Koszt projektu wyniósł
40 625 zł.
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Smoczy piknik
i przedszkolaki

M

ali Zagórzanie” - czyli dzieci
z Miejskiego Przedszkola nr 2
w Mszanie Dolnej wzięły
udział w IV Przeglądzie Zespołów
Przedszkolnych „Tańczę i Śpiewam
w Krakowie”. W dniach 13 i 14
kwietnia 2011 r. na scenie Teatru
Sztuki Współczesnej „Solvay” wystąpiło ponad 50 zespołów przedszkolnych z Krakowa i województwa
małopolskiego, łącznie 770 dzieci.
Maluchy przygotowane pod okiem
fachowej kadry zaprezentowały obrzędy regionu małopolskiego oraz
tańce i piosenki krakowskie, góralskie
i Lachów Sądeckich. Wtedy to wyróżniono 12 grup - w tym także zespół z Przedszkola nr 2. Laureaci zostali ponownie zaproszeni do występu

na scenie na Bulwarach Wiślanych
w Krakowie 4 czerwca br., w czasie
Smoczego Pikniku połączonego z paradą Smoków. Podczas XI parady
Smoków te na pozór groźne bestie
zionęły bańkami mydlanymi, były
smoki ekologiczne, smoki z długimi
blond warkoczami, smoki albinosy
zrobione ze zwiewnych firanek,
smoki nordyckie, smoczyska i smoczki. A pośród tego kolorowego
tłumu nasze przedszkolaki! Czy
można było się przestraszyć? Chyba
nie! Barwny pochód smoków nie wywoływał popłochu, a raczej ogromne
zainteresowanie. Nawet ten najbardziej rozpoznawalny krakowski smok
ziejący ogniem pod Wawelem nie
przestraszył naszych milusińuskich
i zezwolił na grupowe zdjęcie u swoich szpon. A co dalej? Odwiedzających Piknik na Bulwarach Wiślanych czekał ciekawie skonstruowany program: festyn rycerski, konkursy, koncerty, pokazy grup teatralnych i jak dla nas, najważniejszy występ naszego zespołu. Przedszkolaki
otrzymały duże brawa, symboliczną
nagrodę - kapelusz i chustę góralską,
album oraz dyplom i słodycze.
Warto podkreślić dużą rolę Rodziców a nawet Dziadków wstępujących
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Projekt finansowany jest w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, IX Priorytet
„Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich. Koszt projektu
wyniósł 50 000 zł. i objął
okres od 1 października
2010 r. do 30 czerwca
2011 r.
Miejskie Przedszkole
Nr 2 w Mszanie Dolnej
Młodzi reprezentanci Mszany Dolnej w Krakowie za pieniądze otrzymane
ogromne gratulacje składamy naszym w ramach projektu zostało doponajmłodszym oraz ich Opiekunom.
sażone w 2 telewizory, radiomagnePrzedszkolaki, które prezentowały tofon, odtwarzacz DVD, keybord,
się w Krakowie rozwijały swoje mu- a każde dziecko otrzymało teczkę
zyczne talenty podczas zajęć z rytmiki z materiałami plastycznymi.
i zajęć tanecznych odbywających się
w ramach projektu „Mały człowiek
wielka sprawa" - rozwój usług edukacyjnych na terenie Miasta Mszana
Dolna w Przedszkolu Miejskim nr 2.

W czasie trwania projektu przeprowadzono 180 godzin zajęć,
w tym:
- 72 godziny zajęć plastycznych
(36 godzin zajęć w każdym z 2 oddziałów przedszkolnych)
- 72 godziny zajęć z rytmiki
(36 godzin zajęć w każdym z 2 oddziałów przedszkolnych)
- 36 godzin zajęć tanecznych - zespół
regionalny (w oddziale starszaków).
Dodatkowe zajęcia realizowane
w ramach projektu miały na celu
utworzenie warunków równych szans
edukacyjnych dla dzieci, rozwijanie
ich zdolności i zainteresowań oraz
powszechny dostęp do dodatkowych
zajęć kształtujących umiejętności wychowanków Miejskiego Przedszkola
Nr 2 w Mszanie Dolnej.
Red.

Włoskie spotkanie mszańskiej „dwójki”

S

zkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Reja w Zespole Szkół
Miejskich nr 2 w Mszanie Dolnej w europejskim projekcie Comenius - „Harmonia kultur”
To już drugie spotkanie krajów
partnerskich projektu Comenius,
które odbyło się w dniach 21-24
marca 2011 r. w południowych
Włoszech, w prowincji Basilicata,
w dwóch miasteczkach Vietri di Potenza i Savoia di Lucania z udziałem
przedstawicieli mszańskiej „dwójki”
oraz nauczycieli z Hiszpanii, Węgier
i Włoch. Szkołę polską reprezentowało 6 uczniów klasy szóstej - Z. Banasiak, M. Gawronek, M. Pietrzak,
B. Cież, K. Marcinek i B. Olajossy oraz
3 nauczycieli - dyr. szkoły J. Łabuz,
J.Karczewski i J. Ziemianin. Uczniowie mieszkali w rodzinach włoskich
rówieśników w Vietri i Savoi, z którymi wcześniej poznawali się za pomocą internetu - e-maili i Facebooka.
Pierwszy dzień rozpoczął się od wizyty w szkołach, gdzie oczekiwało
nas serdeczne przyjęcie i przygotowane ekspozycje o Polsce i Mszanie
Dolnej. Uczniowie polscy wzięli
udział w kilku lekcjach w dwóch
szkołach, uczestniczyli także w wideokonferencji i prezentowali swój
kraj, region i miasto. Mogli wykorzystać swoje umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i wiedzę
z lekcji historii, przyrody, plastyki,
techniki i informatyki oraz porównać
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nauczanie w szkole włoskiej ze szkołą
polską. Po południu
w szkole
w Vietri odbyło się uroczyste otwarcie
projektu Comenius - spotkanie
z udziałem miejscowych władz szkolnych i samorządowych oraz mieszkańców, nauczycieli, uczniów i ich
rodziców. Włoscy uczniowie zaprezentowali swoje narodowe i lokalne
tańce, muzykę i tradycje kulinarne.
Drugi dzień spotkania poświęcony
był na poznanie dziedzictwa kulturowego prowincji Basilicata. Uczestnicy zwiedzili dwa unikalne miejsca
- Materę i Metaponto. Matera to
miasto w skałach, we wschodniej
części prowincji, wpisane do światowego dziedzictwa kultury UNESCO,

na tym terenie sięga neolitu i trwa
przez czasy rzymskie i bizantyjskie;
skalne domy używane były do lat 50tych naszego wieku więc uczestnicy
projektu mogli poznać warunki życia,
tradycje religijne i społeczne na przestrzeni tysiącleci. W Metaponto,
położonym na wybrzeżu Morza Jońskiego znajduje się świątynia bogini
Hery z czasów Pitagorasa (VII-VI
w p.n.e), która świadczy o greckim
wpływie na kulturę tego regionu.
Trzeci dzień wizyty przeznaczony
był na poznanie historii, tradycji,
zwyczajów, szkolnictwa i życia codziennego Savoi di Lucania. Rozpoczął się pobytem w szkole
i udziałem w festynie szkolnym.

FOT. SP NR 2
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dzieci, którzy bardzo licznie przybyli
na tę uroczystość. My natomiast

Uczestnicy projektu we włoskiej Materze

przedstawione jako Palestyna w filmie M. Gibsona „Pasja”. Osadnictwo

Polscy uczniowie posadzili drzewka
typowe dla regionu, uczestniczyli we

Lato 2/2011
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zarówno historię, tradycje i kulturę
południowych Włoch jak i również
życie codzienne swych rówieśników
i ich rodzin, życie szkolne, nowe metody nauczania i środki multimedialne oraz sprawdzili swoje umiejętności komunikacji w języku
angielskim w praktyce. Oczekujemy
teraz na wizytę zagranicznych gości
by pokazać im nasze życie codzienne
i szkolne, metody nauczania
i osiągnięcia oraz piękno kultury, tra-

dycji i historii naszego miasta, regionu i Małopolski.
J. Ziemianin

Czy z tej „mąki” będzie chleb?

T

ylko pogoda mogła popsuć plany formujemy więc, że nasi chłopcy przena niedzielne popołudnie - ale grali 2:10. Wolą walki i zaangażowaaura była łaskawa i tuż przed niem nie ustępowali, w piłkarskim rzegodziną 16 na murawę mszańskiego miośle jeszcze tak, ale ich rówieśnicy
stadionu wybiegły dwie drużyny. Jedna z Tymbarku trenują i grają ze sobą już
przyjechała z Tymbarku, druga to gos- ponad trzy lata, mszańskie „żaczki”
podarze, najmłodsi piłkarze KS niespełna pół roku. W ich grze widać
niesamowity postęp. Znakomite są też
Turbacz.
Smaczku sprawie dodaje fakt, że relacje z Michałem Smoleniem, ich trenajmłodszymi „harnasiami” z Tym- nerem. Odpowiedź zatem na pytanie
barku opiekuje się od ponad trzech lat postawiona w tytule może być tylko
Franciszek Mrózek prowadzący od jedna - z tej „mąki” będzie chleb, ale
kilku miesięcy pierwszą drużynę se- potrzeba na to jeszcze czasu. Trzeba
niorów mszańskiego klubu, zaś trene- jeszcze o jednym napisać - na tryburem mszańskich „żaczków” jest Michał nach podczas meczu zasiadło sporo kiSmoleń pomocnik KS Turbacz - na tre- biców z Tymbarku i Mszany Dolnej.
ningach „podkomendny” trenera Rodzice, dziadkowie i rodzeństwo
Mrózka. Franciszek Mrózek wprowa- żywiołowo dopingowali swoich.
dził nową jakość w grze Turbacza - Po meczu, gdy emocje opadły było
widać, że naszym piłkarzom chce się wspólne zdjęcie i „wspólny” atak na
grać, że gra sprawia im przyjemność. torby słodkich łakoci podarowanych
Profesjonalny trenerski warsztat przez prezesa Władysława Szczypkę.
młodego szkoleniowca z Tymbarku
Chwilę później na murawie pojawiły
połączony z sumiennym podejściem się jedenastki KS Turbacz i Błyskawicy
piłkarzy do
treningów
sprawił, że
skazany po
jesiennej
rundzie na
degradację
Turbacz, w
rundzie wiosennej stał
się
prawdziwą rewe- Trampkarze „Turbacza” i „harnasie” z Tymbarku po meczu
lacją i rozgrywki sezonu 2010/11 za- Rupniów - jednym i drugim nic w zakończył na miejscu trzecim. Mieszanka sadzie nie groziło, ale mszańskim
młodości z doświadczeniem pozwala piłkarzom na koniec rundy marzyło
z optymizmem patrzeć na nową rundę się okazałe zwycięstwo, szczególnie,
rozgrywek. Michał Smoleń, Ireneusz że mieli coś do udowodnienia rywalom
Potaczek, Mateusz Dąbrowa, Grzegorz z Rupniowa. Rewanż za jesienną poSzynalik, Bartłomiej Paś tworzą dziś rażkę w Rupniowie wypadł okazale,
zgrany zespół, także poza boiskiem, a wynik 8:1 mówi sam za siebie.
ale o tym za moment. Wróćmy do W ostatnim kwadransie na boisku ponajmłodszych adeptów piłkarskiego jawił się Marcin Stożek kończący porzemiosła - nie o wynik w tym tym- dobnie jak jego „przyjaciele z boiska”
barsko-mszańskim pojedynku cho- piłkarską przygodę. Po prawie 21 ladziło, choć dla młodych piłkarzy to tach gry, zawieszają piłkarskie buty na
właśnie wynik był sprawą najważnie- kołku. Gromkie „sto lat” od kolegów
jszą. Z kronikarskiego obowiązku in- i „złote piłki” dla całej trójki wręczyli
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wspólnych lekcjach z użyciem tablic
interaktywnych, wykonali budowlę
przyjaźni oraz uczestniczyli we
wspólnym programie artystycznym.
Po wizycie w szkole uczestnicy wzięli
udział w uroczystym spotkaniu z burmistrzem miasta Savoia i wspólnie
zwiedzili miasteczko i lokalne muzeum. Później odwiedzono lokalną
fabrykę, zapoznając się z codziennym
życiem mieszkańców. Wieczorem na
uczestników spotkania oczekiwał
wiosenny festyn na rynku miasteczka,
gdzie lokalny zespół folklorystyczny
zaprezentował tańce regionalne.
Uczniowie włoscy wykonali narodowe tańce średniowieczne w oryginalnych kostiumach a mieszkańcy
przygotowali specjalności kuchni
miejscowej. Spotkanie w Savoi z muzycznym występem polskich uczniów
i informacjami o projekcie Comenius
zostało nagrane przez włoską telewizję publiczną RAI TRE i nadane
kilka dni później.
Czwarty dzień spotkania uczestnicy spędzili w Vietri di Potenza, poznając tradycje, historię i kulturę tego
miasteczka. Po spotkaniu w szkole
i zapoznaniu z pracami i osiągnięciami włoskich uczniów, szczególnie
w dziedzinie plastyki i ceramiki, nastąpiło uroczyste spotkanie z burmistrzem miasta i wręczenie dyplomów
uczestnictwa w projekcie. Później
wszyscy udali się zwiedzać najważniejsze zabytki sięgające czasów
średniowiecza i renesansu. Kolejnym
punktem było wyjście do klasztoru
kapucyńskiego aby zapoznać się z tradycjami życia duchowego i religijnego w ciągu wieków. Uczestnicy podziwiali freski, zabytki piśmiennictwa
i sztuki. W klasztornym ogrodzie
mogli również obserwować typowe
rośliny i drzewa oraz przyjrzeć się
uprawie winorośli i oliwek. Następnie odbyło się w szkole robocze spotkanie nauczycieli szkół partnerskich,
na którym dokonano ewaluacji
bieżącej projektu, zatwierdzono plan
pracy na najbliższy okres i ustalono
termin kolejnego spotkania w Polsce
- od 17 do 22 października 2011 r.
będziemy gościć uczniów i nauczycieli z Hiszpanii, Włoch i Węgier.
Trudno było polskim uczniom wyjeżdżać i zostawiać swoich nowych
przyjaciół oraz gościnne i serdeczne
włoskie rodziny - po powrocie nasi
uczniowie przygotowali specjalne albumy, prezentacje i podziękowania,
które dostępne są na stronie internetowej projektu http://harmonyofcultures.blogspot.com oraz na Facebooku. Mszańscy uczniowie poznali

prezes klubu Władysław Szczypka,
Przewodniczący Rady Miasta Adam
Malec i burmistrz Tadeusz Filipiak.
Puchary od Samorządu Miasta, Zarządu Klubu i limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej, a także medale
za udaną wiosenną rundę i statuetka
dla najlepszego strzelca dopełniły ceremonii dekoracji. A na koniec
wspólna, rodzinna fotografia i sprint
pod prysznic. Przy klubowym budynku
na rozżarzonym grillu smażyły się
kiełbaski i steki. Przy stołach zasiedli
wspólnie piłkarze, działacze, sponsorzy
i najwierniejsi kibice. I tak sezon piłkarski AD 2010/11 przeszedł do historii.
Red.
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Seniorzy KS Turbacz, po ostatnim „gwizdku” w tym sezonie

„Dwójka” od lat w historycznym Kręgu

M
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ożna śmiało napisać, że
uczniowie z Zespołu Szkół
Miejskich nr 2 to stali
bywalcy podczas podsumowania
i ogłoszenia wyników Ogólnopolskiego
Konkursu Historycznego „KRĄG”.
Coroczne podsumowanie odbywa się
w maju na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie.
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy
i Kultury Regionalnej „Pokolenie” oraz
Wydział Nauk Społecznych na UKSW.
Już czterokrotnie zapraszana była tam

W gronie laureatów

nasza młodzież. Każda edycja przyciąga do konkursu niesamowitą ilość
młodzieży, ciężko jest dostać się do finału gdy uczestników jest 40 tys. a na
konkurs wpływa 21 tys. prac indywidualnych. Cenne nagrody są wynagrodzeniem za wysiłek jaki za sobą pociąga przygotowanie pracy. A to nie
tylko „suche” opracowanie tematu, liczy się pomysł przedstawienia, oprawa
plastyczna, która ma przekonać jury,
że to właśnie ta praca jest naprawdę
wyjątkowa. Jak to udało się mszańskim uczniom? Wszyscy włożyli wiele
pracy w przygotowanie albumów
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i zbieranie potrzebnych materiałów
historycznych, które trwały nawet
kilka miesięcy. Do pomocy zaangażowali również rodziców, gdyż niektóre prace wymagały pomocy dorosłych. Tym sposobem mamy takie
wyniki, które zapoczątkowała Julia
Domiter, która w 2008 roku zajęła II
miejsce w kraju w konkursie prac indywidualnych o tematyce: „Zamki,
pałace, dwory - historia i współczesność.” W tej samej kategorii zostało
przysłane wyróżnienie dla Katarzyny
Orzeł. Potem co rok wraz z rodzicami
i nauczycielami przyjeżdżali do Warszawy na finały.
To samo Stowarzyszenie
wspólnie z Międzynarodowym Studium Ochrony Środowiska w Warszawie jest
również organizatorem konkursu ekologicznego “EkoPlaneta”, którego podsumowanie odbywa się w czerwcu na SGGW w Warszawie. Często jest tak, że
dzieci przygotowują dwie
prace w przeciągu roku
szkolnego, tak jak w tym
roku udało się Katarzynie
Orzeł, która zdobyła dwie
nagrody krajowe w obu konkursach.
Serdecznie gratulujemy! Oglądając te
piękne prace niestety tylko na zdjęciach, możemy żałować, że nie wrócą
ani do swoich autorów, ani do ich
macierzystych szkół. Są to niezwykle
cenne materiały, pieczołowicie zbierane przez dość długi okres czasu
z niezwykłą oprawą plastyczną.
Poniżej prezentujemy listę laureatów i ich wyróżnienia:
JULIA DOMITER:
- rok 2007-2008 - II miejsce w kraju
Konkurs Historyczny „KRĄG” (Szkoła
Postawowa)

- rok 2008-2009 - I miejsca w województwie małopolskim Konkurs Historyczny „KRĄG” (Gimnazjum)
- rok 2010-2011 - wyróżnienie pierwszego stopnia na szczeblu krajowym Konkurs Historyczny „KRĄG” (Gimnazjum)
HUBERT DOMITER:
- rok 2008-2009 - II miejsce w województwie małopolskim Konkurs Historyczny „KRĄG” (Szkoła Podstawowa)
NIKOLE SIKORA:
- rok 2008-2009 - III miejsca w kraju
Konkurs Historyczny „KRĄG”(Szkoła
Podstawowa)
- rok 2009-2010 - wyróżnienie pierwszego stopnia na szczeblu krajowym
Konkurs Historyczny „KRĄG” (Szkoła
Podstawowa)
- rok 2009-2010 - II miejsce w kraju
w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „EKO-PLANETA” (Szkoła
Podstawowa)
KATARZYNA ORZEŁ:
- rok 2007-2008 - wyróżnienie na na
szczeblu krajowym Konkurs Historyczny „KRĄG”(Szkoła Podstawowa)
- rok 2008-2009 - I miejsce w kraju Konkurs Historyczny „KRĄG”
(Gimnazjum)
- rok 2009-2010 - wyróżnienie na na
szczeblu krajowym Konkurs Historyczny „KRĄG” (Gimnazjum)
- rok 2009-2010 - I miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „EKO-PLANETA”
(Gimnazjum)
- rok 2010-2011 - II miejsce w kraju
Konkurs Historyczny „KRĄG”
- rok 2010-2011 - II miejsce w kraju w
Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „EKO-PLANETA” (Gimnazjum)
BARTOSZ ORZEŁ:
- rok 2010-2011 - II miejsca w kraju
Konkurs Historyczny „KRĄG” (Szkoła
Podstawowa)
Red.
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C

zy kiedykolwiek do Twoich
drzwi zapukał mały pingwin?
Co byś wtedy zrobił? Odprowadził do domu, nawet gdyby to był
biegun południowy? Ta wymyślona
historia była odczytywana na prawie
każdym spotkaniu w Bibliotece, bo
podobnie jak w latach ubiegłych tak
i w tym roku Miejska Biblioteka stała
się miejscem spotkań czytelniczych
w ramach akcji ,,Cała Polska czyta
dzieciom”.
Historia o pingwinie, marszu jamników, dziewczynce, która chciała koniecznie mieć psa to opowiastki,
które w tym czasie królowały w czytelni pełnej dzieci. Bo w tym roku
przewodnim tematem było oczywiście hasło: „Ja i moje zwierzątko”.
Zaproszeni goście dzielili się historiami na temat swoich pupili, o swoich psach i ich figlach opowiadali Burmistrz Miasta Tadeusz Filipiak, Wójt
Gminy Bolesław Żaba, a niektórym
trafiła się nie lada gratka. We wtorek
17 maja br. pod Biblioteką zatrzymał
się policyjny radiowóz, który specjalnie na spotkanie z najmłodszymi czytelnikami przywiózł dwa policyjne
psy. Owczarek Rambo i labrador Fido
razem ze swoimi przewodnikami asp. Robertem Palą i mł. asp. Arkadiuszem Orłem - policjantami z Ko-

mendy Powiatowej w Limanowej za- ptaków, piękne zdjęcia ze swoich foprezentowały swoje umiejętności. tograficznych zbiorów - przeważały
Dzieciaki też gęsto otoczyły radiowóz te naprawdę rzadkie i trudno spoty- każdy chciał być przez chwilę kie- kane. W naszej Bibliotece gośćmi,
rowcą takiego samochodu, udało się który czytali i opowiadali ciekawe
nawet połączyć z policjantem historie o zwierzętach byli: Francidyżurującym oraz włączyć syrenę co szek Dziedzina - Wicestarosta Powzbudziło duże zainteresowanie wiatu Limanowskiego, Adam Malec
w sąsiedztwie. Nawet mł. asp. Piotr - Przewodniczący Rady Miasta
Smaga poczuł zainteresowanie zawo- Mszana Dolna, Jan Chorągwicki
dem policjanta na własnej skórze. - Przewodniczący Rady Gminy
Każdy maluch chciał zobaczyć broń Mszana Dolna, Elżbieta Jakubiak
i kajdanki, czapka i kamizelka też po- - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
szła w ruch i po przymiarkach tym Mszana Dolna, Danuta Wieliczko-Kasposobem mieliśmy
na sali kilku małych
policjantów. Kolejny
dzień był interesujący pod innym
względem, z czytelni rozchodziły się
ptasie nawoływania
- to Zastępca Burmistrza Michał Baran przygotował dla
dzieci konkurs dźWspólne zdjęcie z policjantami
więkowy.
Dzieci
musiały rozpoznać ptaki, mało tego, cik - prezes Oddziału Stowarzyszenia
po przeczytaniu opowiadania pokazał Przyjaciół Sztuk Pięknych, Ewa
dzieciom na czym polega jego orni- Stauchmann - pracownik Gorczańtologiczne hobby. Na spotkanie przy- skiego Parku Narodowego.
Red.
gotował swój pierwszy zeszyt terenowy z zapiskami obserwowanych
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Wielkie czytanie

T

o już norma, że każdy nowy pomysł Michała Liszki okazuje
się elementem zaskakującym
w krajobrazie naszego miasta i w tym
przypadku już sam zaproszenie na
wystawę rzucało się w oczy. Nie było
sposobu by ominąć obojętnie budynku Urzędu Miasta, kiedy obok na
pasie zieleni zaowocowało sztuką.
Na wiosnę podopieczni Michała
Liszki postanowili oddać wyraz wiosennej ekspresji na płótnach, wybuch
fantastycznych barw został uwieczniony również na ręcznie przygotowanych przez nich kwiatach.
Kwitnący wernisaż, który odbył się
z początkiem maja w Folwarku Starej
Winiarni zgromadził mnóstwo osób
podziwiających te kwiatowe prace.
Na niektórych obrazach wzorowanych na impresjoniźmie przejawia się
tęsknota za latem, a to już tuż tuż.
Tym bardziej, że właśnie w wakacje ma się odbyć międzynarodowe
sympozjum z udziałem wybitnych artystów z całego świata. Pierwsze Mię-
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dzynarodowe Sympozjum Arty- dzo wysokim poziomem artystyczstyczne „WYŻYNY SZTUKI” to projekt nym a zapraszani artyści gwarantują
organizowany przez Galerię Michała różnorodność zarówno tematyki jak
Liszki, Akademię im Jana Długosza i technik artystycznych w jakich
w Częstochowie oraz Związek Artys- tworzą. Ważnym elementem tegotów D.F.E.W.A ze Sztutgartu - już w rocznego spotkania w Mszanie Dolnej
pierwszych dniach
lipca w gościnnych
progach Folwarku
Stara Winiarnia
w Mszanie Dolnej.
Szefowa tego
związku prof. Dorothea Fleiss jest
znana na całym
świecie właśnie z
tego, że poprzez organizowanie sympozjów oraz rezydencji artystycznych Wystawa odbyła się w murach Starej Winiarni
zbliża ze sobą artystów różnych nacji będą warsztaty graficzne prowaoraz miejscową ludność, która to ak- dzone przez Profesora Marka Olszyńtywnie uczestniczy w programie skiego z Wydziału sztuki Uniwersykażdego z sympozjów. Należy dodać, tetu Rzeszowskiego. W zajęciach
że sympozja w których bierze udział będzie mógł wziąć nieodpłatnie
Pani Profesor Fleiss cechują się bar- udział każdy zainteresowany pozna-
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Majowy wernisaż, wiosenna wystawa
i wakacyjne sympozjum
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Rozśpiewany maj

M

ajowy miesiąc br. był nie- jemy. By dotrzeć późnym popołudniem
zwykle udany dla naszych na przesłuchania konkursowe do
najmłodszych „słowików” Warki, dzieci należące do Chóru Dziez Chóru Dziecięcego. Rozpoczęli swoje cięcego MOK Mszana Dolna wraz
tournée od odwiedzenia miejscowości z opiekunami wyjechały z Mszany
praktycznie „tuż za miedzą”. W Osielcu w sobotę wczesnym rankiem. Droga
w dniach 7-8 maj odbywał się Festiwal była długa, ale dzieciakom dopisywały
humory i gdy dotarły na miejsce poPieśni Maryjnych „Ave Maryja”.
Głównym przesłaniem festiwalu jest trzebowały tylko kilku słów dopingu od
założenie iż będzie on gromadził dyrygenta Piotra Matusiewicza, by dać
wszystkich kochających śpiew i mu- z siebie wszystko...Wyniki miały zostać
zykę, a przez to wyrażających uwiel- ogłoszone w dniu następnym - niedzielę
bienie dla Boga i Maryi. Organizatorzy, 22.05 - podczas koncertu finałowego.
jak co roku przygotowali się bardzo so- Mali artyści wpisali się również do
lidnie na przyjęcie uczestników, księgi pamiątkowej. Czas oczekiwania
a w przesłuchaniach wystąpiło 37 grup, na werdykt umilała wspólna gra w siatco z przeliczenia wyszło, że na scenie kówkę - gdzie chłopcy przegrali w mefestiwalowej zagościło 520 osób repre- czu z dziewczynami, badminton i bocca
zentujących powiat myślenicki, lima- - czyli minigolfa. Były także tańce i „kanowski, nowotarski i suski. To już VII raoke” przy ognisku. Zabawa trwałaby
edycja festiwalu i zaliczyć ją należy do dłużej, ale trzeba było wypocząć przed
bardzo udanych. Festiwal ma formę kolejnym dniem. W niedzielę cała
konkursu, a więc w pierwszym dniu grupa udała się do Warszawy na zwiewszyscy uczestnicy prezentowali swoje dzanie Muzeum Techniki, znajdującego
możliwości przed komisją konkursową, a drugi dzień to gala
zwycięzców. A skoro mowa już
o zwycięzcach to było ich, było
- reprezentujących Mszanę
Dolną i Miejski Ośrodek Kultury.
Chór Dziecięcy MOK Mszana
Dolna pod kierownictwem
Piotra Matusiewicza zajął w
swojej kategorii - CHÓR - grupa
dziecięca - II miejsce. W kategori
SOLISTA LUDOWY - I miejsce Mszańskie słowiki
zajęła Barbara Stożek, a w kategorii się w Pałacu Kultury i Nauki. PodziZESPÓŁ LUDOWY grupa dorośli wiano zabytkowe pozytywki - od ma- III miejsce zajęła Grupa Śpiewacza łych aż po wielkości szafy, stare samo„Mszanicanki”.
chody, motory, rowery, samoloty, moA co dalej? Aby wyjaśnić dlaczego żna było oglądnąć się po tysiąckroć w
nasi chórzyści wyjechali do odległej kalejdoskopie, a chętni bili pamiątkowe
Warki należy przypomnieć jak to się monety. Po obiedzie dzieci udały się na
stało. Otóż rok temu w listopadzie, na ogłoszenie wyników festiwalu. Grała orVI Powiatowym Przeglądzie Pieśni Pat- kiestra wojskowa, śpiewali laureaci z lat
riotycznej „Solidarność nadzieją wol- poprzednich oraz zwycięzcy XI Ogólnoności” w Lubniu Chór Dziecięcy MOK polskiego Festiwalu Pieśni - Piosenki PatMszana Dolna zajął I miejsce w kate- riotycznej - Ludowej i Tańca Ludowego
gorii zespołów dziecięcych. Młodzi ar- Warka 2011... czyli m.in. Chór Dziecięcy
tyści zaskarbili sobie również sympatię MOK Mszana Dolna, który zajął w swojej
widzów i otrzymali Nagrodę Publicz- kategorii I miejsce! Na koniec wyprawy
ności, a dyrygent - Piotr Matusiewicz - wszyscy udali się na zasłużone lody
nagrodę za najlepsze opracowanie i w długą podróż powrotną do domu.
utworu. Dzieci wywalczyły tym samym Chcielibyśmy podziękować w tym miejeliminację na XI Ogólnopolski Festiwal scu Paniom - Agacie Adamczyk, Elżbiecie
Pieśni - Piosenki Patriotycznej - Ludowej Ciężadlik, Monice Kubowicz, Michalinie
i Tańca Ludowego Warka 2011. To już Łabędź oraz Annie Piekarczyk - za
drugi raz, gdy dzieci otrzymały w Lub- opiekę nad dziećmi podczas wyjazdu
niu eliminację, lecz w roku 2007 brakło oraz Bankowi Spółdzielczemu w Mszafunduszy na wyjazd. Tym razem nie Dolnej bez wsparcia którego ten wymałych artystów wspomógł Bank jazd nie mógłby się odbyć.
Spółdzielczy w Mszanie Dolnej za co
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!
Red.
hojnym sponsorom serdecznie dzięku-
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niem prostych technik graficznych,
które nie wymagają specjalnego warsztatu. Zaproszeni Artyści zostali zaproszeni według takiego klucza aby każdy
z nich reprezentował inne środowisko
lub inny krąg kulturowy. Artyści z Niemiec, Węgier, Słowacji, Turcji, Francji
czy też Japonii pokażą na wystawie
kończącej sympozjum jak różne mogą
być języki wypowiedzi artystycznej.
Całość ma zostać uwieczniona na fotografiach znakomitego irańskiego fotografika Nadera Navoodi z Teheranu.
W sympozjum wezmą udział także wychowankowie z pracowni Michała
Liszki. Artyści będą wspólnie tworzyć
i wymieniać się doświadczeniami.
Młodzi adepci sztuki będą mieć okazję
poznać osobiście wybitnych artystów
i zobaczyć ich przy pracy. W trakcie
wydarzenia Michał Liszka przeprowadzi happening z udziałem przechodniów Pt. „Znajdź swoje kolory.” To kolejna uliczna odsłona twórczości,
w której czynnie uczestniczą dzieci.
Ciekawym elementem tego tygodniowego spotkania będzie zbudowanie
w plenerze obiektu-rzeźby przez Pana
Waldka Rudyka z Chełmka. Jego
obiekty na stałe goszczą w wielu miejscowościach Polski. Jest rzeczą ważną,
by zaproszeni artyści nie tylko przekazywali swą wiedzę o sztuce ale także
zabrali ze sobą informacje na temat
piękna Mszany Dolnej i całego regionu
który ją otacza. Dlatego planowane
jest zorganizowanie kilku krótkich wycieczek po okolicach. Ponieważ w tym
samym czasie w rumuńskim Baia Mare
odbywać się będzie impreza o podobnym profilu, zorganizowany zostanie
interaktywny most, gdzie za pomocą
internetu artyści wymienia swe doświadczenia i pozdrowienia.
Podczas realizacji wystawy w Murach Folwarku zakańczającej całość
wydarzenia, której Kuratorem został
prorektor Częstochowskiej Akademii
im Jana Długosza prof. Jarosław Kweclich, zostanie wykonany materiał fotograficzny, który w przyszłości zostanie wykorzystany w wydawnictwie
poświeconym Pierwszemu Międzynarodowemu Sympozjum Artystycznemu
„WYŻYNY SZTUKI” - Mszana Dolna
2011. Za organizacyjną stronę wydarzenia odpowiadają Michał Liszka (Galeria Michała Liszki w Mszanie Dolnej)
oraz dr Bartosz Frączek (Akademia im
Jana Długosza w Częstochowie).
Patronat medialny objęło Radio Kraków, Limanowa In oraz Tv28.
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kalendarzu stoi, że Dzień
Dziecka świętujemy 1 czerwca, ale nic złego się nie
dzieje, gdy o naszych pociechach pamiętamy z tej okazji w inny dzień.
Gorzej byłoby, gdybyśmy o tym święcie
przez przypadek zapomnieli. Ale to
jeszcze się nie zdarzyło i zdarzyć się
nie może.
W niedzielę 29 maja br. piłkarskie
boisko na naszym stadionie zamieniło
się na kilka godzin w ogromny plac
zabaw. Nie było wprawdzie symbo-

Przeciąganie liny - jak w życiu...

licznego przekazania kluczy do bram
Miejskiego Stadionu, ale i tak już od
wczesnego popołudnia tym miejscem
„rządziły” dzieciaki. Wiele z nich przyjechało świętować swój dzień „własnymi” pojazdami - z obowiązkowym
jeszcze pampersem i bosymi nóżkami
paradowały w wózkach pchanych
przez mamę lub tatusia. Nieco starsi,
zachęceni przez organizatorów, dotarli
na stadion własnymi rowerami i z obowiązkowym kaskiem na głowie.
A wielu korzystając z cudownej tego
dnia pogody, niedzielny, poobiedni
spacer zakończyło na murawie, by do
domów wrócić tuż przed 20 - wtedy
to zwolna ucichł dziecięcy gwar.
Ale po kolei, bo my tu piszemy już
o końcu radosnego Dnia Dziecka
w Mszanie Dolnej, a nie padło ani
słowo o tym jak było? A działo się,
działo - dmuchane zamczyska ze
zjeżdżalniami, euro-bungee i trampoliny, to tylko niektóre z atrakcji czekających tego popołudnia na dzieci.
Ogromnym powodzeniem cieszyły się
także zawody sportowe - przeciąganie
liny, rzut lotką do... balona z nagrodą,
wyścigi rowerowe, biegi z przeszkodami, rzut piłeczką do kubła, wyścig
w worku, turniej piłki nożnej, wyścigi
na szczudłach oraz rodzinne zmagania
zwane „familinymi kalamburami” - tu
uczestniczyć musiały nie tylko dzieci,
ale i rodzice. Żeby to wszystko
ogarnąć, MOK i jego dyrektor wraz
z pracownikami, na długo wcześniej
musiał o wszystko zadbać - finanse to
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zadanie Urzędu Miasta, obiekt
użyczony przez KS Turbacz, sponsorzy
- było ich niewielu, ale tym bardziej
trzeba ich tu wymienić; Sklepy Sportowe KOPERNIAK i Tomasz Zawirski
- właściciel sklepu sportowego z ul. Piłsudskiego. To dzięki nim dzieciaki za
zwycięstwa, ale i za udział w zawodach otrzymywały drobne upominki.
Kawał znakomitej roboty przypisujemy
dziewczętom i chłopcom z Klubu Wolontariatu Młodzieżowego z dwóch ponadgimnazjalnych, mszańskich szkół ZS nr 1 z ul. Matejki i ZSTI im.
św. Antoniego z ul. Starowiejskiej i Stowarzyszenia LAMA.
Młodzi ludzie mogli to letnie
popołudnie spędzić w inny sposób, a pojawili się na stadionie
i swój czas oddali bezinteresownie maluchom. Takiej młodzieży, używając języka młodych, WIELKI SZACUN!
Nie mogło i nie zabrakło na
mszańskim Dniu Dziecka...
wędkarzy zrzeszonych w Kole PZW
„Mszanka” - panowie znani są z tego,
że nie tylko „moczą kija”, ale zbierają
śmieci wzdłuż brzegów naszych rzek
i potoków, a jak trzeba, to bawią się
z dzieciakami. Tak było w ostatnią niedzielę - dzieci „łowiły” wędką upominki, przy pomocy zaś farb i kredek
pokazały, że co, jak co, ale wyobraźnie
mają wspaniałą - w konkursie plastycznym ogłoszonym przez wędkarzy
wzięło udział kilkadziesiąt dzieciaków.
Te dzieci, które z pędzlem były „za
pan brat” mogły popróbować swoich
sił w tworzeniu wielkich dzieł na
ogromnych
arkuszach
papieru
rozłożonych wprost na murawie. I tu
wyobraźnia granic nie miała. I jeszcze
o jednym trzeba wspomnieć - ta atrakcja cieszyła się chyba największą
popularnością? O co chodzi? O... malowanie twarzy i nie tylko. Po godzinie
19 młode „malarki” miały już dość omdlałe ręce odmówiły posłuszeństwa.
Nie liczyliśmy pomalowanych buzi, ale
było ich co nie miara. Ba, nawet niektóre mamy uległy pokusie i codzienny
makijaż, zamieniły na ten dzień na
kredkę, by sprawić swojemu malcowi
radość. Warto było przyjść na Rodzinny Piknik - dobra zabawa, znakomita pogoda, drobne, ale miłe upominki, lody i wata cukrowa, a nade
wszystko możliwość spotkania z innymi. Taki był Dzień Dziecka AD 2011
w Mszanie Dolnej.
Red.

Festiwal tańca
w Nižnej na
Słowacji

P

rzez trzy dni od 3 do 5 czerwca br. w zaprzyjaźnionej
słowackiej miejscowości Nižna
królował taniec. Odbył się tam 12
Festiwal Tańca Dzieci „Heel & Toe
Show”. W międzynarodowej imprezie
udział wzięło ponad 350 tancerzy w
różnym wieki i różnej „specjalizacji”.
Naliczniejszą grupę stanowili oczywiście reprezentanci gospodarzy, ale
nie zabrakło także gości z Czech
i Polski. My również otrzymaliśmy
zaproszenie na to spotkanie, tym bardziej że przy okazji projektu „Zagórzańsko-orawska konfrontacja kultur”, rok temu gościliśmy na czterech
imprezach w Mszanie naszych
słowackich partnerów. Teraz to oni,
u siebie w Nižnej realizują podobny
projekt współfinansowany ze środków UE „Poznávame sa prostredníctvom „portu a kultúry”. Zaczęliśmy
od wyjazdu na taneczny festiwal - na
„deskach” Domu Kultury w Niżnej
dominowała muzyka country, kowbojskie kapelusze i podbite buty do
stepowania, ale zanlazło się także
sporo miejsca na układy w stylu hip hop, tańce rozrywkowe, narodowe
i towarzyskie. Polskę reprezentowały
pary taneczne zrzeszone w KTT
„Prestige” MOK Mszana Dolna: Natalia Szczypka - Maciej Wietek, Aleksandra Guzara - Kamil Pajdzik, Jolanta Pajdzik - Dominik Klimek oraz
Weronika Toporkiewicz - Jakub Pachowicz. Nasi tancerze zaprezentowali się zgromadzonej publiczności
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Radosny Dzień Dziecka

Młodzi tancerze z Mszany Dolnej

w swoich układach w stylu standardowym, jak i latynoamerykańskim.
Oczywiście zostali nagrodzeni gromkimi brawami i obdarowani drobnymi upominkami.
Red.
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także Hubert Domiter/Ewelina Pyrz
- 18, Maciej Wietek/Natalia Szczypka
- 10, Kamil Pajdzik/Aleksandra Guzara
- 15, Dominik Klimek/Jola Pajdzik - 5.
Pozostałe pary taneczne: Karol
Liszka/Weronika Domiter, Jan Kar-
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Wirująca para

pierz/ Aleksandra Koch, Dominik Szyrszeń/Klaudia Szyrszeń, Paweł Blacharczyk/Joanna Kaleta, Artur Kotarba/

Maja Nowakowska, Jakub Kotarba/
Wiktoria Chrustek, Szymon Rzepka/
Honorata Bierowiec, Michał Jania/Zuzanna Górka oraz Dawid i Daria Baczyńscy wcale nie próżnowali. Wiadomo - można nam nie wierzyć na
słowo, ale każdy kto chce może ich
zobaczyć w tańcu na corocznym
OTTT o Puchar Burmistrza Miasta
Mszana Dolna.
Także Grupy Tańca Nowoczesnego
doskonalą swoje umiejętności. Popularne „Disco” ostatnio zaprezentowało
się podczas „Koncertu Na Finał”
w MOK. Obecnie pod okiem trenera
ćwiczą 32 młode adeptki tańca. W grupie młodszej to 15, a w starszej - 17
dziewcząt.
Wszystkich chętnych do rozwijania
swoich pasji tanecznych już dziś zapraszamy do zapisów na kolejne kursy,
które ruszą m.in. w MOK Mszana
Dolna zaraz po przerwie wakacyjnej.
Red.

Muzyczne „co nieco”

M

ałe muzyczne „co nieco”,
czyli Koncert na finał zajęć
w MOK. W tym roku,
w związku z dużą ilością występujących osób, koncert na zakończenie
warsztatów muzycznych w MOK odbył
się w dwóch częściach.
Pierwszą rozpoczął popis laureatów
XI Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Piosenki Patriotycznej - Ludowej Warka 2011, czyli Chóru Dziecięcego MOK
Mszana Dolna pod przewodnictwem
Piotra Matusiewicza. Jednak zanim zabrzmiały pierwsze nuty, zgromadzoną
widownię przywitał Dyrektor MOK Pan Piotr Armatys. Podziękował on

swoje umiejętności prezentowali
uczniowie najmłodsi wiekiem i stażem.
Nie znaczy to wcale, że nie było czego
posłuchać. Wręcz przeciwnie - zmagania „maluchów” z trudnym przeciwnikiem, jakim jest instrument - zapewniły zgromadzonej publiczności
niezapomniane wrażenia. W repertuarze „Pieśni miłych sercu Papieża Jana
Pawła II” zaprezentowała się także
Grupa Śpiewacza „Mszanicanki” wraz
z uczennicami pani Barbary Stożek Urszula Łabuz i Sabina Chrustek.
Drugą część rozpoczęły popisy starszych uczniów. Zabrzmiały niezapomniane „Dmuchawce, latawce, wiatr”,
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toś kiedyś napisał, że „taniec
jest najwznioślejszą, najbardziej wzruszającą, najpiękniejszą ze wszystkich sztuk, bo nie jest
tylko prostą interpretacją czy wyobrażeniem życia; jest samym życiem”.
I tak też jest w przypadku członków
KTT „Prestige” MOK Mszana Dolna taniec jest ich sposobem na życie, sposobem na spędzanie wolnego czasu,
w nim uczą się współdziałania i zaufania do drugiego człowieka, taniec
ich definiuje. Każdy dzień to zmagania
z niedoskonałościami - to źle ustawiona noga, głowa, nieodpowiedni
ruch dłonią... W tygodniu to godziny
poświęcone na uzyskanie perfekcji
w każdej figurze, każdym aspekcie
układu, który trzeba opanować. Praktycznie każdy weekend to turniej - krajowy lub zagraniczny - i trzeba dać
z siebie wszystko. Później powrót do
rzeczywistości i dalsze treningi
z 6 różnymi instruktorami, którzy
przyjeżdżają z Krakowa, Olsztyna,
Lublina i Szczecina.
O zaangażowaniu i poświęceniu
można mówić chociażby na przykładzie jednej pary tanecznej - Kamil Zieliński/Nicole Sikora. Nie tańczą ze
sobą długo, bo dopiero od kwietnia
tego roku. W tym czasie wzięli już
udział w 14 turniejach w Polsce, na
Słowacji i Czechach, podczas których
praktycznie zawsze plasowali się na
podium. A tzw. „pudło” to przepustka
do wyższej klasy, mocniejszych przeciwników, jeszcze bardziej wymagających treningów... To opis zmagań
tylko jednej z 17 par KTT „Prestige”
MOK Mszana Dolna. To dzieci i młodzież w wieku od 9 do 18 lat tańcząca
w klasach od H do B w stylu standardowym i latynoamerykańskim. Nie leniuchują a walczą.
Swój sukces na koncie zanotowały
także pary, które podczas ostatnich
występów zmieniły klasę z C na B
w stylu standard: Rafał Rataj/Karolina
Kręcichwost, Wojciech Kęska/Sylwia
Potaczek oraz Jakub Pachowicz/Weronika Toporkiewicz. Ciężko pracowali
i inni, jeżdżąc na turnieje - te małe i te
większe miej lub bardziej utytułowane.
Niektóre pary w ostatnich 3 miesiącach
każdy weekend miały zajęty tanecznymi zmaganiami - Kraków, Opole,
Rybik, blisko i daleko - ale zawsze to
samo „zacięcie” i determinacja do samodoskonalenia się. Wspomniane już
wcześniej pary: Wojciech Kęska/Sylwia Potaczek - 16 TTT, Jakub Pachowicz/Weronika Toporkiewicz - 13, ale

Koncert finałowy

wszystkim, którym zawdzięczamy
przygotowanie koncertu: instruktorom, dzieciom, ale także rodzicom,
którzy zawsze muszą znaleźć czas, by
dowieść swoje pociechy na czas na zajęcia. Później - po występie chóru -

„Hej sokoły” czy „Różowa Pantera”.
W bardzo dynamiczny sposób zaprezentowała się Szkoły Tańca „Dynamic
Dance”, czyli popularne „Disco”.
Dziewczęta z grupy starszej i młodszej,
po opanowaniu układów do perfekcji
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postanowiły „pokazać się” szerszej
publiczności. Wprawdzie skład został
lekko uszczuplony z powodu kontuzji
i wyjazdów, ale tancerkom to nie przeszkodziło i stanęły na wysokości zadania. Dalsza część występów należała
już tylko do muzyków. Można było
usłyszeć
Grupę
Śpiewaczą

„Słomcanki”, a zaraz obok - wykonany
na gitarze elektrycznej „Canon rock”.
Każdy znalazł coś dla siebie.
Przed koncertem można było także
podziwiać wystawę ceramiki, czyli
prace wykonane przez dzieci uczęszczające na warsztaty ceramiczne prowadzone w MOK. Średnia wieku twór-

ców - 8 lat. Smoki, domki, dzbany,
dzwoneczki, ramki... wszystko, co
tylko przyszło na myśl małym „gliniarzom” w trakcie zajęć.
I w ten oto sposób Koncert na Finał
2011 przeszedł już do historii. Zapraszamy na kolejne.
Red.

„Pod pretekstem” wśród najlepszych w Małopolsce

G

rupa teatralna POD PRETEKSTEM prezentowała spektakl
w dwóch prestiżowych małopolskich konkursach w XXVI Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK oraz w XIX Małopolskich
Spotkaniach Teatrzyków Dziecięcych
i w obu zajęła wysokie miejsca.
12 maja 2011 roku w Limanowskim
Domu Kultury odbywały się eliminacje
XXVI Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK, w których brała
udział grupa teatralna z Zespołu Szkół
Miejskich Nr 2 w Mszanie Dolnej.
Od wielu lat jest to niezwykłe wydarzenie, gdyż daje możliwość prezentacji dorobku, a także pozwala na
wysłuchanie cennych opinii i rad profesjonalnego jury. W tym roku decyzją

i ma charakter przeglądu zespołów
szkół podstawowych województwa
małopolskiego. Oceny występów dokonywane są i przez jury dziecięce,
w którego obradach uczestniczy profesjonalny twórca będący obserwatorem przeglądu. Nie lada wyróżnieniem
dla młodych aktorów była już sama
wiadomość o nominacji do finału.
Informacja o III miejscu przyniosła
ogromną radość. Członkowie grupy
POD PRETEKSTEM stali na podium
razem ze znanym i wysoko cenionym
Teatrem Ruchu FORMA z Domu Kultury w Inwałdzie.
Z tym samym zespołem teatralnym
grupa POD PRETEKSTEM spotkała się
w XXVI Festiwale Teatrów Dzieci
i Młodzieży BAJDUREK, który odbywał

do dwóch konkursów: opanowali
tekst, grę na scenie, choreografię i zaprezentowali się cudownie. Czego dowodem są wysokie miejsca. Jestem
z nich dumna i cieszę się, że mogę
z nimi pracować.
Skład zespołu: Katarzyna Ogiela,
Ewelina Dudzik, Weronika Wacławik,
Aleksandra Cież, Aleksandra Wójciak,
Karolina Kręcichwost, Justyna Stożek,
Justyna Pietrzak, Maria Gacek, Aleksandra Zając, Joanna Syrek, Zuzanna
Banasiak, Anna Setlak, Zuzanna Wietek, Martyna Pietrzak, Artur Szarek,
Bartosz Cież, Wiktor Skawski Kamil
Nowak.
Red.

Szlak „cerkwi”,
Barania Góra,
Przehyba...
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Grupa „Pod pretekstem”

jury w składzie: Andrzej Róg, Jerzy
Hojda (aktorzy krakowskich teatrów)
oraz Andrzej Giza (instruktor Limanowskiego Domu Kultury) I miejsce
w powiatowych eliminacjach wraz
z nominacją do finału odbywającego
się w Nowym Sączu otrzymał zespół
POD PRETEKSTEM za spektakl Lepiej
późno niż wcale, do którego scenariusz
napisała Katarzyna Wasilewska - instruktorka grupy.
Kilka dni później 17 maja grupa
z tym samym przedstawieniem próbowała swych sił na deskach Młodzieżowego Domu Kultury im. Andrzeja
Bursy w Krakowie, biorąc udział
w eliminacjach XIX Małopolskich Spotkaniach Teatrzyków Dziecięcych.
Impreza ta organizowana od 1992
roku cieszy się ogromną popularnością
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się w Nowym Sączu w dniach 8-9
czerwca 2011 roku. Dumą napawa
fakt, iż POD PRETEKSTEM z Mszany
Dolnej został zaliczony do grona najlepszych 18 zespołów Małopolski
wyłonionych ze 193 uczestniczących
w eliminacjach. Komisja Artystyczna
w składzie: Ilona Stanaszek - instruktor teatralny z Tarnowa, Jerzy Hojda
- aktor krakowski oraz Jacek Milczanowski - aktor, reżyser, scenarzysta
z Krakowa docenili trud pracy całego
zespołu i podziękowali za bardzo ambitną próbę zmierzenia się ze
współczesną problematyką młodzieży
w spektaklu „Lepiej późno niż wcale”.
„Są naprawdę zdolni” - mówi instruktor zespołu, pani Katarzyna Wasilewska - potrafili dokonać rzeczy niemożliwej, w miesiąc przygotowali się

ą tacy, którzy w niedzielę 29
maja br. z samego rana stawili
się na zbiórce o siódmej rano
i wyruszyli na wycieczkę z Kołem
Terenowym PTTK.
Wyprawa Szlakiem Cerkwi Łemkowskich skupiła nie tylko członków
Koła, ale również tych, którzy mieli
ochotę dołączyć do wyprawy, w ten
sposób pełen autobus ruszył kolejno
zatrzymując się w urokliwych miejscach: Kamiannej, Mochnaczce, Bereście, Czyrnej, Tyliczu, w na samym
końcu w Krynicy. Kto miał jeszcze siłę
po tylu atrakcjach, mógł uzdrowisku
przespacerować się po deptaku, wyjechać na Parkową Górę, zwiedzić jeszcze Muzeum Nikifora lub Muzeum Zabawek. To dopiero pierwsza taka
wyprawa w dalsze okolice naszego
Koła, a pogoda była jak na zamównie,
nie zapominając o doborowym towarzystwie.
Każdy w Polsce chyba słyszał o Baraniej Górze 1220 m n.p.m - nawet
jeśli mieszka daleko na nizinach i góry
go w ogóle nie interesują, to pamięta
ze szkoły, że właśnie pod tym beskidzkim szczytem wypływa królowa polskich rzek - Wisła. Na zachodnich stokach tej góry, niedaleko szczytu,
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wypływają potoki źródłowe Biała
i Czarna Wisełka, które łączą się w rejonie Czarnego przyjmując nazwę
Wisła. Barania Góra to także drugi co
do wysokości wierzchołek w polskiej
części Beskidu Śląskiego, licznie odwiedzany przez turystów węzeł wielu
szlaków. O specyfice tej góry mogli
przekonać się osobiście ci, którzy wraz
z Kołem Terenowym PTTK wybrali się
na wycieczkę w tamtą okolicę. Scenariusz był podobny do wcześniejszej wyprawy: zbiórka wcześnie rano, pełen
autobus chętnych, humor i energia zapakowane razem z prowiantem na
cały dzień, tylko kierunek inny. I co tu
więcej napisać? Tak naprawdę to niech
żałują wszyscy, którzy nie byli. Piękne
panoramy, które roztaczały się z wieży
widokowej, rezerwat przyrody, odpo-
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Wydarzenia

W drodze na Baranią Górę
czynek w schronisku i zwiedzanie muzeum regionalnego to tylko nieliczne
punkty tej wycieczki. Wszyscy jednak
potwierdzą, że zdjęcia są tylko niewielkim odpowiednikiem tego co
można było oglądać na własne oczy.

Dlatego zachęcamy do wspólnych wypraw w ramach „VII Spotkań w górach”. Zapraszamy!
Red.

VII Spotkania w górach - góra za górą...

FOT. URZĄD MIASTA

50 osób tego spotkania był wyposażony w kurtki przeciwdeszczowe
i podsuszył się trochę przy gorącej herbacie w schronisku, trochę przy
ognisku.
Dla wszystkich
zainteresowanych
wspólnym wędrowaniem przekazujemy informację, iż
regulamin spotkań
nie uległ zmianie.
Uczestnicy wybierają trasy tak, aby
spotkać się na Papieska watra
szczycie lub w innym wyznaczonym
miejscu w godzinach 13.00-14.00.
W „Spotkaniach w górach” mogą brać
udział indywidualni turyści i grupy zorganizowane. Dzieci i osoby niepełnosprawne również mogą brać udział
w wycieczkach ale wyłącznie pod
opieką dorosłych. Spotkania odbywają
się w wyznaczonych miejscach bez
względu na pogodę. Organizatorzy
przyznają nagrody
uczestnikom, którzy
zaliczyli przynajmniej cztery z sześciu szczytów. Serdecznie zapraszamy
do wspólnego wędrowania!
„VII Spotkania
w górach” to jedno
z wydarzeń, zaplanowanych na cały
Pod krzyżem na górze Potaczkowej
sezon. Natomiast
zawsze wita gości w okolicach schro- w sobotę 2 kwietnia br. z inicjatywy
niska ale dzielnej ekipie, która się tam Koła Terenowego PTTK w Mszanie
pojawiła mimo deszczu humor i tak Dolnej ponad 70 osób uczestniczyło w
dopisywał. Skład imponujący, bo aż spotkaniu przy Papieskiej Watrze.
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Około godziny 19.00 zbierały się
grupki osób pod grunwaldzkim
krzyżem, wyjątkowo w tym miejscu
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W

edług przysłowia miesiąc
kwiecień przeplata pogodę
i chociaż prognozy przeróżnie zapowiadały się na niedzielę 10
kwietnia br., nie odstraszyło to naszych
turystów. Licznie zgromadzili się na
pierwszym szczycie w ramach „VII
spotkań w górach”.
Terenowe Koło PTTK wyznaczyło
górę Potaczkową jako pierwszy szczyt
w sezonie, niewielki wysokościowo,
bo tylko 746 m npm, mając na uwadze
zimową przerwę - to okazało się że są
tacy zapaleńcy którym śnieg nie przeszkadzał w wyprawach i chodzili po
górach! 61 osób, mali i duży turyści
a nawet harcerze skupili się wokół milenijnego krzyża na Potaczkowej a potem zapalili ognisko z obowiązkowymi
kiełbaskami. Kto by przypuszczał, że
kolejne wyjście odbędzie się również
w deszczową niedzielę? Znaleźli się
jednak tacy, dla których wyjście
z Kołem PTTK na Stare Wierchy też
nie było problemem. Nie mogliśmy zagwarantować pięknej panoramy, która

by ułatwić dojście na charakterystyczne miejsce w mieście. Zazwyczaj
wcześniej członkowie Koła rozpalali
ognisko na szczycie góry Wsołowej tak
by ogień było widać z daleka - to nawiązanie do tradycji palenia watr
w naszej okolicy - samo słowo watra
jest pochodzenia wołoskiego i oznacza
ognisko. Dzięki uprzejmości p. Tadeusza Krupińskiego udało się przygotować drewno do zapalenia dużego
ogniska. Koło przygotowało krótkie
spotkanie modlitewne, dodatkową
piękną oprawą były dźwięki trąbki
i akordeonu, które niosły się daleko
po całej okolicy. Młody trębacz Mikołaj
Kasprzyk pojawia się jak tylko go poprosimy a i tym razem wytrawny piechur Janusz Mikołajko na swych plecach wyniósł akordeon. Tak doborowi
muzykanci odegrali nam kilka pięknych pieśni i oczywiście obowiązkowo
„Barkę”.
Red.
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Wydarzenia

C

zęsto, szczególnie w świecie
sportu, spotykamy się z taką wypowiedzią; ... „taki wynik wzięlibyśmy w ciemno” Mówią tak zawsze
po meczu, w którym okazało się, że
osiągnięty wynik przeszedł marzenia.
Podobną sytuację przeżywali organizatorzy IV już zbiórki krwi, organizowanej od roku 2008 przy parafii
Miłosierdzia Bożego w Mszanie Dolnej.
Warto przypomnieć, że w pierwszym
roku krew oddało 30 osób, zaś plon to
14 litrów krwi. Rok kolejny to już 21,6
litra krwi podarowanych przez 48 donatorów. Rok 2010 przyniósł kolejny
rekord - zgłosiło się 115 chętnych, ale
do pobrania zakwalifikowania 68 dawców, którzy podarowali 30,6 litra życiodajnego płynu. W miniony weekend
w salkach przyziemia kościoła Miłosierdzia Bożego krew „lała” się bardzo obficie. Paweł Skawski pomysłodawca, inicjator i „dusza” całej akcji nie krył
radości. W sobotę krew oddało 60 osób,
zaś w niedzielę 57 donatorów - dzięki
nim „bank krwi” wzbogacił się o prawie
53 litry bezcennego daru życia - krwi.
Sobotnią akcję koordynowała stacja
krwiodawstwa z Limanowej, zaś w niedzielę do Mszany Dolnej przyjechali nowotarżanie. Zanim jednak wyrażający
wolę oddania krwi położył się na spe-

cjalnym łożu, musiał przejść całą, dość nia akcji widać, że chętnych by podzielić
skomplikowaną procedurę. W pierwszej się bezcennym darem przybywa. Jest
kolejności wypełnić trzeba było ankietę szansa, że pod Lubogoszcz zawita noo przebytych chorobach, urazach, woczesny autobus-laboratorium, na
zażywanych lekach, wyjazdach do kra- pokładzie którego zainstalowane są
jów objętych np. zakaźną chorobą itp. 3-4 łóżka. Tej akcji nie udałoby się przeKolejny etap to pomiar ciśnienia - nie prowadzić na taką skalę, gdyby nie rzemogło być one, ani za wysokie, ani za sza wolontariuszy, bezinteresownie
niskie. Podobnie było z poziomem
glukozy we krwi - jej niski stan miały
podnieść i w wielu przypadkach
podniosły... pączki, soczki i słodka
herbata. Jeśli te wszystkie „schody”
udało się przebrnąć, przychodził ten
ostatni etap - opaska uciskowa na
przedramieniu, delikatne opuszki
palców pań pielęgniarek wyszukujące właściwą żyłę i.... gruba igła
„wchodzi” do niej jak do masła.
Zwykle każdy z donatorów dał sobie
„upuścić” prawi 1/2 litra krwi, bez
Paweł Skawski - pomysłodawca mszażadnego dla siebie uszczerbku.
skiej akcji sam też oddał krew
Krew oddawali, i młodzi, i starsi,
siostry zakonne i ksiądz, dyrektorzy, le- służących pomocą przy organizacji
karze i pan kościelny, lektorzy i stu- i podczas dwudniowej akcji. Na medal
denci, mieszkańcy Mszany Dolnej, ale spisała się, jak zawsze Służba Maltańi sąsiednich miejscowości.
ska. Na szczególne podziękowania
Z każdym rokiem wzrasta ilość daw- zasługują Małgorzata Sochacka, Kuba
ców i oddanej krwi. W roku 2012 orga- Oleksy i Bartek Franczak, wspierający
nizatorzy akcji zapowiadają, że będą Pawła Skawskiego od początku, od roku
przygotowani na 150 donacji - można 2008.
Red.
im wierzyć, bo z każdym rokiem trwa-
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117 dawców i prawie 53 litry krwi

Ż

e Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej do bogatych nie
należy, wiemy wszyscy, że bez
zgody RZGW nic w korytach potoków
zrobić nie wolno, mamy tego świadomość, że trudno na tej instytucji wyprosić cokolwiek, też tajemnicą nie
jest, choć zdarzają się wyjątki nie potwierdzające tej reguły.
Współpraca Samorządu miejskiego
z dyrektorem RZGW w Dobczycach
p. Januszem Szafrańskim i jego
przedstawicielem na „mszańskiej
ziemi” p. Dominikiem Firkiem układa
się naprawdę bardzo dobrze.
Przykłady? Zeszłoroczna umowa na
oczyszczenie koryt potoków Słomka
i Mszanka z naniesionych wodami
powodzi potężnych obszarów żwirowych. Korzyści z tego? Dla obu stron
- RZGW nie musi, a powinien, bo jest
gospodarzem wszystkich cieków
wodnych, oczyszczać koryta i czynić
je wystarczająco drożnymi, by
w chwili kolejnych powodzi, spiętrzone wody nie poczyniły szkód
w infrastrukturze i prywatnych gospodarstwach. Samorząd zaś pozyskuje nieodpłatnie znakomity budulec
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(żwir) na drogi osiedlowe, do pól, siną) też uroku nie dodają. Wspólnie
a także jako podbudowa pod realizo- temu zaradzimy - z pewnością nasi
wane już na terenie miasta inwestycje mieszkańcy zauważyli uwijających się
związane z usuwaniem skutków po- przy wycince drzew i krzewów
wodzi. Również zeszłoroczna prośba wzdłuż ul. Spadochroniarzy? Z iniburmistrza skierowana do Dobczyc, cjatywą wzięcia sprawy w swoje ręce
by powycinać poprzerastane krzewy wystąpił do RZGW p. Jan Stożek - na
nad Mszanką, nie pozostała bez echa co dzień policjant, a od listopado- prace porządkowe i pielęgnacyjne wych wyborów radny Rady Miasta.
brzegów były wykonywane od końca marca br.
Brygady RZGW uprzątnęły teren od granic
miasta ze wsią Łostówka
do mostu drogowego.
Gdy rozpoczyna się
wiosna - widać to również na brzegach naszych
potoków. Zanim wiosenna zieleń zasłoniła
nasze ludzkie „dzieło”
trochę czasu upłynęło.
Efekt wykonanych prac
Nie ma chyba dnia, by
mieszkańcy, ale i przebywający Zaproponował RZGW, że sami mieszw Mszanie Dolnej czasowo, nie alar- kańcy oczyszczą kamieńce, a pozysmowali, że przykro patrzeć z mostu kane drewno nieodpłatnie zabiorą do
na Mszance na tereny nadbrzeżne - swoich gospodarstw na opał. Kolejny
wszędzie śmieci i śmieci. Niewyci- raz odpowiedź z Dobczyc była „TAK”
nane krzewy (popularnie zwane fa- - jest zgoda. Zakres robót został
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Nasza rzeka - z „odsieczą” RZGW

Sport
wspólnie z p. inż. D. Firkiem określony i w ruch poszły piły i siekiery.
Z podobną, choć o szerszym zakresie
inicjatywą do RZGW wystąpili właściciele Centrum Konferencyjnego
„STING” - Państwo Agata i Krzysztof
Żądłowie zaproponowali, by teren
nad rzeką Rabą po uporządkowaniu
i wg zleconego już projektu zagospodarować na miejsce wypoczynku
z alejkami i małą architekturą.

I tym razem propozycja spotkała się
z aprobatą szefów RZGW - tam też
roboty już trwają...
Po wiosennych porządkach widać
coraz lepiej efekt prac, lato za pasem
a na wysokości „starego młyna” powstał teren iście rekreacyjny...
Pogratulować mogą sobie Ci, którzy
tymi porządkami się zajęli i teraz
korzystają.
Red.

Taaaka ryba!
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wędkarzy w niedzielę,
10 kwietnia br. wzięło
udział w kolejnej edycji
zawodów muchowych o Puchar Burmistrza Miasta Mszana Dolna.
Na niedzielne zawody przybyła
grupa słowackich muszkarzy pod
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Najlepsi w okręgu

do morza. Chociaż większość z nas
mszańskich wędkarzy może kojarzyć
jedynie z akcji takich jak wiosenne
sprzątanie rzeki, czy z działań promocyjnych podczas Dnia Dziecka,
kiedy to maluchy próbują swoich sił
w wędkowaniu, zarzucaniu wędką
a przy okazji uczą się podstaw ekologii, zasad ochrony ryb i ich łowisk.
Wędkarstwo to dyscyplina sportowa
- a my w Mszanie mamy w tej dyscyplinie Mistrza! Kończąc poprzedni sezon w cyklu Grand Prix Polski podczas ostatnich dwóch zawodów Piotr
Armatys był drugi na Jesiennym Lipieniu Sanu oraz wygrał zawody na
przepięknej
pomorskiej
rzece
Łupawa. Te wyniki zaowocowały
drugim w jego karierze sportowej powołaniem do Kadry Narodowej
w Wędkarstwie Muchowym. Łowiąc
w obecnym sezonie udowadnia, że
muchowe wędkarstwo sportowe nie
jest mu obce wygrywając Puchar Burmistrza Miasta Mszana Dolna w międzynarodowej obsadzie, Mistrzostwa
Koła Mszanka i zdobywając
Drużynowe Mistrzostwo Okręgu
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Nowy Sącz. Wygrana w tych zawodach otwiera drogę drużynie
z Mszany Dolnej do startu w Mistrzostwach Polski, które w tym roku
zostaną rozegrana na Pomorzu.
Wyniki zawodów:
Puchar Burmistrza Miasta Mszana
Dolna:
I - Piotr Armatys - Mszana Dolna,
II - Jan Znaniec - Sromowce,
III - Miroslav Antal - Słowacja
Mistrzostwa Koła Mszanka:
I - Piotr Armatys,
II - Marek Bomba,
III - Marek Kowalski
Mistrzostwa Okręgu PZW
Nowy Sącz:
Drużynowo
I - Koło PZW Mszanka w składzie Piotr Armatys, Marek
Bomba, Wojciech Miśkowiec,
II - Koło PZW Zakopane,
III - Koło PZW Centrum Nowy Sącz
Indywidualnie
I - Piotr Armatys, II - Wojciech Miśkowiec, III - Marek Bomba.
Jeszcze w uzupełnieniu wyniki zawodów z cyklu Grand Prix Polski
Puchar Wisły:
62 - Marek Bomba,
93 - Piotr Armatys,
42 - Wojciech Miśkowiec,
150 - Marek Kowalski,
(181 - startujących)
Puchar Sanu:
152 - Marek Bomba,
19 - Piotr Armatys,
144 - Wojciech Miśkowiec,
72 - Marek Kowalski,
(189 - startujących)
Przed Naszymi zawodnikami
w najbliższym czasie start w prestiżowych zawodach o puchar Dunajca
im. prof. Bronisława Romaniszyna,
życzymy im „połamania kija”.
Red.

Jeden z łowców „taakiej” ryby

wodzą Mistrza Świata z 2004 roku,
Miroslava Antala. Zawody rozegrano
w dwóch 2,5 godzinnych turach.
W pierwszej turze zawodów
złowiono 23 pstrągi potokowe, wśród
nich był największy, mierzący 41 cm,
złowiony przez Miroslava Antala.
Wędkarzom przeszkadzał bardzo
mocno wiejący wiatr, który w drugiej
turze wiał jeszcze mocniej. Pstrągi
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D

la laików wydawać by się
mogło, że to hobby nudne
i mało absorbujące. Co to za
filozofia siedzieć godzinami w wodzie
i zarzucać wędkę? Jaka w tym atrakcja jeśli czeka się na zdobycz z głębin
tylko po to by ją za chwilę wypuścić
z powrotem do rzeki?
Za takie opinie na pewno niejednego przegnaliby rzeką aż do ujścia
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Cuda na patyku czyli najlepsi
w okręgu

Turniejowe podium

jednak były aktywne, złowiono ich
w tej turze 36. Łącznie złowiono 59
pstrągów potokowych. Wiele z nich
to dzikie ryby. Zwyciężyli wszyscy
uczestniczący w zawodach a Puchar
Burmistrza Miasta Mszana Dolna
zdobył Piotr Armatys, II miejsce zajął
Jan Znaniec a III miejsce Miroslav
Antal. Najlepszy junior to Filip Kuras,
który łowił na równi z seniorami
i zajął w końcowej klasyfikacji IV
miejsce. Miejsce V zajął Marek Kowalski a miejsce VI Martin Poliak.
Statuetkę za największą rybę zawodów odebrał Miroslav Antal.W czasie
zapisów i losowania zbierano pieniądze na ratunek dla Ani. Udało sie
zebrać kwotę 750 zł.
Red.
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Staremu mistrzowi depcze po piętach...

FOT. URZĄD MIASTA

M

a 44 lata, z których 10 poświęcił na bieganie. Na codzień
nauczyciel geografii i wychowania fizycznego. W tej samej szkole,
dawnym „ogrodniku” języka angielskiego uczy małżonka naszego bohatera,
Halina. Ich wspólnym i największym
osiągnięciem są dwie urocze córy - Julka
i Karolina.
Rodzinny dom wybudował swoimi
rękami z pomocą ojca, wujów i kuzynów. „Przytulił” go jedną ścianą do
domu w którym się urodził i wychował.
O kim mowa?
O Piotrze Majkowskim - rodowitym
mszaniczaninie,
świeżo upieczonym
drugim Wicemistrzu Polski w morderczym Maratonie
Ekstremalnym - Kierat 2011 rozegranym w maju po
Piotr Majkowski
bezdrożach Beskidu
Wyspowego. Dniem i nocą, bez względu
na pogodę, z mapą w ręku, a do pokonania dystans, bagatela - 100 km.
W tym piekielnym zmaganiu z własnymi słabościami i kaprysami natury
wzięło udział 578 maratończyków (pań
i panów). Trzeba było do Limanowej
dojechać na własny koszt, trzeba było
do tej próby właściwie się przygotować.
By w końcu w niej wystartować należało
dokonać wpłaty tzw. „wpisowego”
w kwocie 60 zł. Najlepsi na podium
otrzymali puchary i dyplomy. Nie był
to pierwszy start Piotra Majkowskiego
w tej imprezie i nie pierwszy sukces w roku 2008 zajął II miejsce, choć jak
sam mówi, wtedy impreza ta miała
rangę „tylko” Pucharu Polski, w tym zaś
roku były to już Mistrzostwa Polski.
Z kronikarskiego obowiązku informujemy, że biegacz spod Lubogoszcza na
pokonanie 100 km potrzebował 13 godzin i 33 minut. Do zwycięzcy stracił
zatem tylko 51 mint. i całe 5 kg ze swojej wagi. Ostatni zawodnik z 310 którzy
pokonali pełny dystans 100 km, potrzebował na to 31 godzin i 30 minut.
Niewątpliwie ten sukces, to największe
osiągnięcie skromnego i pracowitego
nauczyciela geografii z naszego miasta.
Trudno dziś dywagować, co by było,
gdyby Piotrek przygodę ze sportem rozpoczął nie 10 lat temu, ale 30 lat wcześniej, gdy miał 15 lat? Jak potoczyłaby
się jego kariera? Można postawić tezę,
że pewnie w małej Mszanie Dolnej nikt
na zdolnym młodzieńcu by się nie poznał. W tamtych czasach „odławianiem”
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diamentów nie zawracano sobie zbytnio
głowy. Przykłady? Młode, zdolne i obiecujące biegaczki narciarskie KS Maraton
Mszana Dolna. Dziś ani klubu, ani biegaczek już nie ma. Los uśmiechnął się
jedynie do Justyny Kowalczyk - talent,
pracowitość i upór, ale też właściwi ludzie we właściwym momencie sprawili,
że dziś Justyna to najlepsza biegacza na
ziemskim globie. Można się rozmarzyć
i zapytać, co robiłby dziś Piotr Majkowski, gdyby i do niego 30 lat temu uśmiechnęło się szczęście? Ale to już historia - Piotr skończył w Mszanie Dolnej
szkołę podstawową. Maturę napisał
w rabczańskim LO im. E. Romera. Skończył studia i został nauczycielem.
Mógłby dorabiać korepetycjami i remontami mieszkań, bo i i to świetnie
robi, ale trafił na jeszcze większego zapaleńca, też nauczyciela, Zygmunta
Łyżnickiego - mistrza świata weteranów
w biegach, zwycięzcę Maratonu w Chicago, wielokrotnego mistrza Polski,
założyciela i trenera sekcji biegów górskich przy mszańskim MOK-u. Ten namówił Piotrka do biegania i tak to się
zaczęło. Oczywiście Piotrek nie od razu
został biegaczem - uprawiał kolarstwo
górskie i nawet rok po roku zdobywał
wicemistrzostwo Krakowa studentów w
tej trudnej dyscyplinie. W czasach, kiedy
studiował w Grodzie Kraka, chlebem
powszednim były komunikacyjne
kłopoty. By dostać się z Mszany do Krakowa trzeba było mieć, albo znajomości
w PKS-ie, albo łut szczęścia łapiąc tzw.
okazję. Ale można też było te 60 km
pokonać na rowerze - tak właśnie po
wekendzie w domu wracał do Krakowa
nasz bohater. Na dwóch kółkach objechał także całą Italię. Dotarł aż na Sycylię. Zaglądał do kraterów Wezuwiusza
i Etny. Choć uczy geografii, jego pasją
jest historia II wojny światowej - szczególnie zaś interesuje się działalnością...
band UPA w Bieszczadach. Po studiach
wrócił do rodzinnej Mszany Dolnej
i rozpoczął nauczycielską przygodę, ale
ze sportem nie zerwał. Z powodzeniem,
już w barwach MOK Mszana Dolna,
startował wespół z kolegami w duathlonie. W Kielcach mszańska drużyna
zdobyła III miejsce w Polsce - trzeba
było przebiec najpierw 10km, przejechać na rowerze 40km i znów pobiec
do mety 5km. Wybrał się również do
Berlina, by wystartować w największym
maratonie świata - przebiegł dystans 42
km i 195 m dwukrotnie w latach 1997
i 1998. Dystans bohaterskiego greckiego
posłańca Filippidesa pokonał w czasie
2 godz i 54 min. Zapowiada poprawę

rezultatu. Próbował swoich sił także
w półmaratonie - w nieodległej Bochni
w roku 2005 przebiegł 21 km tak
szybko, że wśród „belfrów” z całej Polski
zadobył II miejsce. Zimą 2010 roku nie
dał szans rywalom i po przejechaniu
60 km na rowerze oraz przebiegnięciu
18 km po zasypanych śniegiem gorczańskich szlakach wygrał WINTER
TROPHY 2010 - zimowe zawody w biegach na orientację zorganizowanych
w Rabce. Czy popularny „Majki”, jak
nazywają Piotra przyjaciele, koledzy, ale
i uczniowie szkoły w której „profesoruje”, ma jeszcze czas na inne, poza bieganiem, pasje? Jeśli pasja niesie ze sobą
walkę, rywalizację i można wygrywać,
to Piotrek na to zawsze się „pisze”. Jest
wędkarzem, choć częściej można go
spotkać na zboczach Ćwilina z koszykiem pełnym grzybów, niż z przysłowiowym „kijem” zamoczonym w nurtach
Mszanki. Kocha też górskie wędrówki
i biwaki pod namiotem. To taki niespokojny duch, wciąż szukający nowych
wyzwań i wrażeń. Ale dzięki temu
Mszana Dolna może się cieszyć i być
dumna z kolejnego championa, który
swojemu mistrzowi depcze po piętach.
Gratulujemy i życzymy wytrwałości!
Red.

A Sekcja biega

J

ak sam tytuł już wskazuje, członkowie sekcji Biegów Górskich
i Długodystansowych MOK
Mszana Dolna nie próżnują. W ostatnich 3 miesiącach brali udział w 24
biegach, a to oznacza, że każdy weekend do wyprawa do oddalonych nawet
o 500 km miejscowości, a wszystko
tylko po to by się sprawdzić w walce
z rywalami i swoimi słabościami.
Te 25 startów (9 - Polska, 16 - Słowacja) zaowocowały 22 złotymi medalami, 13 srebrnymi i 6 brązowymi.
Warto tu podać (jako doskonały
przykład) wyniki biegu, który się odbył
15.05 w Twardoszynie (SK) - „Twardoszyńska 12” - gdzie wszyscy startujący tego dnia członkowie Sekcji
(6 osób) zajęli trzy 1 i trzy 2 miejsca
w różnych kategoriach. W startach najczęściej brał udział Pan Zygmunt
Łyżnicki - 13, ale jest to „oczywista
oczywistość”, gdyż jako szef Sekcji,
musi dawać dobry przykład.
W sumie wspólnymi siłami biegacze
pokonali razem 874,58 km, a to niemały
dystans. A konkretnie jak z Ustrzyk Dolnych na Hel, czyli...cała Polska.
Red.

www.mszana-dolna.pl
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Deszcz nie straszny - Polska biega

N
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iedzielne popołudnie 15 maja
br., godz. 16.00” - to termin
zbiórki dla wszystkich którzy
chcieli wziąźć udział w biegu w ramach akcji „Polska Biega”. Wydawałoby się, że to idealna data na
wspólny bieg, zapomnieliśmy jednak,
że pogoda może pomieszać nam
plany.
Ale nasi biegacze z sekcji twierdzą,
że nawet deszcz im nie przeszkadza.
Każdy weekend mają zarezerowany
na bieganie więc było by dziwne
gdyby nie przyjęli tego zaproszenia.
Wprawdzie część z nich wracała
z Inowrocławia, część ekipy tego samego dnia biegała na Słowacji ale

Nie straszny im deszcz i zimno

stawili się prawie w komplecie na
punkcie startowym.Biegaczy przywitał a potem poprowadził po trasie
Zygmunt Łyżnicki. Wraz z nim na
starcie pojawili się: Jerzy Czyszczoń,
Eduard Hapak, Antoni Rataj, Jan Wydra, Sabina Wydra, Piotr Majkowski
i Urszula Batko. Tutaj jeszcze wyróżnić musimy te osoby, które zdecydowały się na naszą imprezę przyjść i pobiec. Najmłodsza uczestniczka
7-letnia Ola Mielnikiewicz pojawiła
się z Tatą - Michałem, rodzeństwo
Ania i Paweł Chrustek oraz Grzegorz

Sztafetowy
kwiecień

Rataj, który już powinien oczekiwać
powołania do sekcji, ale o tym za
chwilę. Obecny na biegu i gorąco dopingujący wszystkich uczestników
Wicestarosta Franciszek Dziedzina
dał sygnał do startu. Trasa prowadziła przez ulicę Spadochroniarzy,
tam i z powrotem na stadion dystans
wynosił 5 km. No i właśnie - kto przybiegł pierwszy? Po raz kolejny był to
Grzegorz Rataj! Dogoniła go Ania
Chrustek zdobywając II miejsce,
a III miejsce według naszych zdjęć
„wybiegł” Jan Wydra. Wprawdzie akcja nie jest skierowana na rywalizację, biegnie się dla przyjemności, skierowana jest zarówno dla amatorów
jak i zawodowców, warto w
tym miejscu
podkreślić
miejsca zdobyte w takich
pogodowych
warunkach.
Na mecie na
wszystkich czekały medale
i upominki od
Pana Wicestarosty. Pamiątkowe dyplomy
wręczał Zygmunt Łyżnicki i z pomocą
„sierotki” Oli przeprowadził szybką
loterię z nagrodami od naszego sposora: Sklepu sportowo-rowerowego.
Czy za rok pobiegniemy? Na pewno!
Za pomoc w organizacji imprezy
serdecznie dziękujemy naszej Straży
Miejskiej, która zabezpieczała trasę
biegu. Pomógł nam również sklep
Sportowo-rowerowy Pana Tomasza
Zawirskiego, ul. Piłsudskiego 7.

a dzień przed rozpoczęciem
przerwy świątecznej, w środę
20 kwietnia br., grupa biegaczy z Zespołu Szkół Miejskich Nr 1
wzięła udział w Mistrzostwach Powiatu Limanowskiego w Sztafetowych
Biegach Przełajowych.
Szkoła Podstawowa w kategorii
dziewcząt i chłopców uzyskała tytuł
Mistrza Powiatu, tym samym awansując do etapu wojewódzkiego. Ten
sukces wypracowały dwie drużyny
w następujących składach:
Szkoła Podstawowa - Dziewczęta
w składzie: Kania Monika, Kornaś
Patrycja, Kornaś Iwona, Róg Aneta,
Łabuz Anna, Warwas Agnieszka,
Barda Małgorzata, Cieżak Magdalena, Róg Lidia.
Szkoła Podstawowa - Chłopcy
w składzie: Płoskonka Mirosław, Karpierz Marek, Jasek Tomasz, Rapacz
Dawid, Aksamit Bartłomiej, Grzybacz
Marcin, Rogoziński Karol, Ciężadlik
Michał, Szczypka Kamil.
A tuż po Świętach Wielkanocnych,
28 kwietnia, uczniowie i uczennice
naszej szkoły ponownie wyruszyli,tym razem na podbój krakowskich Błoni, walcząc o Mistrzostwo
Województwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Rywalizowali
z ogromną konkurencją - drużynami
przybyłymi z całego województwa.
Efektem końcowym jest uzyskanie
IV miejsca w kategorii dziewcząt na
46 startujących sztafet!
Opiekunami drużyn sztafetowych
są nauczyciele: Marta Bijatowska,
Grzegorz Szynalik, Zbigniew Stachura.

Red.

Red.
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DOM SPRZEDAM

Wolnostojący , działka 22a z pięknym dużym ogrodem (20 letnie drzewa), funkcjonalnie
rozwiązany, pow. 260 mkw., 4 łazienki, 4 sypialnie, kominek, sauna, jacuzzi, duża kuchnia,
garaż na dwa samochody. Idealny również do prowadzenia ﬁrmy. Do zamieszkania od zaraz.

Telefon: 601 969 295
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pamiątkowe puchary i dyplomy.
Zapraszamy na kolejne rozgrywki
pod siatką w ramach XIII Turnieju
- organizatorzy zapewniają że postarają się tak rozłożyć mecze by turniej
trwał dwa dni.
Skład zwycięskiej drużyny z Mszany: Jan Nawieśniak, Hubert Świerz,
Artur Żaba, Mateusz Sławecki, Łukasz
Adamczyk, Maciek Potaczek, Michał
Piekarczyk Marek Mrózek. Gratulacje!
Najbliższe plany TKKF związane są
z Dniami Mszany Dolnej, wtedy to tradycyjnie odbywa się Turniej Piłki
Plażowej organizowany przy ul. Starowiejskiej, w sąsiedztwie Zespołu
Szkół TechnicznoInformatycznych.
Niebawem pojawią się stosowne
plakaty i informacje o zapisach na
stronach interneRodzinne zdjęcie na koniec zmagań pod siatką
towych miasta jak
W finale drużyna Mszany Dolnej po- i ogniska TKKF „Lubogoszcz”,ale
konała Myślenice 3-2 a w meczu o III my już na łamach gazety możemy zamiejsce Lubień pokonał Armet Mszana prosić na VII edycję tego sportowego
Dolna 3-0. Tradycyjnie na zakończenie wydarzenia.
Red.
rozgrywek Burmistrz Miasta Tadeusz
Filipiak wraz z organizatorami wręczył

Nagrodzony wiersz
Wiersz dla Mamy
Mamo, Mamo kochana
wstałam dzisiaj z rana.
Kupić pęki róż, bo bez nich ani rusz.
Kupiłam też czekoladki,
zrobione na Dzień Matki.
Pędząc do domu, pędząc przez góry
zobaczyłam czarne chmury.
Pędzą nade mną, kropelki rozdają,
kropelki dotykam radosną piosenką.
Wpadam do domu,
kłaniam Ci się nisko,
A Ty jak gorejące ognisko,
przytulasz mnie ciepłym ramieniem
Ślę życzenia całusami
Chcę chocoaż trochę wynagrodzić
twoją matczyną opiekę i bliskość.
Maja Nowakowska, 9 lat

T

en wiersz Mai Nowakowskiej
został wybrany jako najlepszy,
który wpłynął na konkurs
Gazety Krakowskiej „Dla Mamy
- z Mamą”.
Maję do udziału w konkursie zachęciła babcia Aniela, stała czytelniczka
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gazety. Maja zdobyła I miejsce w kategorii młodzieżowej - wiersz dla
Mamy. Nagrodami były zabiegi pielęgnacyjne oraz stylizacje dla Mam a dla
całej rodziny uroczysta kolacja w eleganckim hotelu „Pod Różą”. Serdecznie gratulujemy Mai licząc na kolejne
próby poetyckie, wiemy, że pisanie
wierszy przychodzi jej dość łatwo.
Jej wiersz został oceniony bardzo wy-
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sobotę, 9 kwietnia br.
w Miejskiej Hali Sportowej
przy ZSM Nr 1 odbył się XII
Turniej Piłki Siatkowej organizowany
przez Ognisko TKKF „Lubogoszcz”.
Udział wzięło 7 drużyn. Zostały one
podzielone na dwie grupy, w których
“każdy grał z każdym”.
Dwa boiska używane jednocześnie
do meczy w nowym obiekcie usprawniły na tyle rozgrywki, że Turniej był
jednodniowym wydarzeniem. Wyłoniono cztery drużyny które rozegrały
mecze półfinałowe, Myślenice-Armet
2:0, Mszana Dolna-Lubień 2:0.

Laureatka w rodzinnym gronie

soko przez komisję konkursową, natomiast wszystkich szczerze zadziwił
młody wiek autorki.
Red.

Medale na
Słowacji

W

dniu 30 kwietnia br. w Sninie odbyły się drugie zawody
Ligi Słowackiej. Sekcję Tae
kwondo Klubu Sportowego Turbacz reprezentowało 13 zawodników i wszyscy
stanęli na podium tych zawodów.
Medale zdobyli: Patrycja Kornaś
- złoto, Mateusz Szczęsnowski - złoto,
Krystian Kornaś - złoto, Sławomir Jania - srebro, Bartłomiej Olajossy
- srebro, Izabela Majerczyk - srebro,
Leon Stachura - srebro, Emilia Krzysztofiak - srebro, Sylwia Kornaś - srebro,
Radosław Dziętło - brąz, Mateusz Kaciczak - brąz, Bartosz Krzysztofiak
- brąz, Mirosław Majerczyk - brąz.
Wszystkim zawodnikom i trenerom
składamy ogromne gratulacje za wspaniałe wyniki sportowe.
Red.

Dziewczyny
z awansem

D

ziewczyny, które uczęszczają
do Gimnazjum nr 2 w Mszanie
Dolnej dotychczas reprezentujące UKS „OSET” Łostówka od teraz będą reprezentować barwy LKS
„NAPRZÓD” Sobolów.
Są to: Ewelina Dudzik, Karolina
Kręcichwost i Weronika Wacławik.
Dorota Świerk pierwszy mecz w barwach LKS „NAPRZÓD” Sobolów ro-
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XII Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Burmistrza
Miasta Mszana Dolna

Mszańskie piłkarki

zegrała 12 maja br. w Krakowie strzelając cenną bramkę dla reprezentacji
Sobolowa. Trzeba zaznaczyć, że
piłkarki nożne LKS „NAPRZÓD” Sobolów występują już w kadrze narodowej Polski w piłce nożnej kobiet.
Wychowankom UKS „OSET” Łostówka życzymy dużo bramek zdobytych dla nowego klubu i oby omijały
ich kontuzje. Jest to dla nich nowe
wyzwanie, ale też ambitny cel, który
chcą osiągnąć, czego im serdecznie
życzymy.
Red.
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