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Wizualizacja targowiska „Mój Rynek” z lotu ptaka
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Fotogaleria/Inwestycje

Rewitalizacja miasta - Park Miejski. Fot. Urząd Miasta

Rewitalizacja miasta - Rynek. Fot. Urząd Miasta

Rewitalizacja miasta - tereny komunalne. Fot. Urząd Miasta
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Feta pod Lubogoszczą - Turbacz w V lidze!

Po sześciu latach gry na boiskach
limanowskiej A klasy, piłkarze
spod Lubogoszczy awansowali do

V ligi - Prezesowi klubu Władysławowi
Szczypce wzruszenie na moment ode-
brało głos, gdy dziękował zawodnikom
i trenerom. Były medale, puchar, szam-
pan i gratulacje, a z głośników popłynęło
„We are the champions” zespołu
QUEEN. To wszystko działo się po me-
czu. I zanim piłkarze z małżonkami 
i sympatiami, trenerzy, sztab szkole-
niowy, działacze, sponsorzy, sternicy li-
manowskiego OZPN-u i włodarze
miasta spotkali się na rodzinnym gril-
lowaniu, dnia 10 czerwca br. o godz.
16.00 sędzia Andrzej Brzeziński z No-
wego Sącza gwizdkiem dał sygnał do
rozpoczęcia ostatniego spotkania w se-
zonie 2011/12. Do Mszany Dolnej przy-
jechała drużyna Błyskawicy Rupniów -
ten pojedynek już nic w tabeli nie zmie-
nił. Turbacz potwierdził swoją absolutną
dominację w tym sezonie, zaś ekipa 
z Rupniowa zakończyła tegoroczne roz-
grywki, na dobrym szóstym miejscu.

Do licznej i wiernej grupy mszań-
skich sympatyków dołączyli Goście, spe-

cjalnie na to spotkanie zaproszeni - 
z Prezesem klubu Władysławem Szczy-
pką, burmistrzem Tadeuszem Filipia-
kiem, przewodniczącym Rady Miasta
Adamem Malcem, wójtem gminy Nie-
dźwiedź Januszem Potaczkiem, ostatni
mecz Turbacza na A-klasowych bois-
kach, oglądali Stanisław Strug - Prezes
OZPN Limanowa, Stanisław Olesiak 
i Stanisław Król - wiceprezesi Limanow-
skiego Podokręgu Piłki Nożnej, Sta-
nisław Pietryga - przewodniczący Wy-
działu Gier, Józef Pietryga - prze-
wodniczący Wydziału Dyscypliny, Sta-
nisław Piegza - przewodniczący Zarządu
Powiatowego LZS i Józef Orzeł - prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej lima-
nowskiego Podokręgu.

Zanim minął pierwszy kwadrans, je-
denastka Turbacza objęła prowadzenie
- na listę strzelców wpisał się Dariusz

Lupa (14 min.) Do szatni na przerwę
piłkarze z Mszany schodzili w dobrych
nastrojach, bo swoje strzeleckie umie-
jętności po raz drugi zaprezentował Da-
riusz Lupa i w 35 minucie było już 2:0
dla beniaminka V ligi. Po zmianie stron
obraz gry nie uległ zmianie. Na boisku,
w miejsce Krzysztofa Kawuli w bramce,
pojawił się Robert Skwarczek (od 46
min.), zaś Damiana Farganusa, również
od początku II połowy zastąpił Mateusz
Potaczek. Trener Franciszek Mrózek do-
konał jeszcze dwóch zmian - w 70 mi-
nucie Tomasza Łabędzia zastąpił Domi-
nik Plezia, a za strzelca dwóch bramek
- Dariusza Lupę na boisku od 78 minuty
oglądaliśmy Jana Surówkę. Rozstrzyg-
nięcie nastąpiło między 60, a 80 minutą
meczu, kiedy to bramkę nr 3 w tym me-
czu zdobył Mateusz Dąbrowa. Ten sam
piłkarz trafił również do siatki rywala
w 80-tej minucie, ustalając wynik meczu
na 4:0 dla drużyny z Mszany Dolnej.
Była to 115 bramka strzelona w tym se-
zonie przez piłkarzy Turbacza. Bram-
karze mszańskiej drużyny piłkę z włas-
nej siatki wyciągali raptem 23 razy.
Takim bilansem bramkowym pochwalić

się może chyba niewiele drużyn, nawet
tych z lig najniższych.

Na kilka chwil przed gwizdkiem
kończącym ten mecz, na przygotowa-
nym wcześniej stoliczku stanął okazały
puchar dla mistrzów A-klasy i okolicz-
nościowe medale dla piłkarzy, trenerów
i działaczy klubu K.S. Turbacz. Ale za-
nim piłkarze dotarli pod trybuny przy
ławce dla rezerwowych zawodników,
wystrzeliły korki szampanów. Naj-
większą „ofiarę” poniósł Franciszek
Mrózek - suchej nitki z pewnością
próżno byłoby po tym „bąbelkowym”
prysznicu szukać w garderobie szkole-
niowca mszańskiej drużyny. Piłkarze nie
mieli dla swojego trenera ani odrobiny
litości - przemoczony do „imentu”, ale
szczęśliwy i uśmiechnięty wylądował 
w końcu Franciszek Mrózek na ramio-
nach zawodników i pofrunął kilkanaście

razy w górę. Teraz można już było pod-
biec tryumfalnie pod stadionową try-
bunę - na szyjach zawodników zawisły
pamiątkowe medale, a kapitan drużyny
Ireneusz Potaczek z rąk Prezesa Sta-
nisława Struga odebrał okazały puchar
za zwycięstwo i awans do V ligi. O piłka-
rzach ze swojego miasta nie zapomniał
także Franciszek Dziedzina - limanowski
wicestarosta. Dotarł w godzinach wie-
czornych do grillujących zawodników
Turbacza i pogratulował sukcesu wrę-
czając także puchar.

Na ten dzień czekali sympatycy i naj-
wierniejsi kibice Turbacza - nie zdziwiło
zatem nikogo gromkie „dziękujemy”
skierowane do zawodników po ceremo-
nii dekoracji. Piłkarze odwzajemnili ten
piękny i sympatyczny gest kibiców, 
a tworząc koło i trzymając się za ra-
miona, odtańczyli szaloną, wirującą
rumbę. W tej samej chwili z głośników
popłynął jedyny i niepowtarzalny głos
Freddiego Mercury i zespołu QUEEN, 
a wszyscy dowiedzieli się, kto jest mist-
rzem sezonu 2011/12 limanowskiej
klasy A. Wspólna fotografia piłkarskiej
rodziny zakończyła pierwszą i bardziej

oficjalną część fety w Mszanie Dolnej.
Kiedy piłkarze zmywali z siebie lepiący
się pot i szampan, trwały ostatnie przy-
gotowania do spotkania w gościnnych,
jak zawsze progach (tym razem trzeba
raczej napisać - ogrodach) Pensjonatu
JANDA - Państwa Janiny i Kazimierza
Dudów. Na stołach pyszne sosy, sałatki
i znakomite wędliny od Państwa Teresy
i Stanisława Cichańskich. Hitem wie-
czornego „piłkarskiego grilla” były sma-
kołyki podarowane przez braci Sylwes-
tra i Władysława Cichorzów - smak
kiełbasek, żeberek i karczku zachwycił
podniebienia i żołądki wszystkich Gości,
bez wyjątku.

Kameralny wieczór przy grillu był
też okazją, by piłkarzom, trenerom 
i działaczom klubowym, mogli podzię-
kować włodarze Mszany Dolnej. Bur-
mistrz Tadeusz Filipiak i Adam Malec -

Długo wyczekiwany awans: V-ligowcy Klubu Sportowego Turbacz
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Sport/Bezinteresowna pomoc

Przewodniczący Rady Miasta każdemu
z bohaterów tego święta wręczyli pa-
miątkowe statuetki. Podziękowali za
promocję Mszany Dolnej i zgodnie
życzyli awansu do IV ligi. Prezes OZPN
Limanowa Stanisław Strug gratulując
jeszcze raz piłkarzom, nie zapomniał 
o mszańskich działaczach piłkarskich -
pamiątkowym medalem udekorował m.
in. p. Jana Mrózka, a małe, kryształowe
piłki  wręczył Władysławowi Szczypce 
i Tadeuszowi Filipiakowi, życząc, by za
rok w tym samym miejscu dane nam
było świętować awans Turbacza do IV
ligi. Nie mamy nic przeciw, by życzenia
prezesa Struga okazały się proroctwem.

Zawodnikom towarzyszyły małżonki
i sympatie - nie wiedziały, że czeka na
nie piękna niespodzianka. Kiedy za gra-
tulacje i życzenia dziękowali trener
Franciszek Mrózek i kapitan drużyny
Ireneusz Potaczek, z naręczem czerwo-
nych róż za ich plecami pojawił się kie-
rownik drużyny Jacek Sochacki. Wszyst-
kie panie wraz z różyczką dostały też
słodkiego całusa od swoich wybranków.
W spotkaniu „futbolowej” rodzinki nie
zabrakło również radnych miasta - Jan
Szynalik (prywatnie ojciec Grzesia Szy-
nalika - popularnego „Gegona”) i An-
drzej Dudzik reprezentowali miejski
Parlament. Był również Michał Baran -
zastępca burmistrza i były prezes Tur-
bacza, a dziś sternik Witowa Mszana
Górna - Stanisław Białoń, a także pil-
nujący porządku na meczach Grzegorz
Niedośpiał i Jan Mrózek. Dostrzegliśmy
również byłego zawodnika i kolegę 
z boiska prezesa Szczypki, p. Czesława
Nawarę - chyba jednego z najwierniej-
szych kibiców piłkarzy Turbacza.

Kiedy nad Mszanę Dolną nadciągały
ciemne burzowe chmury z deszczem,
przy drewnianych stołach wciąż trwały
nocne kibiców i piłkarzy rozmowy. 
O czym? Na pewno o minionym sezo-
nie, a może o awansie za rok do IV ligi?
Dziękujemy za radość i wzruszenia! 
Byliście wspaniali!

Awans do V ligi wywalczyli: Krzysztof
Kawula, Robert Skwarczek, Grzegorz
Szynalik, Ireneusz Potaczek (kapitan
drużyny), Andrzej Czarnota, Mateusz
Dąbrowa, Damian Farganus, Tomasz
Łabędź, Bartłomiej Paś, Krzysztof Pie-
karczyk, Grzegorz Popławski, Paweł So-
chacki, Jan Surówka, Sylwester Su-
rówka, Mateusz Potaczek, Damian
Lupa, Mateusz Misiura, Michał Smoleń,
Dominik Plezia, Tomasz Szymański 
i Piotr Szynalik.

Sztab szkoleniowy: Franciszek Mró-
zek - I trener, Marcin Stożek - asystent
trenera, Jacek Sochacki - kierownik
drużyny.

Red.

Holenderskie serce 
wrażliwe na cierpienie

Gerard Duijn mieszka w Mszanie
Dolnej na stałe od ponad 9 lat.
Wybudował dom w uroczym

zakątku i wraz ze swoją małżonką - ro-
dowitą mszanianką Panią Sabiną, po
latach spędzonych w Holandii wrócili,
na zawsze już chyba, do Polski.
Związki tego niezwykłego Holendra 
z naszym krajem mają swój początek
w roku 1990. 

Po ustrojowych zmianach w naszej
Ojczyźnie, kraj nad Wisłą otwiera się
na Europę i świat. Przyjeżdżają do nas
Niemcy, Włosi, Francuzi, Amerykanie
i przyjeżdżają również Holendrzy.
Widzą straszną biedę towarzyszącą Po-
lakom na każdym kroku - w szkołach,
przedszkolach, domach dziecka, żłob-

kach i szpitalach. To wtedy rodzi się
pomysł, żeby pomóc tym, którzy „po-
gonili” z Europy Środkowej komu-
nizm. Gerard Duijn wraz z ze swoimi
holenderskimi przyjaciółmi odwiedza
Kraków. Holendrzy są zachwyceni
dawną stolicą Polski i przygnębieni
rozmiarami wszechobecnej biedy 
i przygnębienia.

Trafiają do Państwowego Domu
Dziecka nr 4 przy ul. Parkowej w Kra-
kowie - to w tym miejscu rozpoczyna
się opowieść o Gerardzie - Holendrze
o wielkim i dobrym sercu. Nie pora 
i czas na przypominanie zasług Ge-
rarda Duijna. Zresztą on sam nie lubi,
gdy na jego cześć wygłaszane są peany
i laudacje. Czyni dobro, bo taką ma
potrzebę. Uważa, że tak trzeba. Koniec
i kropka. Szanując to, chcemy jedynie
powiedzieć jedno - pomoc organizo-
waną od lat 90-tych przez Gerarda

Duijna dziś można śmiało wycenić na
kilka milionów złotych.

Od kiedy Państwo Duijn mieszkają
w Mszanie Dolnej, strumień holender-
skiej pomocy trafia również do szkół,
przedszkoli, klubów sportowych na
Ziemi Zagórzańskiej, ale nade wszy-
stko trafia do ludzi najbardziej potrze-
bujących, bo niepełnosprawnych. 
Dziś trudno zliczyć ilość wózków, ro-
werów do rehabilitacji i innych
urządzeń potrzebnych do pielęgnacji 
i tych, które ułatwiają życie osobom
pokrzywdzonym przez los. Pod koniec
maja przywieziony z Holandii tzw.
„skut-mobil” - trójkołowy pojazd z na-
pędem elektrycznym trafił do Starego
Sącza, do chorego od 14 lat na stward-

nienie rozsiane p. Wacława Jasiń-
skiego. O marzeniach chorego sta-
rosądeczanina jeszcze w zimie pisał 
w „Gazecie Krakowskiej” red. Wojtek
Chmura. Tę historię opowiedział Ge-
rardowi Duijn burmistrz Mszany Dol-
nej. Pod koniec maja Tadeusz Filipiak
wspólnie z p. Kazimierzem Dudzikiem
bordowy „skut-mobil” zawieźli pod
czteropiętrowy blok w Starym Sączu.
Kiedy trójkołowiec stał już przed
klatką schodową, w której mieszka 
p. Wacław, redaktor Chmura zadzwo-
nił i poprosił chorego, by ten, jak siły
pozwolą, zszedł na dół, bo czeka nań
prezent. Co było dalej? Opisała to Ga-
zeta Krakowska w sobotnim wydaniu
z 2 czerwca. Niespodzianka dotarła
również do p. Mariana Kołodzieja -
mieszkańca Mszany Dolnej, od kilku
lat przykutego do inwalidzkiego
wózka. Choć nogi odmawiają

Ze skutera cieszy się też Marian Kołodziej z Mszany Dolnej
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posłuszeństwa p. Marian radzi sobie
dobrze. Nie zamknął się w domu, maj-
sterkuje w garażu, nie utracił ani krzty
ze swojej życzliwości i szerokiego uś-
miechu znad sumiastego wąsa. Na po-
dwórko jego domu trafił rzadko spo-
tykany pojazd - również trójkołowy,
ale z platformą na którą można wje-
chać swoim wózkiem. Jednym wciś-
nięciem guzika platforma wraz z wóz-
kiem unosi się w górę, zaś klapa z tyłu
zamyka się automatycznie. Dający się
łatwo uruchomić silnik i manetka
gazu, jak w popularnych skuterach,
sprawia, że prowadzenie i jazda po
ulicach są bardzo łatwe. Posiadanie
tego pojazdu otwiera przed Marianem
Kołodziejem nowe perspektywy.
Gdyby nie Gerard Duijn, te skutery
nigdy nie trafiłyby do potrzebujących,
ani w Mszanie, ani w Starym Sączu. 

Jeśli w Państwa otoczeniu są tacy
ludzie i być może potrzebują nowego
wózka, bo dotychczasowy już się
„wysłużył”, albo czują się na siłach, by
wyjechać na ulice i chodniki na trój-
kołowym skuterze, prosimy o kontakt
z Urzędem Miasta Mszana Dolna -
szybko zorganizujemy transport i choć
kilku osobom uczynimy życie nieco
lżejszym.

Osobne podziękowania kierujemy
do Kazimierza Dudzika - bezinteresow-
nie, nie po raz pierwszy zresztą,
użyczył swojego pojazdu i siły swoich
mięśni, by pomóc innym. Jest na każde
zawołanie, podobnie jak Państwo Do-
rota i Jacek Sentyrzowie - to ich
ciężarowym samochodem Gerard
Duijn jedzie do Holandii i w jedno
miejsce zwozi wózki, skutery, ławki,
krzesełka, biurka i inne przedmioty
ładowane później na TIR-a obie-
rającego kierunek na Polskę. Również
i Państwo Sentyrzowie czynią to nie
oczekując na zapłatę. Gorące i ser-
deczne słowa podzięki tym wspa-
niałym ludziom od nas się należą.
Dobrym duchem jest też p. Janusz Du-
dzik - na co dzień doręczyciel (listo-
nosz) i jego córka, Joanna Bierowiec -
najbliżsi sąsiedzi Państwa Duijn, ale
nade wszystko „usta” Gerarda Duijna,
kiedy trzeba szybko się porozumieć.
Na nich p. Gerard może zawsze liczyć.
Dzięki takim ludziom do potrze-
bujących łatwiej i szybciej dociera or-
ganizowana przez życzliwego Holen-
dra pomoc.

Z ostatniej chwili - podarowane po-
jazdy z elektrycznym napędem już
służą potrzebującym. Otrzymali je nie-
pełnosprawni z Mszany Górnej, No-
wego Targu i jeden mieszkaniec na-
szego miasta z ul. Leśnej. Do dyspozycji
mamy jeszcze dwa z dziesięciu poda-
rowanych wózków i balkonik.

Red.

Mszaniacy z pasją
- Alina Ficzkowska

Wletnim wydaniu kwartalnika
kontynuujemy serię wywia-
dów z ciekawymi ludźmi z na-

szego miasta - w tym numerze rozmowa
z malarką Aliną Ficzkowską.
Red. Jak w miasteczku pod Lubogo-
szczą żyje się rodowitej lwowiaczce?
Alina Ficzkowska: Najkrócej można by
powiedzieć, że dobrze. W tym roku mija
55 lat odkąd jestem w Mszanie Dolnej.
Oczywiście zawsze jest jakieś „ale”, jed-
nak są to najczęściej sprawy niezależne
od ludzi tu żyjących - dziś emerytom 
w Polsce nie żyje się najłatwiej. Ale cie-
szę się każdym dniem, z każdego po-
ranka czerpię energię do jak najlepszego
przeżycia danego mi jeszcze dnia, wszak
jestem już  „w drodze do dziewięćdzie-
siątki”. Mam w Mszanie bardzo wielu
przyjaciół i ludzi mi życzliwych. 
A i zdrowie nienajgorsze. Czegóż chcieć
więcej?
Red. Proszę czytelnikom naszego
kwartalnika przybliżyć swoje losy
Alina Ficzkowska: Do Mszany Dolnej
przyjechałam ze Lwowa. W roku 1945
mój ojciec z rodziną Lwowa nie opuścił.
Nie wierzył, że alianci mogą Polskę
zdradzić. Do końca miał nadzieję, że tu,
we Lwowie zawsze będzie Polska. Jak
bardzo się mylił, przekonaliśmy się
wkrótce. W roku 1957 pojawiła się ko-
lejna szansa na opuszczenie teraz już
„radzieckiego” Lwowa - umarł Stalin 
i Polacy zamieszkujący dawne tereny
Rzeczypospolitej mogli starać się o ze-
zwolenie na repatriację. 21 listopada
1957 roku z całą rodziną przekroczy-
liśmy nową granicę Polski. Zamieszka-
liśmy u mszańskiej rodziny na dzisiejszej
ul. M. M. Kolbego („na zakręcie”). Jeden
pokój, nas pięcioro, a przy ścianie po-
pularna wtedy „koza” (piec). Od roku
1958 pracowałam w Państwowym
Młodzieżowym Zakładzie Wychowaw-
czym, jako nauczyciel przedmiotów za-
wodowych. We Lwowie ukończyłam Po-
litechnikę uzyskując tytuł magistra
inżyniera. Pracując w Mszanie Dolnej
udało mi się jeszcze ukończyć studia
podyplomowe na krakowskiej AGH.
Kiedy przy Sp-ni Meblomet utworzono
szkołę zawodową i Technikum Mecha-
niczne, również tam podjęłam pracę
ucząc przedmiotów zawodowych. Mąż
dojeżdżał do Ośrodka Zdrowia w Do-
brej. Niedługo potem rozpoczął pracę
w mszańskiej przychodni.
Red. Skąd u inżyniera o ścisłym
umyśle zamiłowanie do sztuki?
Alina Ficzkowska: Ukończone studia 
i późniejsza praca kwalifikuje mnie do
kategorii umysłów ścisłych, ale bardzo

często ludzie o takim umyśle mają 
pasje humanistów. Ja do nich należę.
Od często szarej, a bywa że i ponurej
rzeczywistości „uciekam” do sztalug,
farb i pędzla. Dużo czytam - kocham li-
teraturę piękną. Śledzę na bieżąco życie
polityczne. Chcę mieć realny wpływ na
to, co dzieje się w Polsce, ale i na na-
szym lokalnym podwórku. Dlatego za-
wsze uczestniczę w wyborach. 
Red. Co najbardziej lubi Pani malować?
Alina Ficzkowska: Bardzo lubię
martwą naturę. Często tematem moich

obrazów są zimowe i jesienne pejzaże.
Kocham kwiaty, a zatem i one można
bardzo często zobaczyć na moich obra-
zach. Zdarzyło mi się również namalo-
wać kilka portretów.
Red. Czy dzisiejsza Mszana na prze-
strzeni lat zapamiętanych przez Panią
bardzo się zmieniła?
Alina Ficzkowska: Zmieniła się bardzo.
Po prostu, to inne miasto. Nowe szkoły,
sale gimnastyczne, kompleks sportowy
naprzeciw mojego domu, nowe ulice 
i równe chodniki. A teraz jeszcze park 
z alejkami i wygodnymi ławkami i jesz-
cze Rynek zmieniony nie do poznania.
Red. Czy Alina Ficzkowska „dziś”  to
wciąż bardziej lwowianka, czy już 
w pełni mszanianka?
Alina Ficzkowska: Jestem mszanianką,
to oczywiste. A Lwów? We Lwowie
trzeba było przeżyć kawałek życia, żeby
to miasto poznać, zrozumieć i pokochać.
W sercach wszystkich lwowiaków los
wytatuował „Lwów” - nazwę najwspa-
nialszego miasta świata. A to jest nie
do usunięcia.
Red.  Patrzy Pani na Mszanę nieco 
z boku - gdyby mogła Pani w naszym
mieście coś zmienić, to co by to było?
Alina Ficzkowska: Gdyby ktoś dał mi
taką możliwość i mogłabym coś zmienić
„od zaraz”, to bardzo bym chciała, żeby
ulice i chodniki naszego miasteczka
częściej i dokładniej sprzątano.

Red. Dziękujemy za wywiad

Pani Alina przy jednym ze swoich nie-
licznych namalowanych portretów
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Wydarzenia

O pomyślność Ojczyzny, Miasta i Gminy

Wpołowie wypełnione wier-
nymi trybuny miejskiego sta-
dionu, 26 pocztów sztanda-

rowych, Orkiestra Dęta OSP Mszana
Dolna, Chór Męski im. ks. Józefa Haj-
duka z parafii św. Michała Archanioła,
przedstawiciele Samorządów miasta 
i gminy Mszana Dolna, a także Staro-
stwa Powiatowego w Limanowej - 
w Mszanie Dolnej, jak co roku 3 maja
przy polowym ołtarzu na płycie piłkar-
skiego boiska zgromadzili się na
wspólnym dziękczynieniu za wolną 
i niepodległą Ojczyznę mieszkańcy
miasta i gminy Mszana Dolna.

221 rocznica uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja i uroczystość Najświętszej
Maryi Panny Królowej Polski miała
bardzo uroczysty charakter - na pół
godziny przed planowaną na stadionie
Mszą św. spod Domu Strażaka wyru-
szył barwny orszak na czele którego
w rytm skocznego marsza defilowała
Orkiestra Dęta OSP pod batutą swo-
jego dyrygenta Piotra Rataja. Za mu-
zykami i oddziałami strażaków - ochot-
ników z miasta i mszańskiej gminy,
wielobarwne stroje sztandarowych po-
cztów - strażacy z miejscowości mszań-
skiej gminy, uczniowie szkół podsta-
wowych, gimnazjów i średnich w re-
gionalnych strojach, rzemieślnicy,
piłkarze KS. Turbacz, harcerze Gor-
czańskiego Hufca ZHP, wychowanko-
wie MOW-u im. ks. Karola Wojtyły, 
a także niezawodni jak zawsze wete-
rani II wojny światowej w swoich zie-
lonych, wojskowych mundurach. Nie
zabrakło oczywiście pocztu ze sztan-
darem Miasta Mszana Dolna - płótno
ze św. Michałem Archaniołem, Patro-
nem naszego miasta z jednej i herbem
Mszany Dolnej z drugiej strony, nieśli
radni miejscy - Władysław Broczkow-
ski, Andrzej Dudzik i Piotr Cieżak.

Uroczystej Eucharystii sprawowanej
w intencjach Ojczyzny i Mieszkańców
miasta i gminy Mszana Dolna, prze-
wodniczył Ksiądz Jerzy Raźny - pro-
boszcz Parafii św. Michała Archanioła
w asyście Księdza Jana Zająca - kape-
lana leśnego ze Śnieżnicy, a także Księ-
dza Rafała Piórkowskiego - wikariusza
od św. Michała i kaznodziei czwartko-
wej uroczystości. Władze samorzą-
dowe Starostwa Powiatowego w Li-
manowej reprezentował Wicestarosta
Franciszek Dziedzina, zaś gminne Wójt
Bolesław Żaba i Jan Chorągwicki,
Przewodniczący Rady Gminy. Gospo-
darzy - Miasto Mszana Dolna repre-
zentowali Adam Malec, Przewod-
niczący Rady Miasta i Burmistrz
Tadeusz Filipiak. O piękno liturgii za-
dbali śpiewacy z Chóru Męskiego przy

kościele św. Michała pod batutą Piotra
Wójcika - dyrygenta i organisty mszań-
skiej parafii. W liturgię zaangażowali
się również radni i pracownicy insty-
tucji samorządowych - przygotowali
czytania biblijne na uroczystą Mszę
św. Również kolejne wezwania tzw.

modlitwy wiernych zostały przedsta-
wione przez różne grupy społeczne -
harcerzy, strażaków, młodzież, służbę
liturgiczną i rodziny. Nie zabrakło 
wśród zebranych, mieszkańców Msza-
ny Dolnej w pięknych i barwnych stro-
jach regionalnych. 

Choć niemiłosierny żar lał się 
z nieba, nikt z obecnych nie ucierpiał.
Młodzi maltańczycy - chłopcy i dziew-
częta zadbali o zimną wodę dla sprag-

nionych. Ofiarnie służyli swoją pomocą
każdemu, kto by takowej potrzebował.
Defilada strażackich oddziałów i Or-
kiestry Dętej zakończyła uroczyste ob-
chody świętowanej wspólnie przez
społeczność Miasta i Gminy Mszana
Dolna, 221 rocznicy uchwalenia Kon-

stytucji 3 Maja i Święta Matki Bożej
Królowej Polski.

Podziękowania dla tych, którzy
przygotowali czwartkową uroczystość
- o ołtarz, jego przystrojenie, dekorację
zadbali pracownicy MOK z dyrektorem
Piotrem Armatysem na czele. Za wy-
pożyczenie ozdobnych krzewów dzię-
kujemy Państwu Zofii i Antoniemu
Szlaga z Kasinki Małej.

Red.

Msza Święta na miejskim stadionie
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Duże szanse na 
miejskie targowisko

Unijne pieniądze i środki własne
gmin mogą już za rok zmienić
oblicza około dwudziestu mias-

teczek i gmin w Małopolsce. W tej gru-
pie ze sporymi szansami na unijne do-
finansowanie jest też Mszana Dolna.
Nasze miasto, podobnie jak Nie-
połomice, Oświęcim (miasto), Kęty,
Piwniczna-Zdrój, Ryglice, Myślenice,
Miechów, Szczucin, Wieliczka, Stary
Sącz, Sucha Beskidzka, Krynica- Zdrój,
Andrychów, Wolbrom, Krzeszowice,
Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Li-
manowa (miasto), Dobra, Szczurowa 
i Bochnia złożyło projekt w ramach
działania pn. „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej” z za-
kresu budowy, przebudowy, remontu
lub wyposażenia targowiska stałego ob-
jętego PROW 2077-2013. Tak brzmi
oficjalna nazwa unijnego programu. 
Bardziej przyjęła się jego robocza treść,
po prostu „Mój Rynek”. Główną ideą
tego unijnego programu jest pomoc fi-
nansowa samorządom miast i gmin, 

w których mieszka nie więcej niż 50 tys.
mieszkańców w budowie lub remoncie
targowiska.

W budżecie Małopolski na realizację
tego projektu jest zabezpieczone
16.388.095,50 zł. Zsumowane koszto-
rysy targowisk 22 gmin, które aplikują
do „Mojego Rynku” zamykają się kwotą
19.362.473,00 zł. Jeśli te kwoty odej-
miemy od siebie, to na dziś mogłoby
zabraknąć 2.974.377,50zł, ale trzeba
wziąć jeszcze pod uwagę wyniki prze-
targów, które z pewnością sumy kosz-
torysów inwestorskich znacznie obniżą.
Dlatego włodarze gmin, którzy złożyli
wnioski o dofinansowanie projektu, bar-
dzo się ucieszyli słysząc Wicemarszałka
Stanisława Sorysa mówiącego o dużych
szansach na powstanie 22 nowych tar-
gowisk na małopolskiej ziemi. Gdyby
tak było, w powiecie limanowskim 
o targowisko z prawdziwego zdarzenia
wzbogaciłyby się gmina Dobra, miasto
Limanowa i miasto Mszana Dolna.
Jedno z głównych założeń projektu
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„Mój Rynek” zakładało powstanie tylko
jednej targowicy w każdym z powiatów.
Z uwagi na mniejsze, od zakładanego
zainteresowania gmin unijnym projek-
tem, przed gminami powiatu limanow-
skiego otwiera się niepowtarzalna
szansa na budowę targowisk ze sporym
(co najmniej 50%) dofinansowaniem ze
środków Unii Europejskiej.

Po wakacjach dowiemy się, które
gminy znajdą się na ostatecznie zatwier-
dzonej liście. W chwili obecnej apli-
kujący są wzywani do uzupełnienia do-
kumentacji. Targowiska w ramach
„Mojego Rynku” to miejsca dostępne
przez cały tydzień dla handlujących. Na
stoiskach zadaszonych i stołach „pod
gołym niebem” rolnicy, sadownicy, ho-
dowcy kur, gospodynie domowe, rze-
mieślnicy, wytwórcy i producenci in-
nych dóbr, będą mogli w godziwych
warunkach sprzedać wszystko to, co w
swoich gospodarstwach wyprodukują,
a więc sery, jaja, masło, mleko, owoce,
warzywa, sadzonki roślin i drzew, ale
także rękodzieło ludowe itp. Pewnie
znajdą się malkontenci narzekający na
swoiste „skoszarowanie” sprzedawców
w jednym miejscu, ale dla klientów to
rozwiązanie z pewnością znakomite.
Przy ul. Orkana, gdzie planowana jest
budowa targowiska, już dziś mamy do

dyspozycji funkcjonalny i darmowy par-
king. Skończą się kłopoty ze znalezie-
niem miejsca dla auta, gdy trzeba było
podjechać po pomidory na ul. Staro-

wiejską, po ziemniaki na parking za
skrzyżowaniem, a po jaja ser w okolice
sklepu kosmetycznego „Kosmyk”.

Nowy plac targowy będzie oświet-
lony, będą na nim ławki i kosze, a także
bieżąca woda, by po zakupie np. ziem-
niaków, klient mógł sobie opłukać ręce.
W projekcie jest również mały budynek
z pomieszczeniem gospodarczym i co

chyba najważniejsze, toaletami god-
nymi XXI wieku.

Pozostaje nam mocno trzymać kciuki,
by 22 małopolskie gminy, które złożyły

wnioski o dofinansowanie swoich pro-
jektów już za rok, tuż przed wakacjami
A.D.2012 mogły pochwalić się nowymi
miejscami do handlu, nie tylko dla swo-
ich mieszkańców, ale też gości u nas
wypoczywających i mieszkających w
sąsiednich miejscowościach.

Red.

Wizualizacja mszańskiego placu targowego
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Kłopoty z wodą - jak z tym problemem radzą sobie inni?

Wdniu 15.05.2012 r. delegacja 
z Mszany Dolnej w składzie:
radny Władysław Broczkow-

ski, radny Andrzej Dudzik, z-ca Bur-
mistrza Michał Baran, dyrektor ZGK
Tomasz Dul wizytowała przedsiębior-
stwa wodociągowe w Bochni, Cieżko-
wicach i Nowym Sączu. Celem wyjazdu
było zapoznanie się z najnowszymi
technologiami stosowanych w uzdat-
nianiu wody pitnej, omówienie pro-
blemów eksploatacyjnych zależnych 
od wybranej technologii, wymiana po-
glądów i spostrzeżeń z uwzględnieniem
obecnych problemów, przed którymi
stoi nasze miasto a dotyczących za-
opatrzenia mieszkańców w wodę.

Woda dla Bochni czerpana jest 
z rzeki Raby z wykorzystaniem ujęcia
brzegowego. W latach 80 podobnie jak
u nas w Bochni zaczęło brakować
wody. Zbigniew Rachwał, prezes Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Bochni, powiedział
nam, że technologia uzdatniania wody
w Bochni zmieniła się drastycznie. -
„Tak, jakbyśmy kopali łopatą, po czym
wjechali nowoczesnym sprzętem do
kopania wykopów”. Jak mogliśmy się
na własne oczy przekonać technologia
uzdatniania wody jest na bardzo wy-
sokim poziomie, posiada wszelkie za-
bezpieczenia, technologiczne nowinki

używane na świecie. Nowością jest na
przykład wykorzystanie dwutlenku
chloru oraz ozonu zamiast podchlo-
rynu sodowego do higienizacji wody
oraz filtracja wody przez węgiel ak-
tywny. A to wszystko zdecydowanie

poprawia smak wody. Mętność wody
redukowana jest przy wykorzystaniu
technologi Actiflo®. Jest to kompak-
towy proces działającym w oparciu 
o ziarna mikropiasku służące jako oś-
rodki do skupiania się zanieczyszczeń,
tzw. „kłaczków”. Woda przechodzi
proces podwójnego ozonowania, co
zapewnia pełne zabezpieczenie mikro-

biologiczne wody. Całość instalacji jest
wykonana ze stali nierdzewnej, kwa-
soodpornej, co zapobiega korozji.
Prace wykonała firma Veolia Water.
Teraz woda jest bezpieczna i smaczna.
Ogólna wartość projektu wynosiła 

ok. 12 mln euro, z czego ponad 80%
pochodziła z Funduszu Spójności.
ZUW Bochnia ma wydajność 200 l/s,
w układzie dwóch niezależnych, lecz
współpracujących linii technologicz-
nych, każda o wydajności 100 l/s. Jest
to duża „fabryka wody”, oczywiście
dla nas nieosiągalna i niepotrzebna.
Jednakże zminiaturyzowane techno-

Podczas wizyty w zakładzie uzdatniania wody w Bochni
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logie tam stosowane mogą znaleźć za-
stosowanie nad Mszanką.

Ciężkowice. Firma WOFIL dostar-
czyła i uruchomiła w styczniu 2011
roku kompletną stację uzdatniania
wody „pod klucz” w Spółce Komunal-
nej „Dorzecze Białej” w Ciężkowicach.
W skład spółki wchodzą gminy: Tu-
chów, Ciężkowice, Ryglice, Rzepiennik
Strzyżewski. W związku z realizacją
projektu pn. „Uporządkowanie gospo-
darki wodno-ściekowej w zlewni rzeki
Biała” w ramach programu „Czysty
Dunajec” ww. gminy utworzyły spółkę
komunalną w maju 2004 roku. Po sta-
cji oprowadzał nas specjalista w ze-
spole technicznym JRP - Piotr Dzio-
dzio. Instalacja zasilana jest wodą
dostarczaną z 5 studni głębinowych 
(o głębokości ok. 30 m), gdzie jednak
przekroczone są parametry zawartości
żelaza i manganu. Następnie woda
wpływa do aeratora, gdzie jest napo-
wietrzana wodą wzbogaconą w ozon,
a następnie odżelaziana na filtrach
żwirowo-piaskowych. Kolejnym eta-
pem oczyszczania wody jest ozonowa-
nie, w wyniku, którego następuje usu-
nięcie manganu i amoniaku. Po filtrze
woda jest dezynfekowana na lampie
UV niskociśnieniowej, która służy do
usunięcia występujących w wodzie
bakterii. Stacja wykonana jest w ca-
łości ze stali nierdzewnej wysokiej 
jakości. Wszystkie procesy sterowane
są automatycznie i monitorowane
przez całą dobę przez Internet z sie-
dziby firmy z Krynicy. Oddana do
użytku instalacja to bardzo nowo-
czesna stacja uzdatniania wody wypo-
sażona w zaawansowane technologicz-
nie urządzenia i generator ozonu
pracujący w technologii nietermicznej
plazmy. Wszystkie procesy oczyszcza-
nia wody przebiegają automatycznie
w oparciu o sterowanie komputerowe.
Wykonawca zapewnił dodatkowo
całodobowy monitoring wizyjny ob-
rębu budynku jak i pomieszczeń we-
wnątrz oraz pełny system alarmowy
obejmujący funkcję powiadamiania 
o zdarzeniach poprzez GSM. Stacja
uzdatniania wody była I etapem wy-
konanym w ramach ww. dużego za-
dania. Jej wydajność to 16m3/h 
a koszt samej technologii to kilkaset
tysięcy złotych. W drugim etapie pla-
nowane jest zabezpieczenie retencji
ujęcia wody oraz budowa nowoczes-
nego budynku pod nowe bliźniacze
urządzenia.

Jest to wielkość zbliżona do na-
szych potrzeb. Brakującym elementem
w układance jest instalacja do redukcji
mętności wody, która potrafi być
znacznie przekroczona w wodach po-
wierzchniowych rzeki Mszanka.
Możliwa jest też budowa kilku studni,

po wcześniejszym przeprowadzeniu
próbnych odwiertów wzdłuż Mszanki
lub Raby.

Nowy Sącz. Zakład oczyszczania
wody w Świniarsku (o wydajności do
29 tys. m3/d) zasila sieć wodociągową
w Nowym Sączu z ujęć - powierzch-
niowego (Dunajec) i infiltracyjnego.
Problemem ujęcia wody z rzeki Duna-
jec są powodzie i znaczne szkody po-
wodowane w infrastrukturze zlokali-
zowanej w korycie rzeki. Trudnością
jest także w usuwaniu mętności wody,
szczególnie w porze wiosennych roz-
topów przy bardzo niskiej temperatu-
rze wody.

Jak poinformował nas Milan Szałasz
głównym procesem oczyszczania wody
z ujęć powierzchniowego i infiltracyj-
nego jest usunięcie zawiesiny. Dla re-
dukcji min. mętności wykorzystano tu
nowoczesne filtry pospieszne, samo
płuczące filtry kontaktowe DynaSand
o pracy ciągłej. Przepływowi wody
przez złoże z materiału ziarnistego to-
warzyszy wiele zjawisk umożli-
wiających usuwanie z wody cząstek
znacznie mniejszych niż pory pomię-
dzy ziarnami złoża. Ta technologia
została dopuszczone do stosowania 
w Polsce w 1999 r. Są coraz powszech-

niej stosowany element układów
oczyszczania wody. Woda po filtrach
jest dezynfekowana z wykorzystaniem
dwutlenku chloru i podawana do sieci.
Na drugim ujęciu wody dla nowego
Sącza prowadzona jest aktualnie mo-
dernizacja z wykorzystaniem znanej
już nam z Bochni technologii filtracji
na węglu aktywnym i ozonowania. 
Dodatkowo zwiedziliśmy instalację wor-
kowania osadów po uzdatnianiu wody
z wykorzystaniem filtrów workowych.

Jak mogliśmy się przekonać wybór
wiodących technologii uzdatniania
wody jest ściśle zależny od jakości
wody pobieranej. Dla wód powierzch-
niowych mamy głównie problemy 
z mętnością i mikrobiologią. W stud-
niach głębinowych z kolei może wystę-
pować min. żelazo i mangan w ilości
przekraczającej nasze wymagania.
Nowoczesna technologia radzi sobie
jednak bez problemu z większością za-
nieczyszczeń wody. Takie „fabryki” po-
zwalają na uzdatnienie praktycznie
każdej wody. Nowoczesna instalacja
powinna z wyprzedzeniem zabezpie-
czać potrzeby w zakresie zaopatrzenia
w wodę na przyszłe parędziesiąt lat.

Red.

GDDKiA nie chce, 
aby było bezpieczniej?

Już kilka miesięcy trwają ustalenia
Urzędu Miasta z Generalną Dy-
rekcją Dróg Krajowych i Autostrad

(GDDKiA) w Krakowie gdzie mógłby
stanąć fotoradar Straży Miejskiej na dro-
dze krajowej nr 28, a konkretnie na
ulicy Słomka i M. M. Kolbego w Msza-
nie Dolnej.

Samorząd miasta zaproponował
newralgiczne punkty, w których
chciałby postawić znaki D-51 infor-
mujące o potencjalnej kontroli radaro-
wej ze strony Straży Miejskiej, po to aby

w pobliżu przystanków komunikacji sa-
mochodowej, przejść dla pieszych, czy
też w miejscach gdzie nie ma chodni-
ków kierowcy jeździli z przepisową

prędkością. Punkty te, podobnie jak na
drogach innych zarządców (wojewódz-
kiej i powiatowej), zostały pozytywnie
zaopiniowane przez Wydział Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej Poli-
cji w Limanowej, jako spełniające wy-
magania bezpieczeństwa i zasadne pod
kątem lokalizacyjnym. Po tym uzgod-
nieniu firma projektowa na zlecenie
urzędu przygotowała projekty organiza-
cji ruchu dla poszczególnych dróg z na-
niesionymi znakami D-51. Następnie
projekty te zostały zaopiniowane przez

Komendę Wojewódzką Policji i trafiły
do zarządców dróg. O ile z Zarządem
Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz
Powiatowym Zarządem Dróg w Lima-

Testowe pomiary prędkości z użyciem fotoradaru
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nowej nie było problemów - fotoradar
na ul. Krakowskiej i Orkana już funk-
cjonuje - o tyle z Oddziałem Krakow-
skiem GDDKiA przechodzi biurokra-
tyczną gehennę.

Sprawa wydaje się na pozór oczy-
wista. Przez miasto biegnie na długim
odcinku droga krajowa nr 28 (ul. Za-
kopiańska, Kolbego, Piłsudskiego i Sło-
mka), której zarządcą, czyli odpowie-
dzialnym także za bezpieczeństwo na
niej jest GDDKiA. Dwudziestka ósemka
jest jedną z kluczowych arterii komuni-
kacyjnych na południu Polski, jest 
alternatywą na dłuższym odcinku dla
krajowej „4”, co powoduje generowanie
dużego ruchu pojazdów, w tym dostaw-
czych TIR-ów, bardzo często prze-
kraczających dozwoloną prędkość. 
W połączeniu z dużą liczbą mieszkań-
ców poruszających się wzdłuż tej drogi
i brakiem infrastruktury dla pieszych 
w postaci chodników (ul. Słomka), ist-
nieniem przejść dla pieszych i przystan-
ków powoduje to znaczne zagrożenie
dla ruchu pieszego. GDDKiA, która pod-
czas ostatniej modernizacji ul. Słomka
nie „przewidziała” chodników na ponad
2 km odcinku, powinno zależeć na po-
prawie bezpieczeństwa w alternatywny
sposób - tj. poprzez zmniejszenie pręd-
kości poruszających się pojazdów 
(prewencyjne działanie znaków D-51
oraz stojącego fotoradaru).

Niestety, pomimo spełnienia wszyst-
kich wymogów zawartych w Roz-
porządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 17 czerwca 2011 w sprawie wa-
runków lokalizacji, sposobu oznakowa-
nia i dokonywania pomiarów przez
urządzenia rejestrujące, ustawie z dnia
20 czerwca 1997 Prawo o ruchu dro-
gowym oraz innych aktach prawnych,
GDDKiA nie chce póki co wyrazić 
zgody na lokalizację punktów po-
miaru fotoradarem. Co więcej w piśmie
przesłanym na adres urzędu postawiła
warunki, które wnioskujący o lokaliza-
cję oznakowania „kontrolą radarową”
odcinków powinien spełnić. A warunki
te są kuriozalne i na próżno ich szukać
w aktach prawnych. Na przykład
GDDKiA żąda, aby dokonać analizy zda-
rzeń drogowych na wnioskowanym od-
cinku, który ma raptem 200 m długości,
także wykazać „rażące przypadki łama-
nia przepisów” na tym odcinku. Pomi-
jając, że nie ma definicji „rażącego przy-
padku”, to należałoby wnioskować 
z tego warunku, że „nie rażąco” można
łamać przepisy. Dodatkowo GDDKiA
chce, aby pomiędzy znakami D-51 nie
było skrzyżowań, co np. w przypadku
ul. Słomka, gdzie co kawałek jest wy-
jazd z osiedla, uniemożliwia lokalizację
takiego punktu. GDDKiA podpiera się
także (niezobowiązującą) interpretacją
Ministerstwa Transportu (…), wg której

należy unikać pomiaru prędkości „w po-
bliżu dużych obiektów znajdujących się
w pobliżu drogi”. Tymi obiektami mogą
być wg Ministerstwa: budynki (!), re-
klamy, bariery ochronne. A dla jasności
straże gminne na drogach krajowych
mogą wykonywać pomiar prędkości
tylko w terenie zabudowanym.

W tej niezrozumiałej sprawie bur-
mistrz Tadeusz Filipiak interwenio-
wał podczas comiesięcznego spotkania 
wójtów i burmistrzów z Wojewodą
Małopolskim Jerzym Millerem, czego
efektem było zaproszenie Dyrektora Od-
działu Krakowskiego GDDKiA na ostat-
nie, majowe spotkanie. Dyrektor Jacek
Gryga wysłuchał „gorzkich żali” nie
tylko od burmistrza Mszany Dolnej. 
Dostało mu się również od wójta Szaflar
Stanisława Ślimaka i bez mała od
wszystkich gospodarzy gmin sąsia-
dujących z krajową „28”. I o ile do nie-
których spraw się odniósł, o tyle tematu
lokalizacji i absurdalnych żądań kra-
kowskiej GDDKiA, nawet jednym
słowem nie „dotknął”. Trudno się zatem
dziwić słowom burmistrza Filipiaka
skierowanym do dyrektora Jacka Grygi:
„...Panie dyrektorze, odnoszę wrażenie,
że w meczu, którego stawką jest ludzkie
życie, gramy w przeciwnych drużynach,
a powinniśmy grać w jednej...”

Miasto Mszana Dolna nie jest jedy-
nym samorządem, który nie może
uzgodnić tak banalnej rzeczy, jak loka-
lizacja punktów pomiaru fotoradarem.
W Małopolsce takiego uzgodnienia nie
ma żadna straż gminna, czy miejska.
Jest to o tyle dziwne, że na drogach
krajowych poza obszarem naszego wo-
jewództwa widać oznakowanie zna-
kami D-51 dróg będących w zarządzie
GDDKiA. I tak z informacji uzyskanych
w sąsiednim Oddziale GDDKiA w Rze-
szowie wynika, że straże gminne z te-
renu Województwa Podkarpackiego,
zwracające się o takie uzgodnienia,
GDDKiA załatwia na bieżąco i wyda-
nych jest co najmniej kilkanaście ze-
zwoleń na lokalizację fotoradarowych
punktów.

Dbanie o bezpieczeństwo na drodze
krajowej nr 28 to kompetencja głównie
jej zarządcy. Torpedowanie inicjatywy
samorządu przez GDDKiA, który dąży
do poprawy bezpieczeństwa w Mszanie
Dolnej, a także innych gminach jest nie-
zrozumiałe. Być może sprawa ma dru-
gie dno, bo na pewno nie chodzi o wy-
magania formalne - Policja i Inspekcja
Transportu Drogowego, które to służby
mogą dokonywać pomiaru prędkości,
mogą stać z popularnymi „suszarkami”
bez oznakowania znakami D-51, w po-
bliżu budynków, reklam, skrzyżowań,
barier i to nie przeszkadza wykonaniu
pomiarów. Dlaczego w przypadku
straży miejskich i gminnych miałoby być

inaczej? Czekamy na zmianę stano-
wiska GDDKiA w tej sprawie - oby nie
okazała się za późna!

Funkcjonariusze Straży Miejskiej za
zgodą szefa limanowskiej „drogówki”
dokonali 18 maja próbnej kontroli pręd-
kości na drodze krajowej nr 28 (ul. Sło-
mka) w Mszanie Dolnej. Jak bardzo
„bezpieczna” to droga i jak bardzo kie-
rowcy nią przejeżdżający przejmują się,
że przebiega na tym odcinku w terenie
bardzo mocno zabudowanym, gdzie
maksymalna dopuszczalna prędkość to
50km/h, świadczą zarejestrowane, tylko
w ciągu 2 godzin, wykroczenia kie-
rujących pojazdami.

Fotoradar Straży Miejskiej
ul. Słomka (dopuszczalna prędkość 50
km/h) - 18.05.2012 r. godz. 10-11.00
- BMW X5 - 101 km/h (przekroczenie 
o 51 km/h)
- Kia Cee’d - 96 km/h (przekroczenie 
o 46 km/h)
- Honda Civic - 106 km/h (przekrocze-
nie o 56 km/h)
- Audi A4 - 87 km/h (przekroczenie 
o 37 km/h)
- Fiat Grande Punto - 93 km/h (prze-
kroczenie o 43 km/h)
- Citroen C4 - 85 km/h (przekroczenie
o 35 km/h)
- Audi Q7 - 97 km/h (przekroczenie 
o 47 km/h)
- Seat Cordoba - 85 km/h (przekrocze-
nie o 35 km/h)
- Ford Focus - 93 km/h (przekroczenie
o 43 km/h)
- Seat Leon - 81 km/h (przekroczenie 
o 31 km/h)
- Mitsubishi Colt - 83 km/h (przekro-
czenie o 33 km/h)
- Subaru Impreza - 102 km/h (przekro-
czenie o 52 km/h)
Ul. Kolbego (dopuszczalna prędkość 50
km/h) - 18.05.2012 r. godz. 11-12.00
- Mercedes-Benz E-Klasse - 97 km/h
(przekroczenie o 47 km/h)
- Fiat Ducato - 81 km/h (przekroczenie
o 31 km/h)
- Audi A3 - 83 km/h (przekroczenie 
o 32 km/h)
- Citroen Xara Picasso - 84 km/h (prze-
kroczenie o 34 km/h)
- Audi A4 - 84 km/h (przekroczenie 
o 34 km/h)
- Ford Mondeo - 91 km/h (przekrocze-
nie o 41 km/h)
- Mazda 323 - 82 km/h (przekroczenie
o 32 km/h)
- Renault Megane - 85 km/h (przekro-
czenie o 35 km/h)
- Skoda Fabia - 91 km/h (przekroczenie
o 41 km/h)
- VW Bora - 83 km/h (przekroczenie 
o 33 km/h)

Red.
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Kolejne miejskie ulice w remoncie

Wczwartek 24 maja br. rozpo-
częły się prace remontowe
na ul. M. Konopnickiej - ta

ważna miejska droga doczekała się
wreszcie gruntownej odnowy. Choć
ruch samochodowy po niej należy do
umiarkowanych z uwagi na to, że nie
stanowi bezpośredniego „łącznika” po-
między głównymi ulicami Mszany Dol-
nej (M. M. Kolbego i Starowiejska) to
jednak korzystają z niej mieszkańcy,
nauczyciele i dzieci. Od roku również
to droga dojazdowa do Miejskiej Hali
Sportowej.

W ramach tego samego zadania ge-
neralny remont obejmie także jedną z
najkrótszych dróg miejskich, ul. Cmen-
tarną. Remont ul. M. Konopnickiej roz-

począł się od prac przy kanalizacji bu-
rzowej i sanitarnej. Wymienione
zostaną stare betonowe rury głównych
kolektorów, ale także przykanaliki,
często załamane i przez to niedrożne.
Wysokości studni sanitarnych i kratek
kanalizacji burzowej zostaną idealnie
dopasowane do poziomu nawierzchni
asfaltowej, która będzie ostatnim akor-
dem remontu.

Mieszkańcy pewnie się cieszą, że 
w końcu ich ulica nabierze długo ocze-
kiwanego wyglądu, ale muszą się rów-
nież liczyć z utrudnieniami i chwilo-
wymi kłopotami. Będą takie dni, że
nie będzie możliwy wjazd na własną
posesję, że tą ulicą w ogóle nie da się
przejechać, a ruch pieszych będzie
ograniczony i utrudniony. Prosimy 
o wyrozumiałość i cierpliwość - warto
znieść te chwilowe niewygody, by od
połowy lipca cieszyć się nową ulicą.
Kilka miesięcy temu udało się ją oś-
wietlić, niebawem będzie nowy, obu-
stronny chodnik i nawierzchnia bitu-
miczna równa, jak stół.

By wyjaśnić pojawiające się komen-

tarze o rzekomo nie wykorzystanych
środkach z promesy powodziowej 
w wysokości 400 tys. zł i zwróceniu
tych środków do kasy Wojewody
Małopolskiego wyjaśniamy, że taki pro-
ceder nie miał jeszcze miejsca w msza-
ńskim Samorządzie. Do realizacji zos-
tały zgłoszone dwa, naszym zdaniem
najbardziej pilne, zadania, tj. remont
ulic M. Konopnickiej i Cmentarnej.
Promesa wręczona burmistrzowi T. Fi-
lipiakowi przez v-ce ministra spraw
wewnętrznych p. St. Rakoczego w Kra-
kowie opiewała na 700 tys. zł. Zlecony
do wykonania kosztorys robót na obu
wyżej wymienionych ulicach zakładał,
że zakres przewidzianych tam prac 
pochłonie kwotę 741.711,23 zł.

Ogłoszony po otrzymaniu promesy
przetarg wyłonił spośród siedmiu firm
tę, która zaoferowała najniższą cenę za
remonty. Ta kwota to 393.025,28 zł.
Poniżej kwoty 400.000 zł. zmieściła
się jeszcze jedna oferta. Nie oznacza
to, że powstałe „oszczędności” zwró-
ciliśmy do Krakowa. Promesa wrę-
czona przez MSW nie zawiera „żywej”
gotówki - ta wpływa na konto gminy
po podpisaniu i rozliczeniu umowy.
To zaś musi się dokonać do dnia 31
maja 2012 r. Na spotkaniu z gospoda-
rzami małopolskich miast i gmin dyr.
St. Siemek z UW w Krakowie poinfor-
mował wójtów i burmistrzów w obec-
ności Wojewody Małopolskiego Je-
rzego Millera, że następne transze
środków na usuwanie skutków powo-
dzi i klęsk żywiołowych w Małopolsce
będą rozdysponowane w późniejszych
terminach. Środki na ten cel już zare-
zerwowane w budżecie MSW zasilą
dodatkowo te, powstałe wskutek
oszczędności po przetargach. W tej
puli będzie również i „mszańskie”
306.975 tys. zł. Oszczędności po prze-

I wszystko
jasne

Cieszy się Piotr Cieżak, radny 
z tego rejonu, ale radości nie
ukrywają chyba wszyscy miesz-

kańcy tego urokliwego osiedla
rozłożonego u stóp Szczebla - kończą
się prace przy budowie oświetlenia
ulicznego przy drodze miejskiej
biegnącej aż do miejskiego ujęcia wody
pitnej na Potoku Adamczykowym. 

Historia batalii mieszkańców
Zarąbek o lampy w tym rejonie sięga

lat 90-tych. Wybiegający w przyszłość
zarąbczanie zadbali w roku 1997, by
instytucje opiniujące projekt budowy
i wydające stosowne pozwolenia na
budowę sieci... telefonicznej, tak tak
telefonicznej, nie miały nic przeciw
temu, by w miejsce powszechnie sto-
sowanych pod telefoniczny kabel słu-
pów o wysokości ośmiu metrów, 
w ziemię zakopano te wyższe - dzie-
sięciometrowe, preferowane przez
energetyków przy budowie sieci na-

targach są bez mała w każdej gminie,
która otrzymała promesę - z informacji
dyr. St. Siemka przekazanej na wspo-
mnianej już wyżej konferencji w Kra-
kowie, wynika, że sięgają one średnio
od 25% do 30% kwoty z promesy. 
Burmistrz Tadeusz Filipiak w połowie
maja złożył w krakowskim UW kolejny
wniosek o środki na remonty miejskich
ulic. Znalazły się tam wymagające re-
montów fragmenty następujących ulic:
Spadochroniarzy, Leśna i Słoneczna.

Red.
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powietrznych. Po co? A no po, by kie-
dyś, za lat... wtedy jeszcze nie wie-
dzieli, kiedy marzenia się ziszczą, ten
kłopot (czyli niższe słupy) mieć już 
z głowy. Zgodę uzyskano i technicy
kabel, po którym rozchodzą się nasze
pogawędki w sieci telefonicznej pod-
wiesili na wysokich, dziesięciometro-
wych słupach.

W sprawie drgnęło dopiero po 13
latach - w roku 2010 dobre kontakty
burmistrza Filipiaka z dyrektorem
Markiem Adamczykiem szefem Re-
gionu Operacyjnego Utrzymania Sieci
Usług TP S.A. w Krakowie doprowa-
dziły do podpisania, po kilku mie-
siącach rozmów i wymiany korespon-

dencji, porozumienia na mocy którego
TP S.A. wyraziła zgodę, by na tych sa-
mych słupach można było „podwiesić”
przewody elektryczne, a w konsek-
wencji zamontować na słupach lampy.
Zielone światło od TP S.A. uruchomiło
dalszą procedurę. W roku 2011 urząd
zabezpieczył środki na projekt tech-
niczny - wykonał go zmarły w tym
roku inż. Andrzej Drożdż z Limanowej.
Na rok bieżący burmistrz zagwaranto-
wał sumę ok. 40.000 zł potrzebną, by
prace doprowadzić do końca. Rozpo-
częte po 20 maja roboty dobiegły
końca. Teraz na Zarąbkach jest już
wszystko „jasne”.

Red.

Owocna wizyta w Katalonii

Co może łączyć Mszanę Dolną 
ze stolicą Katalonii, Barceloną? 
Na tak postawione pytanie, więk-

szość z nas odpowie - nic, absolutnie
nic. Pewnie wielu fanów w naszym mie-
ście ma FC Barcelona, może ktoś z mie-
szkańców Mszany Dolnej „za chlebem”
zawędrował właśnie w te strony, ale in-
nych, bardziej oficjalnych związków 
z Katalonią szukać na próżno.

Ale po 22 kwietnia i ta „biała plama”
na mapie Europy zniknęła za sprawą
nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół
Miejskich nr 2. Program COMENIUS 
w ramach którego młodzi ludzie z całej
niemal Europy mogą lepiej się poznać,
wymienić swoje doświadczenia, zasma-
kować w kulturze i zwyczajach swoich
bliższych i dalszych sąsiadów pozwala
i daje szansę szkołom aktywnym na ta-
kie właśnie doświadczenia i przeżycia,
które szczególnie dla uczniów pozo-
staną w pamięci na długie jeszcze lata.

W tym miejscu trzeba przypomnieć,
że mszańskie szkoły bardzo aktywnie
„czerpały” z COMENIUSA - „jedynka”
uczestniczyła w dwóch trzyletnich edy-
cjach na przestrzeni lat 2002-2008.
Wtedy w murach szkoły gościli Portu-
galczycy z Porto, Hiszpanie z Santander,
Szwedzi z Rosundy i Anglicy z Bristolu.
W kolejnych latach do Mszany Dolnej
oprócz wymienionych wyżej Portugal-
czyków, Hiszpanów, Szwedów i Angli-
ków, przyjeżdżali także Rumuni i Turcy.
Młodzież i nauczyciele gościli zaś w Bri-
stolu i Rosundzie. Nie próżnowali też
nauczyciele i dzieci z ZSM nr 2 - w pie-
rwszej edycji COMENIUSA partnerami
mszańskich wychowawców i ucz-
niów byli Włosi, Słoweńcy i Anglicy.
W trwającej obecnie comeniusowej
współpracy towarzystwo międzynaro-
dowe tworzą Węgrzy, Włosi, Hiszpanie
i Polacy. O spotkaniu w Mszanie Dolnej
jesienią ubiegłego roku już pisaliśmy.

Zanim jednak Airbus A320 z msza-
niakami na pokładzie odleciał z pyrzo-

wickiego portu do stolicy Katalonii,
trzeba było wykonać ogrom pracy or-
ganizacyjnej wymaganej regulaminem
COMENIUSA. Od samego początku

„mózgiem” całego przedsięwzięcia jest
Jerzy Ziemianin - nauczyciel języka an-
gielskiego w ZSM nr 2. Do swoich obo-
wiązków wynikających z pracy nauczy-
ciela, dołożył jeszcze te z COMENIUSA.
A nie jest ich mało, choć wielu myśli, że
właśnie tak jest.

Wyjazd zagraniczny, pobyt w sło-
necznej Italii, Słowenii czy Barcelonie
to zwieńczenie pewnego etapu, ale nie
koniec pracy. UE nie daje nic za darmo
- nauczyciele uczestniczący w projekcie,
zanim jeszcze samolot wylądował 
w Polsce, zastanawiali się, czy zdążą 
z przygotowaniem bardzo obszernego
raportu ze swojego pobytu w Hiszpanii?
Oprócz bowiem strony opisowej, spra-
wozdanie musi zawierać również zdję-
cia i filmy, udokumentowane relacje 
w lokalnych mediach i prasie. 
To wszystko musi zostać zrobione jesz-
cze przed wakacjami.

Po raz pierwszy w comeniusowej wy-
prawie poza granice Polski uczestniczyła
młodzież - Weronika Domiter, Ania
Świerk, Natalia Szczypka i Weronika
Rekucka, uczennice klas piątych szkoły

podstawowej. „Pedagogiczny” nadzór
nad pirenejską wyprawą roztoczyli nau-
czyciele ZSM nr 2 - Maria Wcisło, wice-
dyrektor szkoły, Jerzy Ziemianin, nau-
czyciel j. angielskiego i główny ko-
ordynator programu, Jerzy Karczewski,
nauczyciel j. angielskiego i Andrzej Leś-
niak, nauczyciel muzyki. Katalonia po-
witała przybyszów z Mszany Dolnej
chłodem, ale już sami Katalończycy ra-
dości, serdecznego i gorącego powitania
nie szczędzili. Dorosła część ekipy za-
meldowała się w hotelu i po wrzuceniu
walizek do pokoi wszyscy piechotą udali
się na pierwsze spotkanie do szkoły.
Czekali na swoich Gości z Polski nau-
czyciele, dzieciaki i rodzice, którzy na
czas pobytu w Barcelonie „przysposo-
bili” niejako do swoich rodzin czwórkę
mszańskich uczennic. Dziewczęta przez
cały czas pobytu w Hiszpanii mieszka-
ły w domach swoich rówieśnic - spały
w ich pokojach, zasiadały do wspólnych
posiłków, razem się bawiły i codziennie

uczestniczyły w zajęciach, ale też 
w chwilach wolnych zwiedzały stolicę
Katalonii.

Na każdy dzień uczestnicy COME-
NIUSA mieli rozpisany bardzo dokładny
program. A że towarzystwo było mię-
dzynarodowe, bo do Polaków dołączyli
jeszcze nauczyciele z Włoch i Węgier,
przestrzeganie wspólnych ustaleń, nie-
spóźnianie się i wiele innych porządko-
wych kwestii, było bardzo istotne. Jak
się okazało później, to właśnie mszań-
ska grupa, choć jako jedyni uczestnicy
do Katalonii przyjechali z młodzieżą,
okazała się najbardziej zdyscyplinowaną
i punktualną. Kto zna fantazję Włochów
i temperament Hiszpanów, oraz choć
kilka słów w języku naszych bratanków
Madziarów, wie co mamy na myśli.

Z jakimi wrażeniami zatem wrócili
uczestnicy comeniusowej wyprawy do
Barcelony? Bez wyjątku wszystkich, to
prawie 2 milionowe miasto zauroczyło,
a pewnie swoim tempem wielu przera-
ziło. Autobusy, metro, czarne TAXI z
żółtymi drzwiami i nieprzebrane rzesze
ludzi na ulicach. Kiedy w ciągu dwóch

Nauczyciele i uczniowie podczas zajęć w barcelońskiej szkole
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godzin z sennej i spokojnej Mszany Dol-
nej przenosisz się do tętniącej życiem,
aż do godzin grubo po północy, Barce-
lony, zmianę musisz dostrzec. Kataloń-
scy gospodarze zadbali, by ich goście
jak najwięcej zobaczyli - było więc spot-
kanie z monumentalną katedrą Sagrada
Familia, której budowy końca nie widać.
Może trudno uwierzyć, ale genialny ar-
chitekt Antonio Gaudi rozpoczął przy
jej wznoszeniu prace już w roku 1914.
By dopilnować każdego szczegółu za-
mieszkał nawet na terenie budowy
świątyni, a po tragicznej śmierci (pod
kołami tramwaju) w roku 1926 w jej
murach został pochowany. Podziwia-
liśmy także inne architektoniczne cuda
nierozumianego często za życia geniu-
sza - Park Guell, Casa Batlo czy Casa
Mila. Ta ostatnia uważana przez wielu
za największe dzieło świeckie Gaudiego.

W programie nie mogło zabraknąć
wizyty w innej „świątyni” - na barce-
lońskim gigancie Camp Nou, smutnym
tego dnia po porażce katalońskiej jede-
nastki z londyńską Chelsea w walce o fi-
nał Ligi Mistrzów. Ale już następnego
dnia Katalończycy na powrót byli
szczęśliwi, bo w drugim meczu, którego
stawką był finał w Monachium, od-
wieczny rywal - znienawidzony królew-
ski Real z Madrytu musiał uznać
wyższość Bawarczyków z Bayernu Mo-
nachium. By to zrozumieć, trzeba
zgłębić choć trochę historię wzajemnej
niechęci Katalończyków i mieszkańców
innych części Hiszpanii. Hiszpańscy
nauczyciele nie mogli przeoczyć w pro-
gramie wizyty na sztandarowej alei Bar-
celony, słynnej La Rambli - to takie ka-
talońskie Krupówki.

Być w Barcelonie i nie przejść 1,2
km La Rambli? Nie do pomyślenia! 
A, że ten spacer przypadł na dzień
szczególny, bo 24 kwietnia, a więc 
w dzień św. Jerzego - w Katalonii zaś
Sant Jordi to Patron najważniejszy i naj-
większy, wszyscy mogli doświadczyć
magii tego dnia, w którym na La Rambli
po obu stronach ustawiają się setki stra-
ganów, ale tylko z dwoma artykułami;
różami i książkami. Tego bowiem dnia
każdy Katalończyk kupuje swojej wy-
brance różę, ta zaś obdarowuje swojego
ukochanego... książką właśnie. Jak po-
dały owego dnia katalońskie media,
sprzedano ponad 6 milionów róż. Ilości
sprzedanych książek nie znamy. 

Był również czas na spotkanie z Krzy-
sztofem Kolumbem, na spacer po jach-
towym porcie, na nocny spacer i wizytę
na barcelońskiej arenie, na której jesz-
cze kilka lat temu matadorzy wespół 
z pikadorami w nierównej walce zabijali
byki. Dziś to miejsce nie przypomina
tamtych lat - ogromne centrum hand-
lowe najlepszych światowych marek 
z kafejkami, restauracjami i barami na

Mszańscy licealiści 
przywracają pamięć

22 maja br. młodzież z LO w Msza-
nie Dolnej reprezentowała woje-
wództwo małopolskie w finale

ogólnopolskiego projektu „Przywróćmy
pamięć” w Warszawie. Projekt - w któ-
rym brały udział 52 szkoły z całej Pol-
ski, a jedynie 17 z nich prezentowało
w miniony wtorek w stolicy swój ca-
łoroczny dorobek - polega na ocalaniu
resztek pamięci po dwu-kulturowej his-
torii naszych miast i miasteczek. 

Patronat nad siódmą już jego edycją
objął Prezes Rady Ministrów oraz
wszystkie kuratoria w kraju. Pilotuje go
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydow-
skiego, a realizują ci,
którzy wierzą, że trze-
ba zbierać okruchy pa-
mięci, by współtwo-
rzyć lepszą przyszłość.

Zgromadzeni w sy-
nagodze im. Nożyków
w Warszawie ze wzru-
szeniem słuchali za-
pomnianych pieśni,
oglądali fotografie, za-
poznawali się z dzia-
łaniami młodych po-
rządkujących cmen-
tarze, piszących arty-
kuły, zbierającyc wspo-

mnienia o koegzystencji chrześcijan 
i Żydów na polskiej, także i mszańskiej
ziemi. Reprezentacja mszańskiego li-
ceum (jedyna szkoła ponadgimnazjalna
z naszego województwa obecna w pro-
jekcie) została bardzo ciepło przyjęta,
a słodkie szyszki przywiezione z „Leś-
nej” do stolicy cieszyły się ogromnym
powodzeniem. Korzystając z obecności
w Warszawie licealiści zwiedzili stolicę,
obejrzeli spektakl „Tartuffe” w Teatrze
Narodowym, odwiedzili Muzeum Po-
wstania Warszawskiego i Centrum
Nauki „Kopernik”.

Urszula Antosz-Rekucka

Mszańska reprezentacja w ogólnopolskim finale
projektu „Przywróćmy pamięć”
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koronie, z której rozpościera się zapie-
rający dech widok na stolicę Katalonii.
Całe międzynarodowe, comeniusowe
towarzystwo zostało przyjęte przez bur-
mistrza dzielnicy Les Corts - nasze
dziewczęta stanęły do wspólnej foto-
grafii z trzecim, jak tu się mówi, w hie-
rarchii ważności oficjelem Barcelony.
Węgrzy, Włosi i Polacy otrzymali od al-
calde stolicy Katalonii pamiątkowe al-
bumy. Na koniec wszyscy stanęli do ro-
dzinnego zdjęcia.

Tak było popołudniami i wieczorami.
Zaś czas przed południem wypełniały
zajęcia i lekcje w katalońskiej podsta-
wówce - nasze piątoklasistki brały udział
w lekcjach matematyki, muzyki i języka
angielskiego. Zaś mszańscy nauczyciele
podglądali wspólnie z kolegami z Włoch
i Węgier swoich katalońskich przyjaciół,
ba nawet, jak widać to na jednym zdję-
ciu, prowadzili zajęcia z muzyki i ję-
zyka angielskiego (Andrzej Leśniak). 
Nauczyciele, dzieci i rodzice z Barcelony
chcieli, co zrozumiałe, pokazać również
piękno kultury i zwyczajów katalońskich
- były więc występy zespołów regional-
nych i nauka tańca, budowanie słyn-
nych na cały świat tzw. „castellers” -
wieży z ludzi. Na jednym ze zdjęć wi-
dać, że Katalończycy zaufali nauczycie-
lowi z Mszany i Jerzy Karczewski stwo-

rzył  wspólnie z Katalończykami, naj-
niższą część żywej piramidy. Byliśmy
również świadkami nocy diabłów i de-
monów - „correfoc” ze sztucznymi og-
niami, jak szaleni biegali po szkolnym
boisku wywołując zrozumiałe zaintere-
sowanie przybyszów z Węgier, Polski 
i Włoch.

Ale wszystko, co dobre ma też swój
koniec - w piątek od rana pakowania,
pożegnania i trzeba było Barcelonie po-
wiedzieć „adios”. Dwie Natalie, Wero-
nikę i Anię odprowadzili ich katalońscy
„rodzice-opiekunowie” i rówieśnice. 
Z pewnością nawiązała się nić przyjaźni
między tymi młodymi ludźmi. Nauczy-
ciele swoje znajomości i przyjaźnie jesz-
cze pogłębili. Może uda się do nich kie-
dyś wrócić, może nie wygasną wraz 
z programem COMENIUS? Opuszcza-
liśmy Barcelonę zamgloną i chłodną,
kiedy samolot lądował w Pyrzowicach
pod Katowicami, lecący z nami młodzi
Hiszpanie z Walencji przecierali oczy ze
zdumienia - termometr na budynku
portu lotniczego wskazywał 29 stopni
Celsjusza, zaś w Mszanie Dolnej na na-
sze dzielne uczennice czekały wy-
ciągnięte ramiona stęsknionych mam.

Red.
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Węgierskie spotkanie Comeniusa

Grupa siedmiu nauczycieli
i trzech uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im Mikołaja Reja 

z Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Msza-
nie Dolnej uczestniczyła w dniach 22-
26.05.2012 w spotkaniu partnerskim
szkół w Szombathely na Węgrzech.
Nauczyciele i uczniowie realizujący Eu-
ropejski Projekt Edukacyjny Comenius
„Harmonia kultur” spotkali się po raz
ostatni w kraju koordynatora projektu
by podsumować trwający 2 lata projekt. 

W latach 2010-2012 uczestnicy z kra-
jów partnerskich: Hiszpanii (Barce-
lona), Włoch (Vietri di Potenza, Savoia
di Lucania), Węgier (Szombathely) 
i Polski mieli okazję by zaprezentować
swoje bogate tradycje kulturowe swoim
partnerom wykonując wiele wspólnych
projektów, wystaw, przedstawień, po-
kazów i prezentując swoje szkoły, kraje
i lokalne społeczności na wspólnej stro-
nie internetowej w języku angielskim.
Dzięki wzajemnym kontaktom ucznio-
wie mogli rozwijać swoje umiejętności
komunikacji w języku angielskim, brać
udział w lekcjach odwiedzanych kra-
jów, poznawać nowe metody uczenia
się a także kulturę, tradycje i życie co-
dzienne partnerów mieszkając w rodzi-
nach swoich koleżanek i kolegów.

Podobne cele i przebieg miała ostat-
nia wizyta na Węgrzech, w której
oprócz grupy polskiej uczestniczyli nau-
czyciele z Włoch i Hiszpanii. Pierwszy
dzień bogatego programu przygotowa-
nego przez węgierskich bratanków za-
czął się od poznawania antycznych ko-
rzeni Savarii - tak w czasach rzymskich
nazywało się Szombathely, miasto
położone kilkadziesiąt kilometrów od
granicy z Austrią, na północnym zacho-
dzie Węgier, miejsce urodzenia św.
Marcina z Tours. Grupa Comeniusa
zwiedziła muzeum Savarii obejmujące
najstarsze pozostałości historyczne za-
równo z czasów rzymskich jak i po-
czątków formowania się państwa Ma-
dziarów. Następnie uczestnicy spo-
tkania zwiedzili skansen wsi węgier-
skiej, zapoznając się z warunkami życia
tego regionu w ciągu kilku ostatnich
wieków i wzięli udział w warsztatach
rzemiosła gdzie posługiwali się trady-
cyjnymi narzędziami. Po historycznej
części wizyty cała grupa spotkała się 
w szkole, gdzie nauczyciele uczestni-
czyli w lekcjach języka angielskiego 
w eksperymentalnej dwujęzycznej kla-
sie najmłodszych uczniów, zapoznając
się z aktywizującymi metodami i tech-
nikami nauczania. Następnie odbyło się
spotkanie z władzami miasta na czele
z burmistrzem podczas którego koor-
dynująca szkoła węgierska podsumo-

wała działania projektu Comenius,
przedstawiając wszystkie kluczowe 
elementy i prace programu. Potem
wszyscy uczestnicy udali się do sali teat-
ralnej, gdzie uczniowie szkoły podsta-
wowej przedstawili tradycyjne i współ-
czesne tańce, pieśni i muzykę węgierską
jak również inscenizacje i piosenki 
w języku angielskim. Po występach
uczniów nastąpiło wspólne spotkanie
wszystkich nauczycieli, rodziców
i uczniów biorących udział w przygo-
towaniu uroczystości co było okazją do
degustacji tradycyjnych potraw kuchni
węgierskiej.

Kolejny dzień wizyty Comeniusa to
poznawanie geografii, historii i kultury
regionu jeziora Balaton, nazywanego
również Węgierskim Morzem. Nizinny
teren z niewielkimi wzniesieniami 
i swoisty burzowy klimat Balatonu to
najbardziej charakterystyczne cechy
północnej części tego regionu. Średnio-

wieczny zamek Sumeg, restaurowany
dzięki środkom Unii Europejskiej
wznosi się na jednym ze wzgórz,
świadcząc o dawnej potędze państwa
węgierskiego. Uczestnicy spotkania za-
poznali się z historią i życiem na zamku
w dawnych wiekach a następnie udali
się do Balatonfured, typowego ośrodka
turystycznego, znanego z leczniczych
źródeł wód mineralnych, alei drzew po-
sadzonych przez słynnych ludzi i szpi-
tala kardiologicznego, w którym prze-
bywał m.in. laureat Nagrody Nobla 
R. Tagore.

Kolejnym etapem był pobyt na
półwyspie Tihany, gdzie znajduje się
na wzgórzu Opactwo Benedyktynów,
sięgające tradycjami roku tysięcznego.
Ostatnim punktem bogatego programu
tego dnia była wizyta w najstarszym
ośrodku kultury i nauki oraz siedzibie
najstarszej i najcenniejszej węgierskiej
biblioteki - barokowym pałacu Kesz-
thely. Pałac ten to nie tylko muzeum 
i biblioteka, ale także popularne
miejsce, gdzie odbywają się koncerty
muzyki poważnej.

Następny dzień spotkania partnerów
Comeniusa rozpoczął się od udziału we
wspólnej Mszy Św. w centrum pielg-

rzymkowym Peruska Maria, ośrodku
życia religijnego czterech narodów -
Chorwatów, Węgrów, Niemców i Ro-
mów. W tej międzynarodowej Mszy
Św. wszyscy nauczyciele w swoich ję-
zykach modlili się o tolerancję, zrozu-
mienie, szacunek i współpracę między
narodami. Następnie uczestnicy pro-
jektu udali się do miejscowości Horvat-
hzsidany, w której większość stanowią
potomkowie osadników chorwackich,
przybyłych na te ziemie kilkaset lat
temu i zapoznali się z historią i trady-
cjami oraz życiem religijnym tego
miejsca. 

Kolejny punkt programu to udział
w pokazie tradycyjnych madziarskich
technik walki oraz uzbrojenia. Sta-
rożytni Madziarzy znani byli ze spraw-
ności, z jaką jeździli i walczyli konno
oraz z doskonałego posługiwania się
łukiem, czekanem i szablą, dzięki
czemu pokonali ówczesne narody za-

mieszkujące tereny Azji i Europy.
Mieszkanie w jurcie i koczowniczy tryb
życia, proste, mięsne posiłki jeszcze 
bez papryki, koń, jako najbardziej za-
ufany przyjaciel człowieka i przede
wszystkim umiłowanie wolności to ce-
chy, które charakteryzują Madziarów.
To umiłowanie wolności i walka z prze-
ważającymi siłami wroga pozostały do
dziś i są ciągle bliskie naszym narodom.
Przykładem takiej heroicznej walki jest
zamek Koszeg, węgierskie Termopile,
gdzie w XVI w ok. 700 mieszkańców
pod wodzą chorwackiego dowódcy
obroniło się przed 60 tysięczną armia
turecką. Koszeg to ostatni punkt spot-
kania Comeniusa na gościnnej węgier-
skiej ziemi i koniec programu Comenius
ale nie koniec przyjaźni i znajomości
uczniów i nauczycieli krajów partner-
skich. Zdobyte doświadczenia, znajo-
mość historii, tradycji, kultury, nowych
metod i środków nauczania krajów
partnerskich oraz umiejętność lepszej
komunikacji w języku angielskim będą
wykorzystywane w codziennej nauce 
i pracy.

J.Z

Uczestnicy comeniusowej wymiany kultur
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Jasna sprawa

Jasna szkoła -
prosta sprawa! -
Konkurs Wie-

dzy dla młodzieży
szkół gimnazjalnych
w ramach projektu

90 szkół na 90 lat Philips w Polsce.
Nowoczesne i energooszczędne oświet-
lenie do 10 sal lekcyjnych dla swojej
szkoły zdobyli uczniowie Gimnazjum
Miejskiego Nr 1 w Mszanie Dolnej.
Grupa 12 uczniów z klas II przystąpiła
do ogólnopolskiego projektu eduka-
cyjno - sportowego „Jasna szkoła - pro-
sta sprawa” promującego wiedzę na
temat zdrowego stylu życia. Projekt
zorganizowany został na 90-lecie fi-
rmy Philips pod patronatem Minister-
stwa Sportu i Turystyki, Centrum
UNEP/GRID oraz Głosu Nauczyciel-
skiego.

Do projektu przystąpiło 113 gim-
nazjów z 96 miast Polski, w tym 8

szkół z Małopolski. Od listopada
2011r. reprezentacja „jedynki” prowa-
dziła w szkole zajęcia praktyczne 
i badania pod kierunkiem nauczyciela
biologii mgr Agaty Górskiej wg wy-
tycznych i przy wykorzystaniu mate-
riałów edukacyjnych przygotowanych
przez organizatorów.  Zakończeniem
działań było przystąpienie do interne-
towego testu wiedzy znajdującego się

na portalu projektu. Pytania dotyczyły
ekologii, profilaktyki zdrowotnej, za-
sad higieny, właściwej diety i nawy-
ków żywieniowych oraz sposobów
oszczędzania energii. Wynik testu oka-
zał się dla nas bardzo dobry na 25 pkt
do zdobycia uzyskaliśmy 20, dzięki
temu znaleźliśmy się w gronie 15 szkół
nagrodzonych za wynik. Dyrektor ZSM
Nr 1 po otrzymaniu informacji od or-
ganizatorów konkursu podziękowała
wspaniałej drużynie w składzie: Ra-
chela Antosz- Rekucka, Weronika Ko-
walska, Aneta Kania, Katarzyna Adam-
czyk, Agnieszka Kołodziej, Magdalena
Madej, Bartek Cieniawski, Dawid Sta-
chura, Jan Barda, Dominik Stachura,
Marcin Stachura, Patryk Matuła, Mi-
chał Chrustek - za aktywny udział 
w Konkursie.

Uczniowie są dumni, że ich ciężka
praca od listopada 2011 r. do marca
2012 została doceniona a  zdobyta na-

groda rozjaśni klasy lekcyjne (oczy-
wiście energooszczędnie!). Wiedza 
i nabyte przez uczniów umiejętności
przyczynią się do promocji zdrowego
stylu życia zgodnego z zasadami zrów-
noważonego rozwoju.

Wymiana oświetlenia w szkole na-
stąpi w okresie wakacyjnym.

Red.

Zespołu Szkół Miejskich Nr1 w Mszanie Dolnej rok szkolny 2011/2012
- sukcesy uczniów Gimnazjum uzyskane w Konkursach Przedmiotowych

organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Lp.
Nazwisko 

i imię ucznia
Nazwisko 

i imię nauczyciela
Nazwa konkursu Uzyskany tytuł

1.
Antosz - Rekrucka
Rachela

Kołodziej Irena
Małopolski Konkurs 
Języka Polskiego

Laureatka

2. Filipiak Anna Kołodziej Irena
Małopolski Konkurs 
Języka Polskiego

Finalistka

3. Mstowski Michał Zubek Dorota
Małopolski Konkurs 
z Fizyki i Astronomii

Finalista

4. Bieniek Weronika Osika Joanna
Małopolski Konkurs
Geograficzny

Finalistka

5. Panek Wojciech Osika Joanna
Małopolski Konkurs
Geograficzny

Finalista

6. Siwiec Jakub Osika Joanna
Małopolski Konkurs
Geograficzny

Finalista

Serdeczne gratulacje dla Uczniów, Rodziców  i Nauczycieli

Uczestnicy konkursu z mszańskiej jedynki
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Cała Mszana
czyta

Cała Polska czyta dzieciom.
Kierpce, wianki, obwarzanki,
czyli wędrówki po Małopolsce”

- to temat majowych spotkań w biblio-
tece, w ramach akcji Cała Polska czyta
dzieciom. Książka Anny Kaszuby Dę-
bskiej i Łukasza Dębskiego opowiada
o  najciekawszych miejscach Krakowa
i Małopolski widzianych z perspektywy
początkującego  turysty. Mały pod-
różnik znajdzie w niej dawne legendy
i całkiem niedawne historie, najwa-
żniejsze informacje i ciekawostki, 
a wszystko okraszone humorem i pięk-
nymi ilustracjami.

Ta przeznaczona dla młodych czy-
telników książeczka, będąca jedno-
cześnie przewodnikiem, atlasem,  pod-
ręcznikiem i… komiksem, zachęca do
wyprawy po przygodę w niezwykłej
krainie - Małopolsce, pełnej malowni-
czych miejsc i tajemnic, smaków i za-
pachów, które rozbudzają ciekawość
każdego dziecka.

Do tegorocznych spotkań z dziećmi
zaproszono osoby, których pasją jest
propagowanie zdrowego i aktywnego
trybu życia. W piątek w ZSM nr 2 w
Mszanie Dolnej odbył się koncert Kasi
Moś, finalistki muzycznego programu
„Must Be The Music: Tylko Muzyka”.
Spotkaniem z dziećmi i młodzieżą
szkolną zainaugurowała coroczną ak-
cje czytelniczą „Cała Polska czyta dzie-
ciom”, prowadzoną przez Miejską Bib-
liotekę. Kasia zaśpiewała piosenki,
które zaprezentowała w programie
Polsatu. Uczestnicy spotkania dowie-
dzieli się jak wyglądała jej ścieżka ka-
riery wokalnej, o występach w zespole
The Pussycat Dolls (USA) oraz o jej
planach wydania autorskiej płyty. Zna-
lazła również czas na przesłuchania
wokalne wśród małych „gwiazd” ze
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 
Kasia swoim głosem zaczarowała nie
tylko dzieci ale i dorosłych opiekunów.
Warto wspomnieć, że choć Kasia po-
chodzi ze Śląska, to jej korzenie ro-
dzinne związane są z Mszaną Dolną.
Nie obce są jej także ideały harcerskie,
z którymi zetknęła się jeżdżąc na
obozy harcerskie. 

W czwartek z dziećmi kl. „0” z ZSM
nr 1 spotkała się Pani Maria Antos,
długoletni przewodnik PTTK po Beski-
dzie Wyspowym. Czytając książkę, 
zachęcała dzieci do poznawania miejsc
atrakcyjnych turystycznie i do rodzin-
nych wędrówek po górach. Uczniom
kl. II b z ZSM nr 1 czytali st. sierżant
Wojciech Szwagrzyk oraz sierżant 
Tobiasz Ligęza z Komendy Policji 
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w Mszanie Dolnej. W nawiązaniu do
tematu spotkania przybliżyli małym
słuchaczom ciekawe miejsca w Ma-
łopolsce. Ponieważ aura nie sprzyjała
spacerom, uczniowie drogę powrotną
do szkoły przebyli policyjnym radio-
wozem. Na spotkanie z kl. III a z ZSM
nr 2 przybył Jan Chorągwicki, prze-
wodnik PTTK po Gorcach i Beskidzie
Wyspowym. Podzielił się z uczniami
swoją wiedzą o tym jak wybrać odpo-
wiednią trasę wędrówki w zależności
od pogody, pory roku, umiejętności 
i możliwości uczestników.  Zaproszo-
nego gościa-znawcę tematu, dzieci
słuchały z dużym zaciekawieniem 
i obiecały, że skorzystają z usług prze-
wodnika z pewnością przy najbliższej
organizowanej wycieczce w góry.

17 maja br. odbyły się dwa spotka-
nia w ramach akcji czytelniczej. Pierw-
szym gościem była Małgorzata Wróbel,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Wycho-
wawczego w Mszanie Dolnej. Spotkała
się z uczniami Kl. I a z ZSM nr 2. 
Ponieważ Pani Małgorzata pochodzi
ze Starego Sącza, dlatego też dużo
uwagi poświęciła tej miejscowości.

Opowiedziała dzieciom o św. Kin-
dze, węgierskiej klarysce, żonie pol-
skiego władcy Bolesława Wstydliwego,
świętej kościoła katolickiego, która
zmarła w 1292 r. w Starym Sączu.
Wiele pytań dzieci dotyczyło  rowero-
wej wycieczki do Francji, którą Pani
Małgorzata odbyła samotnie. 

21 maja br. z klasą I b z ZSM nr 2,
spotkał się Julian Kubowicz - członek
GOPR-u, alpinista, przewodnik po 
Beskidzie Wyspowym. Opowiedział 
o swojej odpowiedzialnej pracy, dał
dzieciom wskazówki jak bezpiecznie
poruszać się po górskich szlakach 
i o tym jak udzielać pierwszej pomocy
w razie wypadku. Opowiadane le-
gendy związane z Tatrami i Pieninami,
na pewno zachęciły słuchaczy do 
odwiedzenia tych pięknych miejsc. 
We wtorek kl. II a z ZSM nr 1 przybyła
na spotkanie z Januszem Jasińskim,
przewodnikiem PTTK po Beskidach.
Dzięki wspaniałym opowieściom dzieci
„odwiedziły” Kraków, Zakopane, Stary
Sącz, Gorlice, Lipnicę Murowaną, Ty-
niec i Ojców. Dowiedziały się  wiele
ciekawostek o zabytkach, potrawach
regionalnych i zwyczajach,  które mo-
żna utożsamiać z Małopolską. 23 maja
br. Marian Sopata, autor książek, his-
toryk,  przewodnik po Beskidzie Wy-
spowym, pilot wycieczek autokaro-
wych po Polsce, spotkał się z uczniami
kl. I a z ZSM nr 1.

Opowiadanie pięknych legend
związanych z niektórymi miastami na-
szego województwa, to zachęta dla
dzieci i ich rodziców, do zobaczenia
na własne oczy opisywanych  zabyt-

ków a spotkanie z Robertem Łabuzem
- wychowawcą w MOW, przewodni-
kiem po Beskidach, członkiem Mszań-
skiego Koła Fotograficznego, przybyli

uczniowie dwóch klas: I b i III a z ZSM
nr 1. Pan Robert Łabuz wyruszył 
z uczestnikami spotkania w podróż
pełną informacji po pięknych za-
kątkach naszej małej Ojczyzny-
Małopolski. Wzbogacił ujęcie tematu
spotkania o wykorzystanie m.in. foto-
grafii. Wspaniałe, kolorowe zdjęcia
ptaków i zwierząt, zachwycały różno-
rodnością i bogactwem barw. Na za-
kończenie spotkania zachęcił dzieci do
spotkania z nimi w plenerze. Ewa
Strauchmann, pracownik Gorczań-
skiego Parku Narodowego, spotkała

się z uczniami kl. III b z ZSM nr 1.
Nauka czytania mapy, poznawanie
oznakowań szlaków, opowieści o przy-
rodzie miały na celu przygotowanie
młodych turystów do spędzania wol-
nego czasu na gorczańskich ścieżkach.
„Wędrując” z Panią Ewą dzieci dotarły
do miejsc, których jeszcze nie widziały

(groty, jaskinie). W poniedziałek z ucz-
niami kl. II a i III b z ZSM nr 2 spotkała
się Ewa Kotarba, przewodnik po Be-
skidzie Wyspowym. Pobudziła cieka-

wość dzieci opowiadając im cieka-
wostki o Rabce-Zdroju, Chabówce,
Zakopanem. W rozmowie z dziećmi
określiła granice: co wolno, a czego
nie, wędrując po górskich szlakach.
Jak stwierdziła takich rozmów nigdy
nie jest za wiele.

Ostatnie spotkanie w ramach akcji
„Cała Polska czyta dzieciom” odbyło
się  w budynku Miejskiego Przedszkola
nr 2 w Mszanie Dolnej. Przedszkolaki
gościły u siebie Ewę Kotarbę - prze-
wodnika po Beskidzie Wyspowym.
Pani Ewa rozmawiała z „małymi tu-

rystami” o ciekawych atrakcjach,
miejscach, które warto zobaczyć, prze-
mierzając naszą piękną Małopolskę.

Red.

Spotkanie z Panią Marią Antos

Wspólne zdjęcie z Panem Julianem Kubowiczem
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Bogaty sierpień

1czerwca br.
niezauważenie
minęło 95 lat

od dnia, kiedy pro-
boszczem Parafii
p. w. św. Michała Ar-
chanioła w naszym
mieście został ks. Jó-
zef Stabrawa. Długo,
bo aż do 1942 roku

duszpasterzował wśród naszych dziadków
i babć. Był dla nich nie tylko kapłanem,
którego widzieli przy ołtarzu, w konfes-
jonale, który udzielał im ślubów, chrzcił
nowonarodzone w Mszanie dzieci, a zma-
rłych odprowadzał na cmentarz. 

Ksiądz dziekan Józef Stabrawa był
postacią niezwykłą - kapłańską służbę
znakomicie łączył z pasją społeczną. 
Nie zamykał się na plebanii po nabożeń-
stwach. Jego dom był domem otwartym.
Wielokrotnie gościł w swoich progach
Metropolitę Krakowskiego Księcia Kar-
dynała Adama Stefana Sapiechę, domu
na wzgórzu obok kościoła nie omijał
nigdy Władysław Orkan - piewca Gor-
ców, zaś poeta Karol Hubert Rostworow-
ski swoje poetyckie tomiki okraszał włas-
noręczną dedykacją dla mszańskiego
proboszcza. Na letnisko do Mszany Dol-
nej przyjeżdżali goszcząc na plebanii Ha-
lina i Jan Ekierowie. Znany malarz-port-
recista Bolesław Barbacki pozostawił 
na mszańskiej plebanii olejny portret 
ks. Stabrawy.

Może trudno uwierzyć, kiedy dziś pat-
rzymy na zarośnięte chwastami tory, nie-
czynne zapory i puste domki dróżników,
ale był taki czas, kiedy PKP po interwen-
cjach i prośbach ks. Józefa Stabrawy 
uruchomiło w czasie letniej kanikuły 
specjalne pociągi osobowe na trasie 
Warszawa - Mszana Dolna - Warszawa!
Dzięki jego staraniom powstały mosty -
na Porębiance łączący Mszanę Dolną 
z Mszaną Górną i Rabie w stronę Glis-
nego. Na uroczyste otwarcie tego ostat-
niego w roku 1935 przyjechał do Mszany
Dolnej sam Piotr Małaszyński, ówczesny
wojewoda krakowski. Przyjechał i hojnie
wsparł tę tak bardzo potrzebną inwesty-
cję w Mszanie Dolnej. Ale mosty nie były
jedynymi dziełami, które pozostawił po
sobie ks. Stabrawa. Podhalański Dom
Ludowy im. Wł. Orkana (dziś siedziba
MOK-u), „organistówka”, ale także
pierwsza polichromia kościoła św. Mi-
chała, witraże i przebudowane ołtarze
boczne. Staraniom proboszcza Stabrawy
zawdzięczamy również elektryfikację
Mszany. Linia wysokiego napięcia od
Rabki, przez Rabę Niżną dotarła do na-
szego miasteczka - w pierwszej kolejności
zasilono kościół, plebanię, pozostałe bu-
dynki parafialne i popularną „Orka-

nówkę”. Podłączono też wiele domów
prywatnych. Już w tamtych latach ks.
Stabrawa myślał o wodzie pitnej dla
mieszkańców Mszany Dolnej. Na jego
zlecenie szukano źródeł u podnóża Lu-
bogoszczy. Projekt grawitacyjnego za-
opatrzenia w wodę Mszany nie został
zrealizowany, wybuchła bowiem II
wojna światowa. W latach pięćdzie-
siątych do tematu wrócono i zbudowany
w tamtych czasach wodociąg służy
mieszkańcom i w naszych czasach.

Dziś byłoby to nie do pomyślenia, ale
w tamtych przedwojennych latach
działalność kapłanów obejmowała rów-
nież inne płaszczyzny życia publicznego,
ba nawet politycznego. Doczekaliśmy ta-
kich czasów, że kiedy z ambony zabrzmi
głos w obronie rodziny, praw robotni-
czych, lub nie daj Boże, biskup lub pro-
boszcz upomni się o szacunek dla życia,
obronę nienarodzonych, to spotyka go
natychmiastowy ostracyzm i oskarżenie,
że „politykuje”. A w tamtych latach ks.
Stabrawa był prezesem Rady Nadzorczej
Kasy Stefczyka, prezesem Zarządu w
Składnicy Kółek Rolniczych, a także rad-

nym Starostwa Powiatowego w Lima-
nowej. Udzielał się w Towarzystwie Gim-
nastycznym „Sokół”, Ognisku Związku
Podhalan i Polskim Związku Narciar-
skim. Doceniając działalność ks. Józefa
Stabrawy, Prezes Rady Ministrów Sławoj
Składkowski 11 listopada 1937 roku od-
znaczył ks. dziekana Józefa Stabrawę
Złotym Krzyżem Zasługi za, jak to napi-
sał, zasługi na polu pracy społecznej.

Kiedy wybuchła II wojna światowa ak-
tywność mszańskiego proboszcza nie po-
dobała się wielu. Nie zważając na czy-
hające niebezpieczeństwo ks. Stabrawa
wstępuje w szeregi Polski Walczącej. 
Pomaga uciekinierom i wysiedlonym 
z Rzeszy. Z ambony apeluje do parafian,
by pomagali potrzebującym. Nie może
to ujść uwagi miejscowym „folks-
dojczom” z których doniesienia ks. Stab-
rawa zostaje aresztowany przez gestapo

w dniu 15 sierpnia 1941 roku. Więziony
w aresztach śledczych w Tarnowie i Kra-
kowie, trafia do obozu koncentracyjnego
w Oświęcimiu. Zagłodzony, umiera 18
sierpnia 1942 roku w niemieckim obozie
zagłady w Dachau.

W tym roku minie 70 lat od śmierci
tego wielkiego społecznika i gorliwego
kapłana. Radni z burmistrzem zastana-
wiali się, jak tę rocznicę godnie upamięt-
nić? Zwrócili się z zapytaniem do żyjącej
bratanicy ks. Stabrawy p. Stefanii Knap-
czykowej, czy akceptuje pomysł nadania
jednej z ulic Mszany Dolnej imienia Jej
wielkiego wója. Pani Stefania w krótkim
liście do burmistrza napisała: „…Zwra-
cam się z prośbą o nadanie nazwy ulicy
w Mszanie Dolnej imieniem Ks. Józefa
Stabrawy (...) który zginął śmiercią mę-
czeńską w obozie koncentracyjnym 
w Dachau 18 sierpnia 1942r. Społeczna
aktywność Ks. Józefa Stabrawy w okresie
międzywojennym oraz jego ofiarna
działalność na rzecz Kościoła w środo-
wisku, a przede wszystkim patriotyczna
postawa w latach niemieckiej okupacji
za którą zapłacił swym życiem zasługuje

na przypomnienie...” (koniec cytatu z li-
stu p. Stefanii Knapczyk).

Chcemy na uroczystej Sesji Rady
Miasta w drugiej połowie sierpnia nadać
nowo odremontowanej ulicy (dziś jesz-
cze ul. Cmentarnej) wzdłuż parafialnego
cmentarza imię Księdza Józefa Stabrawy.
Na cmentarnym murze zawiśnie pa-
miątkowa tablica z podobizną kapłana.
A rocznicowe uroczystości rozpoczną się
Mszą św. w kościele św. Michała Archa-
nioła, którego proboszczem i gospoda-
rzem przez 24 lata i trzy miesiące był 
ks. dziekan Józef Stabrawa.

Przy tworzeniu artykułu korzystaliśmy
z opracowania pani Anny Knapczyk 
zamieszczonym w numerze 12 z 2003
roku „Almanachu Ziemi Limanowskiej”.

Red.

Ks. J. Stabrawa

Oddanie mostu na rz. Raba w stronę Glisnego z udziałem Wojewody
Krakowskiego Piotra Małaszyńskiego i ks. Józefa Stabrawy
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„W dobrych zawodach wystąpiłem...” 
Tomasz Adamek w Mszanie Dolnej

Tomasz Adamek dał się namówić 
i podczas mszy św. w uroczystość
świętych Piotra i Pawła w kościele

Miłosierdzia Bożego w Mszanie Dolnej
odczytał fragment listu św. Pawła Apos-
toła do Tymoteusza. Pewnie wielu
trudno w to uwierzyć, że jeden z najlep-
szych pięściarzy na ziemskim globie,
bierze w ręce Pismo Święte i staje na
ambonce, by odczytać przewidziany 
w liturgii na ten dzień fragment biblij-
nego tekstu. 

Taki jest Tomasz Adamek - skromny
chłopak z Gilowic i pięściarz z którym
wielu w ringu spotkać się nie chce. Skąd
wziął się w Mszanie? Trzeba wiedzieć,

że proboszczem w rodzinnej parafii To-
masza jest kapłan pochodzący z naszego
miasta. Ksiądz Wacław Kozicki z ul. Or-
kana sam kiedyś, przed wielu laty czyn-
nie uprawiał sport - był bramkarzem
piłkarskiej drużyny K.S. Turbacz. 
W piłkę i to znakomicie, grali też jego
bracia - nieżyjący już Ignacy i Adam.

Nieżyjący już ojciec Tomasza
Adamka, biorąc malca na ręce mówił
do swojej małżonki; „…zobaczysz, To-
muś będzie bokserem”. Mały Tomasz
nie miał wtedy jeszcze ani dwóch lat.
Swojego taty nie pamięta, zginął on bo-
wiem w największej katastrofie auto-
busowej w Polsce,  nad Jeziorem Ży-
wieckim w roku 1978. Józef Adamek
był kierowcą jednego z autobusów,
które wpadły w wody jeziora. Zginęło
tamtego dnia 30 osób. Tomasza wycho-
wała Matka - był ministrantem i lekto-
rem w gilowickiej parafii. Ukończył
szkołę zawodową, technikum i studia.
Pogodził naukę z pasją. Dziś, kiedy jest
na szczycie, bez wahania mówi: bez
Boga nie osiągnąłbym tego. Nie wstydzi
się swojej wiary. W  USA, gdzie mieszka

od lat ze swoją rodziną, również uczest-
niczy w życiu tamtejszej parafii - przy-
stępuje do Komunii św. czyta podczas
mszy św. biblijne czytania, a miejscowy
proboszcz stawia Adamków za wzór 
innym do naśladowania.

Pytany zaraz po wyjściu z kościoła,
dlaczego przyjechał do naszego miasta,
odpowiedział bardzo jasno; mój ksiądz
proboszcz, Wacław od ponad 4 lat mi
przypominał - musisz do Mszany poje-
chać. Na nowej parafii jest proboszcz,
który o spotkanie z Tobą prosi od za-
wsze, ilekroć mnie spotka. Nie możesz
mu odmówić. Ponad tydzień temu To-
masz Adamek wpadł na kilkanaście dni

do rodzinnych Gilowic. Dowiedział się
wtedy od ks. Wacława Kozickiego, że
proboszcza ks. St. Parzygnata z Mszany
przenoszą do Poronina. I co zrobił? Ano
wsiadł do swojego auta i ze szwagrem
do Mszany Dolnej przyjechał. Po mszy
św. otoczony wianuszkiem fanów roz-
dając autografy i pozując do zdjęć prze-
szedł do dawnej kaplicy. Tam odpowia-
dał na dziesiątki pytań zadawanych
przez dzieci, młodzież, nauczyciela wf,
lektora, alumna seminarium, minist-
ranta i wierną fankę w habicie - s. Do-
rotę z Niedźwiedzia.  Nie potrafił sobie
przypomnieć ile pralek naprawił, kiedy
jeden z młodych fanów zadał takie py-
tanie. Mistrz Adamek chwilę wcześniej
przyznał  bowiem, że takiego fachu
uczył się w szkole zawodowej. Pytano
o  walkę z Kliczko i Gołotą, o pojedynek
ze złamanym nosem, o przerzucone
tony na siłowni i przebiegnięte kilo-
metry. Swoboda, kultura i szczerość To-
masza Adamka szybko sprawiły, że
obawy o zbytnią śmiałość mogą w mist-
rzu wywołać złość lub niechęć, ustąpiły
miejsca odwadze i rzesza fanów naparła
na ambonkę z której Tomasz Adamek
odpowiadał na pytania. W rolę „ochro-

niarza” mistrza wcielił się sam pro-
boszcz ks. St. Parzygnat - w czerwonych
bokserskich rękawicach usiłował stwo-
rzyć bezpieczną strefę buforową wokół
pięściarza.

Wygranej już w pierwszej rundzie,
życzyli Tomaszowi Adamkowi jego ki-
bice z Mszany i okolic - 8 września bo-
kser z Gilowic stoczy w USA kolejną
walkę.

Spotkanie piątkowe zakończyło się
kolacją na plebanii - Tomasz Adamek
znalazł jeszcze czas, by podpisać ręka-
wice wykupione we wszystkich sklepach
sportowych Mszany przez ks. probosz-
cza St. Parzygnata. Jedna z nich z oso-

bistą dedykacją została podarowana 
ks. Parzygnatowi na drogę do Poronina.
Daj Boże, żeby się nigdy nie przydała.
W prezencie od odchodzącego po 10
latach z Mszany proboszcza z Miłosier-
dzia Bożego bokser otrzymał piękną fi-
gurę Niepokalanej i papieski różaniec.
Tomasz Adamek wyznał, że wiele ma-
rzeń w jego życiu się spełniło. Ale jedno
już nigdy realizacji się nie doczeka - ma-
rzył, by z najbliższymi pojechać do Jana
Pawła II. Ten różaniec będzie mi
błogosławionego Papieża przypominał
już na zawsze - bardzo za ten dar dzię-
kuję, powiedział do proboszcza bokser.
Od burmistrza Mszany Dolnej Tomasz
Adamek otrzymał w prezencie pa-
miątkowy medal z Patronem Miasta św.
Michałem Archaniołem. Przed samym
odjazdem pięściarz na schodach pleba-
nii stanął do wspólnego zdjęcia z naj-
bardziej wytrwałymi kibicami. A potem
super szybkim Infiniti FX odjechał 
w stronę rodzinnych Gilowic. 

Panie Tomaszu, dziękujemy za spot-
kanie i niezwykłe świadectwo wiary
dane nie tylko młodym.

Red.

Z młodymi fanami
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Tomasz Adamek lektorem
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Pechowa „13” ze szczęśliwym końcem

Ijak tu nie wierzyć w przesądy?
Przez dwanaście lat siatkarskiemu
turniejowi o Puchar Burmistrza

Mszany Dolnej sprzyjało szczęście -
nikomu nigdy nic się nie stało, mimo
że zawody były organizowane w wa-
runkach o niebo trudniejszych (ma-
leńka sala gimnastyczna przy ZSM 
nr 2 w Rynku) niż obecnie. Ale ponoć
każda passa kiedyś się kończy? I tak
było w tym przypadku.

Siatkarski Turniej o Puchar Burmist-
rza Miasta Mszana Dolna ma swoją
długą historię. Jego pierwsza edycja
to rok 1999 ubiegłego wieku. Zmie-
niały się ekipy, zmieniali burmistrzo-
wie, zmieniło się w końcu miejsce roz-
grywania turnieju. Nie zmienili się
tylko ludzie, którzy wpadli na pomysł,
by zachęcić młodych i starszych, pra-
cujących i uczących się jeszcze do ak-
tywnego stylu życia, do skonfrontowa-
nia swoich umiejętności pod siatką 
z innymi pasjonatami tej coraz bardziej
popularnej dyscypliny w naszym kraju.

Jan Piekarczyk i Tadeusz Zapała, Le-
szek Rataj i Stanisław Jania, bo nich
mowa, sami w siatkówkę jeszcze grają,
sędziują, albo grali, a wyeliminowała
ich kontuzja. Jednak pasja i miłość do
siatkówki pozostała. Kilkanaście lat
temu utworzyli w Mszanie Dolnej
ognisko TKKF. Liczą na „miejski
grosz”, ale swojego również nie żałują.
Poświęconego sprawie własnego, cen-

nego czasu nie przeliczają na pie-
niądze. Zapłatą są dla nich pochlebne
recenzje, sympatia uczestników i wi-
dzów wielu turniejów, nie tylko siat-
karskich pod dachem, ale i tenisowych,
a także siatkówki plażowej. 

Ostatni turniej zorganizowany przez
TKKF Lubogoszcz rozegrano w sobotę
24 marca br. w Miejskiej Hali Sporto-
wej. Osiem ekip walczyło pod siatką 
o Puchar Burmistrza Miasta Mszana
Dolna. Mecze w dwóch grupach i na
dwóch boiskach toczyły się już od go-
dziny 9.00 rano. Piłka meczowa w fi-
nale dotknęła pola gry po godzinie 18
wieczorem. W trzynastej edycji mszań-

skiego turnieju nieliczni widzowie
mogli zobaczyć w akcji „szóstki” z Myś-
lenic, Słopnic, Krakowa, trzy drużyny
z naszego miasta; Armet-Grunwald,
MGKS Mszanka II i Mszana Dolna,
oraz Lubnia i Tymbarku. Do półfi-
nałów awansowały po dwie najlepsze
ekipy z obu grup. W pierwszym półfi-
nale stanęły naprzeciw siebie Myśle-
nice i Armet-Grunwald Mszana Dolna.
Uchodząca za faworyta turnieju

„szóstka” z Myślenic nie dała szans
mszańskiej ekipie i wygrało 2:0. 
W drugim półfinale też mieliśmy swo-
ich. Drużyna Mszany Dolnej drużyna
walczyła z Lubniem - już na początku
I seta nieszczęśliwie na parkiet upadł
Łukasz Adamczyk. Kontuzja kolana
wyglądająca bardzo groźnie skończyła
się wizytą karetki pogotowia - sympa-
tyczny siatkarz z szyną na obolałym
kolanie i brawami kolegów z boiska 
i widzów odjechał ambulansem do li-

manowskiego szpitala. Na szczęście
uraz okazał się mniej groźny niż na
początku się zdawało i jeszcze w so-
botę wieczorem po lekarskiej konsul-
tacji siatkarz wrócił do domu. Jego ko-
ledzy stracili szóstego zawodnika -
mimo wyraźnego osłabienia, po kapi-
talnej walce wygrali z mocną ekipą
Lubnia 2:1 i awansowali do finału. 

Tam czekała na naszą dzielną
„piątkę”, myślenicka „szóstka”. Senty-
mentów nie było i myśleniczanie uda-
nie zrewanżowali się za ubiegłoroczną
porażkę w finałowym meczu tego tur-
nieju. Wtedy lepsi okazali się gospo-
darze. W sobotę grając w piątkę nie

podołali ekipie znad Raby, grającej 
w komplecie i wypoczętej (myśleni-
czanie mieli długą przerwę przed fi-
nałowym spotkaniem) i polegli 1:2.
Trzecie miejsce zajęła ekipa z Lubnia,
która pokonała Armet-Grunwald
Mszana Dolna 2:0.

W sobotnim turnieju zaprezento-
wało się ponad 70 zawodników. 
Najstarszym uczestnikiem był Bogdan
Perucki z Krakowa - występujący w

drużynie Sędziowie Małopolscy.
Najmłodszymi zaś, młodzi siatkarze 
z klas gimnazjalnych obu mszańskich
szkół  prowadzeni przez Łukasza Do-
browolskiego. Dużo emocji dostarczył
mecz najmłodszych z najstarszymi -
po jednej stronie siatki stali ojcowie,
po drugiej ich synowie. Jeszcze tym
razem wygrali tatusiowie, ale za rok?
Kto wie? Młodzi siatkarze robią pod
opieką swojego trenera Łukasza Do-
browolskiego bardzo wyraźne postępy.

Po godzinie 18 puchary wszystkim
ekipom wręczył burmistrz Mszany Dol-
nej Tadeusz Filipiak. Dyplomy i gratu-
lacje kapitanowie ośmiu drużyn ode-
brali od Jana Piekarczyka i Tadeusza
Zapały. I na koniec ostateczna kolej-
ność drużyn w XIII Turnieju Piłki Siat-
kowej o Puchar Burmistrza Miasta
Mszana Dolna: I m. Myślenice, II m.
Mszana Dolna, III m. Lubień, IV m. Ar-
met-Grunwald Mszana Dolna, V m.
Słopnice, VI m. Tymbark, VII m. Sę-
dziowie Małopolska B Kraków, VIII m.
Mszanka II - Gimnazjum nr 1 i Gim-
nazjum nr 2  Mszana Dolna.

Red.

Uczestnicy siatkarskiego turnieju o Puchar Burmistrza Mszany Dolnej
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Zwycięskie
„młode wilki”

Kontuzja i późniejsza operacja wy-
kluczyły z czynnego uprawiania
sportu Łukasza Dobrowolskiego,

ale temu młodemu i zdolnemu nauczycie-
lowi wychowania fizycznego w ZSM nr 2
mało było zajęć w ramach pracy w szkole
- najzdolniejszych gimnazjalistów z obu
mszańskich szkół zaprosił „pod siatkę”. 
I tak w ubiegłym roku kadeci MGKS
Mszanka rozpoczęli popołudniowe treningi
w hali przy ul. M. Konopnickiej.

Gimnazjaliści-kadeci stanowią bezpoś-
rednie zaplecze seniorskiej ekipy MGKS
Mszanka. Jeśli seniorom starczy zapału 
i sił, o zmienników i następców martwić
się nie muszą. Młodzi siatkarze z Mszany
Dolnej trenują z zapałem. W Łukaszu Do-
browolskim widzą nie tylko swojego nau-
czyciela i trenera, ale też człowieka bardzo
otwartego i lubianego. Więź między mło-
dymi siatkarzami, a trenerem widać na
boisku i podczas przerw między setami.
To musi cieszyć, bo dziś być autorytetem
dla młodych łatwo nie jest. A Łukaszowi
Dobrowolskiemu, chyba to się udało?

W ostatnią niedzielę maja br. młodzi
mszańscy siatkarze byli gospodarzami tur-
nieju siatkarskiego. Może obsada turnieju
nie kładzie na kolana, ale nie o to tu cho-
dzi. Popularyzacja siatkówki i aktywne
spędzanie czasu, ale także nowe kontakty
i znajomości - to najważniejsze argumenty,
by takie turniej organizować i uczestniczyć
w nich. Do Mszany Dolnej przyjechali gim-
nazjaliści z Laskowej, swoją drużynę wy-
stawił też ZSTI im. św. Antoniego z Padwy.
W meczu inauguracyjnym MGKS Mszanka
okazał się mało „gościnny” i nie dał szans
przyjezdnym z Laskowej. Wynik 3:0 kazał
w mszańskich kadetach upatrywać fawo-
rytów tego turnieju. Gimnazjaliści z Lasko-
wej nie mieli też wiele do powiedzenia 
w drugim meczu. Spotkali pod siatką star-
szych o parę lat kolegów ze szkoły średniej.
I znów stracili trzy sety, ani przez moment
nie zagrażając rywalom. Wynik na tablicy
3:0. Wiadomym zatem było, kto zagra 
o zwycięstwo. Rozum nakazywał w star-
szych widzieć triumfatorów, serce zaś moc-
niej biło dla młodszych. Po czterech roze-
granych setach na tablicy widniał rezultat
2:2, a to oznacza w siatkówce, że trzeba
rozegrać seta piątego, by wyłonić zwy-
cięzcę. Gimnazjaliści zachowali więcej sił 
i zimnej krwi. Rozpracowany starszy ry-
wal „pęknął” w tie-braku. „Młode wilki” 
z MGKS Mszanaka, głodne sukcesów
szybko zdobyły potrzebne 15 punktów. 
Finałowy wynik turnieju to 3:2 dla pod-
opiecznych Łukasza Dobrowolskiego.
Brawa dla chłopaków, brawa dla młodego
trenera. Z tej „mąki” będzie chleb!

Red.

Mszana biega

Nie ma chyba bardziej zmobilizo-
wanej ekipy sportowców - jak
trzeba to pojawiają się przy

każdej możliwej okazji by pokazać jak 
w prosty sposób można wykorzystać
swoje „zakręcenie” wokół biegania do
promocji zdrowego życia. Sekcja biegów
długodystansowych i górskich MOK
każdy weekend ma zajęty na bieganie,
czy to w Polsce czy na Słowacji i prze-
ważnie podium jest ich. 

Gdy trzeba pobiec angażując się w kon-
kretnym celu również nie robią wyjątków:
zimą podczas Orkiestry Świątecznej Po-
mocy dają przykład w biegu „Policz się 

z cukrzycą”, a od pięciu lat pojawiają się
podczas akcji „Polska Biega”.

Motorem tych wszystkich akcji jest nie-
zniszczalny „złoty” Zygmunt Łyżnicki,
który nie tak dawno dał mistrzowski popis
w Spale pobijając swój rekord życiowy 
i rekord Polski w biegu na 3000.
Mało tego ma już policzone po-
nad 300 wygranych na swoim
kącie i nie wygląda na to by miał
przestać. Jego 301 wygrana
padła w kwietniu podczas Biegu
Wyzwolenia w Likavce na Słowa-
cji. Podczas biegowego week-
endu „Polska Biega” 18-20 maja,
sobota w sekcji była zarezerwo-
wana na wyjazdowe bieganie, 
a i niedziela, gdyby nie bieg 
w Mszanie kończyła by się na
mecie w Stadnikach.

Wygrał lokalny patriotyzm,
wszyscy, którzy pojawili się na
starcie biegu na stadionie miej-
skim zostali powitani przez Wice-
starostę Franciszka Dziedzinę 
i Prezesa Sekcji Włodzimierza
Łyżnickiego. 17 osób zdecydo-
wało się przebiec wyznaczoną
trasę a sygnał do startu należał
do Pana Starosty. Jak zwykle pierwsi po-
jawili się młodzi ambitni biegacze a potem
za nimi długo, długo nic, mocną zwartą
grupę zamykał Zygmunt Łyżnicki wraz 
z najmłodszymi zaciętymi sportowcami,
których wysiłek został potem wyróżniony.

Obowiązkowo były dyplomy i puchary

od Pana Starosty: dla najmłodszego
uczestnika biegu - był nim sześcioletni
Patryk Gorączka z Krakowa, najstarszego
- Jerzego Czyszczonia, natomiast pierwsze
miejsca na mecie to ex aequo Piotr Adam-
czyk i Michał Mstowski, trzeci dobiegł
Grzegorz Rataj. Pozostałe nagrody roz-
dzielono w sposób sprawiedliwy - urządzi-
liśmy szybką tomblę czyli loterię nume-
rów startowych. Wprawdzie akcja nie jest
skierowana na rywalizację, biegnie się dla
przyjemności, skierowana jest zarówno
dla amatorów jak i zawodowców, warto
w tym miejscu podkreślić, że mocny trzon
stanowi nasza mszańska sekcja. Akcja ma

na celu zachęcić do biegania, więc za rok
w maju... Pobiegniemy znowu!

W biegu udział wzięli: Zygmunt
Łyżnicki, Jan Wydra, Sabina Wydra, An-
toni Rataj, Grzegorz Rataj, Paweł Chrus-
tek, Michał Mstowski, Piotr Adamczyk,

Marcin Łabuz, Patryk Gorączka, Jerzy
Czyszczoń, Jerzy Kogut, Sabina Kogut,
Mariusz Papież, Tomasz Kłodnicki, Michał
Mielnikiewicz, Piotr Majkowski

Red.

Gotowi do biegu...
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Wydarzenia

Szczęśliwy
Jarocin

Jarocin, Jaro-
cin? Pierwsze
sko jarzenia ,

szczególnie u ludzi
młodych, to mie-
jsce festiwalu mu-
zycznego... i dla

wielu z nas wiedza o tym prawie 26
tysięcznym mieście w Wielkopolsce 
tu się kończy. Ale dla zawodników
mszańskiego UKS KORYO to miasto
od 25 marca będzie bardzo miłym
wspomnieniem. Podopieczni Zbig-
niewa Karpierza pojechali do Wielko-
polski, by tam spróbować swoich sił 
z ekipami z całej Polski. Właśnie na
matach w Jarocinie w dniach 23-25
marca br. odbyły się Eliminacje do
Mistrzostw Polski Juniorów i Młod-
zieżowych Mistrzostw Polski w taek-
wondo olimpijskim. 

Trener Zbigniew Karpierz zabrał do
Jarocina siedmioro reprezentantów
mszańskiego klubu. Sylwia Kornaś,
Izabela Majerczyk i Krystian Kornaś
rywalizowali w kategorii juniorskiej,
zaś w gronie młodzieżowców okazję
do wywalczenia awansu mieli Domi-
nika Bukowiec, Kamil Guzik, Stanisław
Kmiecik i Mateusz Kaciczak. 

Z dwudniowych zmagań w Wielko-
polsce z kwalifikacją na Mistrzostwa
Polski Juniorów w Śremie wrócili 
w komplecie nasi juniorzy - cała trójka
w swoich kategoriach wagowych sta-
nęła na trzecim stopniu podium - Krys-
tian Kornaś w kategorii do 59kg, Iza-
bela Majerczyk w kategorii do 46 kg 
i Sylwia Kornaś w kategorii do 49 kg.
Z czwórki młodzieżowców kwalifikację
wywalczyła jedynie Dominika Buko-
wiec zajmując w swojej kategorii wa-
gowej miejsce drugie- i to Dominika
pojedzie na Mistrzostwa Polski do
Puław. Pozostali zawodnicy UKS KO-
RYO zajęli odpowiednio, Kamil Guzik
i Mateusz Kaciczak miejsca piąte zaś
Stanisław Kmiecik uplasował się na
miejscu dziewiątym. Trener Zbigniew
Karpierz z wyjazdu i uzyskanych kwa-
lifikacji swoich podopiecznych jest bar-
dzo zadowolony, a naszemu miej-
skiemu portalowi nieśmiało zdradza,
że z Mistrzostw Polski w Śremie 
i Puławach wróci z medalami dla
Mszany Dolnej. A my dodajmy - marzą
nam się te z najcenniejszego kruszcu!
I takich zdobyczy trenerowi i jego
uczniom życzymy!

Red.

„Program aktywizacji
społeczno - zawodowej 

w Mieście Mszana Dolna”

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Mszanie Dolnej
informuje, że w związku z rea-

lizacją projektu pn „Program aktywi-
zacji społeczno - zawodowej w Mieście
Mszana Dolna” w dniach od 21 kwiet-
nia 2012 r. do 6 czerwca 2012 r. od-
bywały się zajęcia w ramach Modułu I
- Trening umiejętności społeczno -
osobowych i preorientacja zawodowa.
W działaniach wzięła udział 10 oso-
bowa grupa Beneficjentów. 
Przeprowadzono szkolenia z zakresu: 
1. Samokontrola procesów emocjonalnych.
2. Twórcze rozwiązywanie problemu.
3. Kreowanie własnego wizerunku.
4. Strategie osiągania celów życiowych.
5. Zarządzanie sobą w czasie i organi-
zowanie przestrzeni życiowej.
6. Zajęcia indywidualne z psychologiem.
7. Sztuka poszukiwania pracy.
8. Trening rozmów kwalifikacyjnych.
9. Sytuacja na lokalnym rynku pracy.
Moje silne i słabe strony.
10. Zajęcia indywidualne z doradcą
zawodowym. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
informuje również, że można jeszcze
zgłosić chęć udziału w realizowanym

projekcie systemowym POKL. Od
września bieżącego roku prowadzone
będą działania w ramach Modułu II.
Planuje się przeprowadzenie szkolenia
zawodowego „Opiekun osoby starszej,
chorej i niepełnosprawnej”, szkolenie
z zakresu udzielania 1-szej pomocy
przedmedycznej oraz zajęcia prowa-
dzone przez psychologa i doradcę za-
wodowego. W projekcie „Program 
aktywizacji społeczno - zawodowej 
w Mieście Mszana Dolna” mogą wziąć
udział osoby:
- w wieku aktywności zawodowej 
(od 15 do 64 roku życia), 
- nieaktywnych zawodowo i/lub 
- zatrudnionych, zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym z co najmniej jed-
nego z powodów określonych w art. 7
ustawy o pomocy społecznej. 

Szczegółowe informacje doty-
czące realizacji projektu do uzyska-
nia w siedzibie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mszanie 
Dolnej, ul. Starowiejska 2, tel.: (18) 
33 100 84. Serdecznie zapraszamy.

MOPS MD

Doradztwo specjalistyczne dla osób 
w trudnej sytuacji rodzinnej 

i materialnej w Mieście Mszana Dolna

Od 1 czerwca br. w ramach pro-
jektu „Skuteczne instytucje -
bezpieczna rodzina. Rozwój

wiedzy, umiejętności i współpracy na
rzecz przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie w Mieście Mszana Dolna” sko-
rzystać będzie można z doradztwa spe-
cjalistycznego.

Zakresem tematycznym doradztwo
obejmie sposoby radzenia sobie z emo-
cjami, kryzysem, sposoby rozwiązywa-
nia konfliktów oraz zasady komunika-
cji. Osoby znajdujące się w trudnej
sytuacji z powodu ubóstwa, bezrobo-
cia, bezradności opiekuńczo-wycho-
wawczej zapraszamy do skorzystania
z oferty. 

Doradztwo ma charakter profilak-
tyczny i służyć będzie dostarczeniu in-
formacji jak radzić sobie z emocjami,
jak rozwiązywać problemy i jak poko-
nać kryzys. Realizowane będzie w spo-
sób indywidualny lub grupowy. Świad-
czone będzie przez doświadczonego
eksperta w godzinach wcześniej usta-
lanych. 

Osoby zainteresowane skorzysta-
niem z doradztwa prosimy o kon-
takt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Mszanie Dolnej - 
p. Pauliną Przybytek tel.: (18) 
33 19 971. Serdecznie zapraszamy!

MOPS MD
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Pod pretekstem - Karuzela marzeń

Wponiedziałek, 4.06.2012 r.,
odbył się Powiatowy Festiwal
Teatrów Dziecięcych i Młod-

zieżowych  „KARUZELA MARZEŃ”
w Raciborowicach, w którym miało
szansę zaprezentować się ze sztuką
„Lepiej późno niż wcale” koło teat-
ralne „Pod Pretekstem”, składające
się z uczniów Zespołu Szkół Miejskich
nr 2 w Mszany Dolnej.

My - młodzi aktorzy, wraz z instruk-
torką p. Katarzyną Wasilewską zjawi-
liśmy się pod budynkiem szkoły już 
o godz. 6:30 rano. Panowała wesoła
atmosfera, choć nerwy dawały o sobie
znać. Gdy autobus pojawił się na ho-
ryzoncie, wszystkim mocniej zabiły
serca. Było około godziny 7:00, kiedy
wszyscy zajęli należyte im miejsca. 
W końcu ruszyliśmy! Po dziesięciu mi-

nutach jazdy stres nas opuścił i każdy
zaczął powtarzać swoją rolę. Chcie-
liśmy się jak najlepiej przygotować do
występu, ponieważ każdy wiedział, że
za niecałą godzinę stanie na deskach
sceny. Przywitano nas na miejscu bar-
dzo serdecznie. Organizatorzy zadbali
o każdy szczegół. Najpierw pokazano
nam miejsca, gdzie mieliśmy garde-
roby, a potem doprowadzono do sali,
gdzie odbywał się konkurs.  Będąc już
wśród uczestników, usłyszeliśmy py-
tanie prowadzącej: „Czy grupa teat-
ralna „Pod Pretekstem” jest już go-
towa? Odpowiedzieliśmy zgodnym
chórem: „Taaak!!!”. Kilka minut pó-
źniej stanęliśmy na scenie. Publiczność
bardzo żywo reagowała na nasza grę.
W trakcie trwania spektaklu słysze-
liśmy salwy śmiechu, a zaraz po nim
nagrodzono nas gromkimi brawami. 
Z uśmiechami na twarzy zeszliśmy ze
sceny. Po wszystkich prezentacjach
teatralnych zaproszono nas na pizze,
którą wszyscy chętnie zjedli. W tym
czasie bardzo intensywnie pracowało
jury nad werdyktem. Po posiłku,
wszyscy na powrót znaleźli się w sali
teatralnej. Nerwy powróciły i pano-
wała cisza. Gdy komisja pewnym kro-
kiem wkroczyła do sali, nikt już nie

rozmawiał. W końcu ogłoszono wyniki
festiwalu. Grupa Teatralna „Pod Pre-

tekstem” zdobyła Specjalne Wyróżnie-
nie. Przywieźliśmy także I miejsce w

kategorii indywidualnej - „za najlepszą
kreację aktorską”, które otrzymała na-
sza koleżanka - Ewelina Dudzik. 
Byliśmy ogromnie szczęśliwi. Gdy
chwile uroczystych rozdań minęły,

mogliśmy uczestniczyć w warsztatach
cyrkowych na otwartej przestrzeni. 

Zabawa była wspaniała, każdy znalazł
coś dla siebie! Były bębny, żonglerka,
szczudła, bańki i tatuaże.  Jednak te
piękne chwile musiały się kiedyś 
skończyć. Dochodziła godzina 17.00. 
Gdy zza rogu wyłonił się nas autobus,
wiedzieliśmy, że nie ma wyjścia -
trzeba będzie się pożegnać. Do Mszany
Dolnej dojechaliśmy szczęśliwie. 

Festiwal w Raciborowicach możemy
zaliczyć do udanych. Przywieźliśmy 
z niego dwie cenne nagrody. Jesteśmy
szczęśliwi, że mogliśmy tam pojechać
i zdobyć nowe doświadczenia. Tutaj
szczerze chcielibyśmy podziękować
Panu Burmistrzowi, Tadeuszowi Fili-
piakowi, który wsparł finansowo nasz
wyjazd.  Dziś już wiemy, że za rok
chętnie tam wrócimy!   

Aleksandra Wójciak
Justyna Stożek

Po ankietach z których niewiele
wyniknęło i falach krytyki prze-
taczających się po naszym mias-

teczku, a dotyczących funkcjonowania
miejskiej przychodni, wydaje się, że
„kurz po bitwie” jakby opadł, a wraz 
z nim i nasze emocje. Wprawdzie tu 
i ówdzie można jeszcze posłuchać uty-
skiwania, a to na sposób rejestrowania,
a to na ciągle zajęty telefon przychodni
lub  na brak takiego, czy innego spe-
cjalisty. Powodów do narzekań pewnie
nigdy nie braknie - służba zdrowia 
w naszym kraju dobrej prasy nie ma -
w większości ta krytyka jest jak naj-
bardziej słuszna. Dlaczego więc
Mszana Dolna miałaby być wyjątkiem?

Kilka miesięcy temu media poinfor-
mowały o bezprecedensowej decyzji

szefa dolnośląskiego NFZ, który po
skontrolowaniu połowy specjalistycz-
nych przychodni na Dolnym Śląsku 
i wykryciu szeregu nieprawidłowości,
dalsze kontrole wstrzymał, zaś podpi-
sany na rok 2012 kontrakt na specja-
listyczną opiekę w całym wojewódz-
twie unieważnił. W Małopolsce aż tak
drastycznych kroków nie podjęto, ale
i u nas wiele niepublicznych przy-
chodni, z tych samych powodów, co
na Dolnym Śląsku,  po kontrolach zle-
conych przez Małopolski Oddział NFZ,
kontrakty na opiekę specjalistyczną 
potraciło.

Do ogłoszonego konkursu na spe-
cjalistyczne kontrakty pozostające 
w dyspozycji małopolskiego NFZ,
przystąpiła m.in mszańska przychod-

Równać do najlepszych 
- „dozbrajanie” mszańskiej

przychodni

Warsztaty cyrkowe
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W oczekiwaniu na występ
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Jeśli Mieszkańcy Mszany Dolnej 
popatrzą obiektywnie na swoją przy-
chodnię, to kłopotów z dostrzeżeniem
pozytywnych zmian mieć nie powinni,

jeśli jednak w swoich ocench będą się
kierować streotypami sprzed kilku lat,
opinie o „zapyziałym” ośrodku zdro-
wia będą wciąż żywe. Ocenę pozosta-
wiamy Państwu, pacjentom mszańskiej
przychodni.

A na koniec trochę statystki z roku
2012:

Liczba pacjentów zadeklarownych
do lekarzy w mszańskiej lecznicy: 
styczeń - 7457 pacjentów, luty - 7473,

marzec - 7490, kwiecień - 7506, maj 
- 7526

Opieka pilęgniarska (trzy pielęg-
niarki): styczeń - 7931 pacjentów, luty

- 7938, marzec - 7942, kwiecień 
- 7942, maj - 7946.

Opieka położnicza (jedna położna):
styczeń - 2206 pacjentek, luty - 2213,
marzec - 2225, kwiecień - 2240, maj 
- 2250.

Medycyna szkolna (trzy pielęgniarki):
2887 uczniów i przedszkolaków.

Red.
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Zdrowie

nia. Można było się starać o ginekolo-
gię, dermatologię i kardiologię. Der-
matologia „poszła” do limanowskiego
szpitala, kontrakt na ginekologię 
w Mszanie już mieliśmy, więc trzeba
było zewrzeć szyki w boju o kardiolo-
gię. I udało się. Publiczna Przychodnia
w naszym mieście takowy kontrakt
uzyskała.

Od kilku miesięcy w placówce przy
ul. J. Matejki można szukać porady 
u trzech lekarzy - kardiologów. Ich
wiedzę wspierają zakupione ze środ-
ków zaoszczędzonych i wygospodaro-
wanych w przychodni, specjalistyczne
urządzenia, bez których dziś trudno
sobie wyobrazić pracę lekarza specja-
listy.  Trójka lekarzy specjalistów - kar-
diologów na czele z dr n. med. p. Re-
natą Stąpor, oraz  p. Beatą Róg -
specjalistą chorób wewnętrznych, pra-
cujących na co dzień w krakowskim
szpitalu im. Jana Pawła II na ul. Prą-
dnickiej, a także lek. med. p. Maciejem
Bagińskim ze szpitala klinicznego przy
ul. Kopernika w Krakowie, ma do swo-
jej dyspozycji zakupiony za 115 tys.
zł. echokardiograf i bieżnię wysiłkową
wraz z oprogramowaniem za kolejne
26 tys.zł. Za kilka dni do Mszany 
Dolnej dotrze również zakupiony już 
i niezbędny przy badaniach na bieżni,
defibrylator za 7 tys.zł. Na wypo-
sażeniu mszańskiej przychodni znaj-
dują się także dwa holtery RR i jeden
holter EKG.

Pacjenci, którzy chcieliby skorzystać
z porad lekarzy specjalistów chorób
serca mogą się rejestrować każdego
dnia od godz. 7.00 do 18.00 osobiście,
telefonicznie lub mogą to zrobić za
nich osoby trzecie. Na wizytę należy
zabrać skierowanie od lekarza podsta-
wowej opieki zdrowotnej.

Terminująca jeszcze u legendy pol-
skiej kardiochirurgii prof. Antoniego
Dziatkowiaka, p. dr Renata Stąpor
przyjmuje pacjentów w naszej przy-
chodni w każdy poniedziałek i wtorek
w godzinach 16.00-20.00, a jak trzeba,
to i znacznie dłużej. Pani dr Beata Róg
czeka na pacjentów w poniedziałki
między godz. 16.00 a 20.00. Z kon-
sultacji można również skorzystać 
w soboty - na pacjentów czeka lek.
med p. Tomasz Bagiński (w trakcie
specjalizacji) pod którego czujnym
okiem możemy zrobić test wysiłkowy
na bieżni.

Istotną informacją jest też ta, że pa-
cjent chcący skorzystać z porady leka-
rza POZ może się zarejestrować w taki
sam sposób, jak do lekarzy specjalis-
tów, wybierając dogodny dla siebie
termin konsultacji w tym samym dniu,
jeśli lekarz dysponuje wolnym termi-
nem, lub na inny dzień bieżącego lub
następnego tygodnia.

Specjalistyczne badania lekarze wykonują na sprzęcie najwyższej klasy 
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Krótka była ostatnia Sesja Rady
Miasta - termin jej zwołania
wymusiły przedterminowe wy-

bory w okręgu nr 8 i konieczność 
w ciągu siedmiu dni zaprzysiężenia no-
wowybranego radnego. Został nim
Adam Wietrzyk. 

W bezpośrednich wyborach 24
czerwca br. pokonał Piotra Potaczka 
i Annę Kowalską. Nowy radny złożył
ślubowanie i objął mandat o zmarłym
radnym Stanisławie Dziętło. Ważnym
punktem piątkowej Sesji było też po-
wołanie nowej Rady Społecznej
mszańskiego ZOZ-u. Kadencja po-
przedniej wygasła w maju. Rada
Miasta podjęła uchwałę na mocy której
nową Radę Społeczną tworzą; Zofia
Łabuz - przedstawiciel burmistrza 
i przewodnicząca RS, Piotr Pajdzik -
przedstawiciel Wojewody Małopol-
skiego, Marek Huber - znany i ceniony
lekarz mieszkający w Mszanie Dolnej,
Maria Łyżnicka - zawodowa pielęg-

niarka i nauczyciel akademicki adep-
tów pielęgniarstwa, Aleksander Malec
- inżynier i emerytowany pracownik
dawnego INCO oraz Bogumiła Cieżak

- radna Rady Miasta. W lipcu nie jest
planowana żadna Sesja - wielu rajców
zaplanowało na ten czas wakacyjne
wyjazdy.

Red.

Rada powołała Radę

Adam Wietrzyk - „nowy” Radny

FO
T.

 U
R
Z
Ą

D
 M

IA
ST

A



Szanowny Mieszkańcu,
W dniu  1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. 
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz nie-
których innych ustaw.

Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu
gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpo-
wiedzialności przez miasto za odpady i ustaleniu stawek opłat dla miesz-
kańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Do 30 czerwca 2013 r. możesz zachować dotychczasową umowę na
odbieranie odpadów komunalnych i nie wnosić opłaty do miasta. Należy
jednak przekazać do urzędu gminy informację oraz kopię umowy z przed-
siębiorcą odbierającym odpady komunalne we wskazanym przez urząd
terminie.

Jeżeli miasto wprowadzi nowy system gospodarki odpadami komunalnymi
przed dniem 30 czerwca 2013 r. masz wybór:
> możesz korzystać z systemu miejskiego (wskazane będzie rozwiązanie
umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne - warunki roz-
wiązania dotychczasowej umowy powinny być zapisane w umowie) 
lub
> korzystać z dotychczasowej umowy.

> Miasto ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie 
odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia, - oczekuj
informacji ze strony urzędu miasta;

> Stawka opłaty będzie zależała od: liczby mieszkańców lub od 
powierzchni nieruchomości lub od ilości zużytej wody lub będzie
stawką ryczałtową dla gospodarstwa domowego - miasto wybierze
jeden spośród tych wskaźników i poinformuje Cię o sposobie liczenia
opłaty;

> Opłata za odpady posegregowane będzie niższa, opłaca się więc
segregować odpady;

> Przedsiębiorca wyłoniony przez miasto odbierze odpady zmieszane
i selektywnie zebrane od mieszkańców;

> Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospoda-
rowaniem odpadów przez odbierającego;

> Powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów do których
wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać zebrane odpady - miasto po-
informuje Cię o miejscach lokalizacji punktów, godzinach ich dzia-
łania oraz jakie odpady możesz do nich przynieść.


