Ludzie

Inwestycje

Edukacja

Kultura

Religia

Sport
Egzemplarz bezpłatny

Fotogaleria

Uroczystości 50-lecia mszańskiej „jedynki”

Kwartalnik „Pod Lubogoszczą”
Wydawany przez Samorząd Miasta Mszana Dolna
Redaguje zespół: Piotr Armatys, Michał Baran, Agnieszka Józefiak.
Opracowanie graficzne i skład: realty@o2.pl
Adres redakcji:
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2
34-730 Mszana Dolna
tel. (018) 331-06-22
fax: (018) 331-15-55
e-mail: gazeta@mszana-dolna.pl
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i zastrzega sobie prawo
do skracania artykułów i korespondencji oraz opatrywania ich
własnymi tytułami

2

www.mszana-dolna.eu

Cennik reklam
Cennik reklam okładka (netto)
1/4 strony - 200 zł
1/2 strony - 300 zł
cała strona - 500 zł
Cennik reklam (środek) netto
1/4 strony - 160 zł
1/2 strony - 240 zł
cała strona - 400 zł
Reklama w dwóch kolejnych
numerach - zniżka 10%
w 3 kolejnych - zniżka 20%
w 4 kolejnych - zniżka 30%

Lato 2/2014

Religia

O. Bogdan Waliczek OSPPE

C

zerwiec to miesiąc wielu wydarzeń patriotycznych i kościelnych. W Polsce świętujemy
srebrny jubileusz przemian politycznych i społecznych, a w Kościele
czas szczególnego oddawania czci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
Właśnie to Serce - symbol miłości
Boga do człowieka jest dla nas, pielgrzymujących po tym świecie, znakiem
nadziei, która zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego,
który został nam dany (Rz 5,5).
Piszę te słowa w wigilię Uroczystości
Zesłania Ducha Świętego z myślą
i pragnieniem, aby dziękować za to
duchowe obdarowanie, które wzmacnia nasze siły w życiowym zmaganiu
z rzeczywistością codzienności. Chyba
każdy z nas widzi, że jest za co dziękować. Kończy się kolejny rok pracy
na uczelniach i w szkołach, pojawia
się zmęczenie, ale i radość ze zdobytej
wiedzy na kolejnym etapie dojrzewania duchowego i intelektualnego. Pewnie w Mszanie Dolnej w tę wdzięczność Bogu wpisuje się też Złoty
Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 1,
gdzie 23 lata temu także miałem
okazję włączyć się w dzieło kształtowania ludzkiego ducha poprzez katechizację. Wspominam tamte dni,
a także wydarzenia, spośród których
jawi się w mojej pamięci uroczystość
nadania szkole imienia Henryka Sienkiewicza. Pozwolę sobie przypomnieć,
że wtedy w czasie szkolnej Mszy św.
w kościele św. Michała dane mi było
głosić homilię, z której do dziś pamiętam moje odwołanie się do sienkiewiczowskiego Quo vadis. Ta bowiem lektura i tytułowe pytanie „dokąd idziesz”
stały się swoistą inspiracją do nakreślenia kierunku chrześcijańskiej formacji
w nowej polskiej rzeczywistości szkoły.
Wartości te w „mszańskiej jedynce”
miały swoje poczesne miejsce i były
fundamentem tej szczególnej budowli,
którą jest wychowanie młodego
człowieka. Dziś polecam Bogu wszystkich, których tam spotkałem i od których doświadczałem zawsze ogromnej
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życzliwości i serdeczności. W mojej
modlitwie pamiętam o dyrekcjach,
nauczycielach i uczniach, którzy po
latach czasem przypominają o sobie.
Trzeba Ojcu wszelkich łask dziękować za wszystkie dary osób, czasu
i dokonań.
Wdzięczność, która w chrześcijaństwie jest pięknym aktem serca przynagla nas do stawania przed Chrystusem, który daje nam się cały i jest
z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata (Mt 28,20). Tajemnicę
tej Jego Obecności wysławiamy w Eucharystii. W tym roku także w czerwcu
przeżywamy szczyt uwielbienia Najświętszego Sakramentu, świętując Uroczystość Bożego Ciała i całą oktawę
eucharystycznych procesji na cześć Jezusa, który do końca nas umiłował.
Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy - ten refren, zaczerpnięty z psalmu
responsoryjnego mszy św. dziękczynnych, może stać się naszym życiowym
zwrotem w okazywaniu wdzięczności
naszemu Stwórcy za wszelkie dobrodziejstwa, które w obecnym czasie widzimy i doświadczenia, które przyjmujemy wierząc, że to co z ręki Boga
pochodzi jest jedyną drogą do nawrócenia i zbawienia. Bogu dziękujcie, du-

cha nie gaście (1 Tes 5,19) Słowa te
wypowiadane w obliczu faktów, których codziennie dostarcza nam życie,
są umocnieniem w tym wielkim bojowaniu człowieka o miłość, prawdę,
uczciwość i wiarę. To właśnie wiara
pomaga nam uczynić codzienność
dziełem Boga i motywuje do podejmowania trudnych obowiązków życia rodzinnego i społecznego. Dzięki tej
łasce rodzi się nadzieja na życie
wieczne i pogłębia sens budowania
jedności z tymi, którzy razem z nami
kroczą tą samą drogą. Niech te słowa
staną się moimi życzeniami dla wszystkich, którzy je odczytają. Niech codzienna relacja z Bogiem Stwórcą
i Odkupicielem człowieka pomaga
nam w czasie wakacyjnych wędrówek
wielbić Jego Majestat i piękno zawarte
w stworzonym świecie. Wszystkim
utrudzonym, wątpiącym i załamanym
życzę, aby odnaleźli w Bogu siłę
i oparli na Nim swoje życie. Matka
Zbawiciela - Maryja niech będzie dla
nas Przewodniczką w pielgrzymce
wiary, jak wiele razy o Niej mówił na
Jasnej Górze św. Jan Paweł II.
Szczęść Boże!
o. Bogdan Waliczek

Na lądzie dyrektor,
w wodzie Wicemistrz Świata!

K

asina Wielka ma swoją mistrzynię świata, od niedzieli
(1.06.2014 r.) i Mszana Dolna
może się pochwalić medalistą na tym
poziomie sportowych zmagań. Z czeskiego Frymburka ze srebrnym medalem Mistrzostw Świata w Wędkarstwie
Muchowym wrócił Piotr Armatys - na

co dzień dyrektor mszańskiego MOKu i zapalony wędkarz od wielu, wielu
lat. Ktoś może powie, że porównywanie
osiągnięć królowej nart i wędkarza, to
małe nadużycie, ale pozostawić daleko
za sobą 148 wędkarzy (łącznie startowało 150) z 30 państw jest wyczynem
nie lada i musi budzić podziw.

FOT. KADRA NARODOWA

FOT. URZĄD MIASTA

Kapłańskim okiem - Jest za co dziękować...

Piotr Armatys wraz z reprezentacją, prezentuje srebrny medal Mistrzostw
Świata w Wędkarstwie Muchowym wywalczony w czeskim Frymburku

www.mszana-dolna.eu

3

Ludzie

Red.

4

www.mszana-dolna.eu

Mszaniacy z pasją
- Piotr Armatys

W

letnim wydaniu naszego
kwartalnika „Pod Lubogoszczą” w cyklu „Mszaniacy
z pasją” rozmawiamy z Piotrem Armatysem - srebrnym medalistą Mistrzostw
Świata w Wędkarstwie Muchowym zdobytym w czeskim Frymburku.
Red: Ile zwrotek Mazurka Dąbrowskiego zagrali Ci Czesi na Mistrzostwach Świata, pamiętasz?
Piotr Armatys: Zagrali, a koledzy
odśpiewali pierwszą zwrotkę i dwa
razy refren.
Red: O czym myślałeś, co czułeś
kiedy srebrny medal zawisł na Twojej szyi i usłyszałeś hymn narodowy?
PA: Jak wyczytali moje nazwisko to
podziękowałem kolegom, o tym myślałem od momentu ogłoszenia wyników. Moment dekoracji - super uczucie, chociaż zmęczenie było tak duże,
że w trakcie ceremonii zamknięcia,
która trwała długo, oczy same się zamykały. A hymn, nie ma chyba nikogo
kto by się nie wzruszył, to jest
wrażenie nie do opisania.
Red: Brałeś pod uwagę scenariusz
w którym powalczysz o podium mistrzostw świata?
PA: Cała drużyna brała pod uwagę taki
scenariusz, Polska zalicza się do grona
najlepszych na świecie chociaż świat
coraz szybciej nas dogania. O medalu
indywidualnie nawet przez chwilę nie
myślałem, najważniejsza jest drużyna.
Red: W Czechach świętowałeś
swoje 42 urodziny - lepszego upominku trudno byłoby oczekiwać.
Z tych 42 lat ile poświęciłeś
wędkarstwu?
PA: Łowiłem mając już 10 lat, później
była długa przerwa, a na poważnie
zająłem się wędkarstwem muchowym
mając 19 lat.
Red: Powiedz jakie do tej pory
osiągnąłeś sukcesy w wędkarstwie?
PA: Wygrywałem zawody o Mistrzostwo Koła, zawody towarzyskie i okręgowe, wicemistrzostwo, trzecie miejsce drużynowo podczas Mistrzostw
Polski, indywidualnie pięć razy w dziesiątce na Mistrzostwach Polski, ale
nigdy na podium, kilka razy podium
na zawodach Grand Prix Polski, kilka
razy kończyłem cykl GP w dziesiątce.
W zawodach międzynarodowych większych sukcesów nie osiągałem, chociaż debiutując na Mistrzostwach Europy w Irlandii, zająłem 14 miejsce
i złowiłem najdłuższą rybę zawodów.
Red: Nie mieszkasz nad jeziorem,
ani dużą rzeką - skąd zatem ta pasja,
kto Ci „kija” z żyłką włożył w ręce?

FOT. URZĄD MIASTA

Do naszych południowych sąsiadów
zjechali wędkarze m.in z Australii
i Nowej Zelandii, Mongolii i Chile,
Japonii i USA. Nie zabrakło najlepszych „muszkarzy” globu - wędkarzy
z Włoch, Francji i Hiszpanii. Najlepiej,
jak się później okazało, ryby pływające
w wodach rzeki Vltawy i jezior Lipno
oraz Kvetonov „oswoili” gospodarze
mistrzostw - wędkarze Republiki
Czeskiej. Reprezentacja naszego kraju
jechała na czeskie wody z nadzieją na
dobry wynik, ale w „drużynówce”
- trener Marek Walczyk zabrał na mistrzostwa globu najlepszych. Biało-czerwonych barw bronili Piotr Konieczny
z Rymanowa, Piotr Marchewka z Jasła,
Mariusz Szlachetka z Myślenic, Marek
Walczyk (trener i zawodnik w jednej
osobie) z Krosna i „nasz człowiek” Piotr Armatys. Pośród 30 narodowych
teamów nasi wędkarze „wyłowili”
znakomite 8. miejsce. Pewnie pozostał
niedosyt, ale ten szybko zastąpiła euforia i radość z II miejsca w klasyfikacji
indywidualnej mistrzostw, które wywalczył Piotr Armatys. Wyżej na pudle
stanął tylko Lubos Roza z Czech zdobywca złotego medalu. Na trzecim
stopniu podium stanął Andrev Scott
z Anglii. Oprócz złotego medalu nasz
medalista otrzymał też piękny puchar
za największą liczbę złowionych ryb wyciągnął ich aż 137 (więcej od samego mistrza!). Amatorów „moczenia
kija” ciekawi zapewne, jakie ryby najczęściej połakomiły się „polską muchę”? Najwięcej było popularnych
duhaków, czyli pstrągów potokowych
i tęczowych, ale też lipieni i jelców.
Srebro mistrzostw świata Piotra Armatysa wpisuje się w pasmo sukcesów
naszych wędkarzy - warto o nich, choć
krótko, przypomnieć. Adam Sikora multimedalista mistrzostw: srebro na
trzech kolejnych zawodach! W 1990
w Walii, w 1991 w Nowej Zelandii
i rok później z drużyną w Kanadzie.
Władysław Trzebunia - wicemistrz
globu z roku 1989; zawody w fińskim
Kusamo. Antoni Tondera - mistrz
świata z 2003 i wicemistrz w roku
1996. Obecny trener polskiej kadry
również zna smak „złota” - Mazurka
Dąbrowskiego wysłuchał w roku 2007.
Piotrowi z serca gratulujemy i cieszymy się z Jego sukcesu - życzymy
taaaaaakich ryb w naszych rzekach
i mamy nadzieję, że na kolejnych mistrzostwach, podobnie jak w Czechach,
wysłucha Mazurka Dąbrowskiego,
ale stojąc na najwyższym stopniu
podium.

Piotr Armatys
PA: „Kija” i pierwszy zestaw muchowy
przygotował mi mój tata. Ta wędka
jest do dzisiaj w domu. Z tą rzeką to
nie jest tak do końca prawda bo mieszkam w pięknej miejscowości przez
którą przepływają piękne górskie rzeki
Mszanka, Porębianka i Raba.
Red: Pamiętasz swoją pierwszą,
samodzielnie złowioną rybę?
PA: Pierwsza ryba to pstrąg potokowy.
Red: A swoje pierwsze poważne
zawody, które wygrałeś?
PA: Dla mnie każde zawody są ważne
i do każdych podchodzę z szacunkiem.
Na każdych zawodach uczę się czegoś
nowego. Najbardziej w pamięci utkwiły mi Mistrzostwa Koła „Mszanka”,
kiedy pierwszy raz na wykonane przez
siebie muchy zdobyłem tytuł Mistrza
Koła.
Red: Uprawiasz specyficzny
rodzaj wędkarstwa - muchowe,
powiedz na czym polega?
PA: Oj, to długo by opowiadać. To jest
jeden z kilku rodzajów wędkarstwa,
a samo w sobie ma jeszcze dwa rodzaje, które poza przynętami diametralnie od siebie się różnią: wędkarstwo
muchowe jeziorowe i rzeczne. W skrócie - odpowiednia wędka ze specjalnym kołowrotkiem na którym musi
być nawinięta linka muchowa zakończona przyponem. Do przyponu przywiązuje się sztuczne muchy wykonane
w przypadku zawodników na hakach
bezzadziorowych. W zależności od
warunków atmosferycznych, pory
roku, pory dania i łowiska stosuje się
różne metody połowu i różne
przynęty. Bardzo ważna jest wiedza
na temat kiedy i gdzie i w jakim czasie
w danym łowisku pojawia się gatunek
owada w jakim jest stadium przepoczwarzania, bo to właśnie jego zjadają
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dziej drastyczne przepisy, które
umożliwiają skuteczną walkę z kłusownictwem. Czy jest czyściej? Może
troszkę, chociaż zastanawia mnie
jedna rzecz. Prawie rok obowiązuje
u nas ustawa tzw. śmieciowa w której
jest zapis, że każdy ma obowiązek
płacić co miesiąc za każdego rodzaju
odpady, a urząd miasta, czy gminy ma
obowiązek te odpady bez względu na
ilość odebrać. Ludzie jakby nie rozumieli zapisów: nadal śmieci, gruz, styropian, czy skoszoną trawę wywożą
nad rzekę. Czy to się opłaca? Czy to
przyzwyczajenie? Mam nadzieje, że
następny krok naszego Państwa to odpowiednie kary za zaśmiecanie.
Red: Działasz w Kole Wędkarskim
PZW „Mszanka” i Społecznej Straży
Rybackiej - powiedz coś o działaniach tych stowarzyszeń.
PA: Koło PZW „Mszanka” działa na
trenie Mszany Dolnej od ponad 25 lat.
Prowadzimy działalność edukacyjną,
ekologiczną, sportową. Staramy się
chronić nasze wody. Jest to małe Koło
bo liczy zaledwie 100 członków, ale
ludzie w nim zrzeszeni to pełni zapału
wędkarze, którym przyświeca dobro

padku PZW. To PZW jest dzierżawcą
wody od RZGW i zajmuje się gospodarką rybacką na danym terenie.
To PZW inwestuje swoje pieniądze
w zarybienia, więc nielegalne połowy
na wodach PZW są karane.
Red: Dlaczego tak mało pań łowi
ryby?
PA: W skali naszego kraju nie jest ich
wcale tak mało, ale przyglądając się
innym krajom można powiedzieć, że
Panie wcale u nas nie łowią. Nie znam
odpowiedzi na to pytanie. Będąc w Kolorado, Norwegii, czy w Czechach zauważyłem, że wędkarstwo jest tam
ogromnie popularne. Jest to w pewnym sensie przemysł, który generuje
ogromne zyski. W większości krajów
wędkarstwo staje się sposobem na zarabianie pieniędzy. Jeżeli mamy ryby
w rzekach, czystych rzekach to idą za
tym wędkarze i ich rodziny, wynajmują noclegi, korzystają z lokali gastronomicznych, kupują w sklepach
i cały region ma z tego pożytek.
W USA łowią dzieci, łowią kobiety
i ludzie w wieku powyżej 60 lat. Mało
tego, Amerykanie prowadzą takie programy, gdzie łowią niepełnosprawni.
FOT. KADRA NARODOWA

ryby. Teraz tylko trzeba dobrać odpowiednią imitację i można łowić. To tak
w wielkim skrócie.
Red: Powiedz jak się „kręci muchy” i jakich najdziwniejszych materiałów się używa do ich zrobienia?
PA: Ja uważam, że jest to pewna
forma artyzmu. Najlepsi „flyterzy” wykonują dzieła sztuki. Polecam obejrzenie kilku stron internetowych i filmów
na temat „kręcenia” much. Używamy
bardzo różnych materiałów od naturalnych, czyli pióra, skóry, do syntetyków których na rynku jest coraz więcej. Często zdarza mi się, że idę do
pasmanterii i kupuję nici, mulinę, koraliki, chenille przebierając w kolorach
kilkanaście minut, a pani mi się przygląda i zastanawia po co facetowi takie
rzeczy. Czasami jem kolację i ściągam
jelito z kiełbasy, czy parówki, a żona
zadaje pytanie „po co ci to?”, „na muchy” odpowiadam i widzę uśmiech na
twarzy. Technika wykonania much
bardzo poszła do przodu w ostatnich
latach, muchy coraz bardziej przypominają żywe owady.
Red: Co Ciebie i Twoich kolegów
najbardziej boli, gdy przemierzacie
kilometry brzegów?
PA: Myślę, że to co nas boli, to każdy
zauważa, brak szacunku do naszej
przyrody. Tak zaśmieconych rzek, zanieczyszczonych przez ścieki i wybetonowanych, nie ma na całym świecie.
Denerwuje nas polski sposób na
sprzątanie gospodarstw domowych co nie potrzebne to nad rzekę. Bardzo
często pod pretekstem ratowania czyjegoś majątku, czy też upiększania
okolicy, rzeki się betonuje, reguluje
i niszczy w nich naturalne życie. Takich praktyk nie stosuje się nigdzie na
świecie. Nikt nie wydaje pozwolenia
na budowę w terenach zalewowych,
nawet jeżeli to jest mały potoczek.
Rzeka - woda to żywioł i choćby nie
wiem jak próbować go ujarzmić i tak
zrobi po swojemu. Jak wyregulujemy
w konkretnym miejscu to poniżej
zaleje kogoś innego. Zaraz jak tylko
pojawi się większa woda i opadnie,
w rzekach stoją koparki, samochody
ciężarowe i wybierają żwir, często bez
jakichkolwiek uzgodnień, niszcząc
między innymi naturalne tarliska.
A przecież około 90% naszego kraju
to katolicy, to czemu kradną i niszczą
środowisko naturalne?
Red: Dostrzegasz poprawę w naszych polskich rzekach, jest czyściej,
jest więcej ryb?
PA: Ryb jest więcej, bo i gospodarkach
prowadzona przez PZW jest troszkę
lepsza, powstało wiele odcinków „złów
i wypuść”, gdzie nie wolno zabijać ryb,
powstało wiele stowarzyszeń opiekujących się rzekami. Pojawiły się bar-

Mistrzostwa Świata w Wędkarstwie Muchowym - czeski Frymburk
polskiego wędkarstwa i naszych rzek.
W mniemaniu większości społeczeństwa wędkarz, to facet który jedzie
na ryby, przesiedzi na stołeczku cały dzień patrząc w wodę, popijając
piwko. Wędkarstwo bardzo w ostatnich latach się rozwinęło, rozwinęła
się turystyka wędkarska, sport wędkarski, gospodarka wędkarska. W pewnym sensie jest to w tej chwili jakiś
sposób na życie, a przynajmniej na aktywnie spędzony wolny czas.
Społeczna Straż to instytucja
działająca przy Starostwach Powiatowych. Działania Straży to przede
wszystkim walka z kłusownikami i nielegalnym poborem żwiru.
Red: Czy kłusownictwo jest poważnym problemem?
PA: Na naszym terenie nie jest to aż
taki poważny problem. Chociaż zdarzają się sytuacje gdzie ludzie, którzy
zostali zatrzymani już kilka razy, nadal
okradają Związek. W końcu sprawa
zostaje skierowana do sądu, a tam
kończy się to wysoką „grzywną”.
Składa się na to kara nakładana przez
sąd za przestępstwo oraz nawiązka na
rzecz pokrzywdzonej strony w tym wy-

Budują im pomosty nad rzeką, wynajmują przewodników i instruktorów
i zachęcają do aktywnego spędzania
wolnego czasu. Myślę, że u nas nie jest
to na tyle popularna forma spędzania
wolnego czasu, może za kilka lat...
Red: Największa ryba jaką udało
Ci się złowić?
PA: Pstrąg potokowy 65 cm, lipień 56
cm, pstrąg tęczowy 60 cm, szczupak
75 cm - wszystkie ryby złowione na
muchę.
Red: Kto przyrządza u Ciebie
w domu ryby na Wigilię?
PA: Tata i jest to karp kupiony
z hodowli, zresztą jak pozostałe ryby które jadamy, ja nie zabijam
złowionych ryb.
Red: A czy Ty w ogóle gustujesz
w rybach?
PA: Tak lubię, chociaż nie jestem
jakimś wielkim smakoszem.
Red: Gdybyś złowił przypadkiem
„złotą rybkę”, o co byś ją poprosił?
PA: To jest bardzo trudne pytanie,
trudno byłoby mi się zdecydować,
ponieważ złota rybka podobno spełnia
wszystkie życzenia.
Red.
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Umowa podpisana - etap nr 3 rozpoczęty
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Umowa parafowana - ruszyły prace projektowe związane z dokumentacją nowej infrastruktury wody pitnej dla miasta Mszana Dolna
urzędu Halina Krzysztofiak i Marcin
Długosz. Po teorii przyszedł czas na
praktykę, czyli wyprawę w teren, by
zobaczyć miejsca w których powstaną
stacje uzdatniania wody, zbiorniki,
pompy i pozostała infrastruktura.
Kiedy ten etap będzie szczęśliwie za

nami, jeszcze w grudniu złożony zostanie wniosek o zabezpieczenie środków na realizację tego potężnego zadania - jego realizacja przypadnie na
rok 2015, zaś wartość szacujemy na
kwotę ponad 5 mln. zł.
Red.

Jeszcze w tym roku
- kolektor, ulice i chodnik

W

trzech różnych rejonach naszego miasta mieszkańcy
jeszcze w tym roku mogą
spodziewać się długo oczekiwanych
zmian. I tak na Słomce budowany jest
kolektor sanitarny, zaś w toku są prace
nad dokumentacją budowlaną generalnego remontu ul. Stawowej i budowy
bezpiecznego chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Zakopiańskiej (DK
28).
Po uzyskaniu stosownych pozwoleń
mogły ruszyć roboty kanalizacyjne
przy ul. Słomka (os. Machaje i Aksamity) - ekipa ZGK układała w wykopach pomarańczowe rury PCV i stud-

kowskiej. Jak to zwykle bywa, po drodze trafiamy na różne „niespodzianki”
- mniej lub bardziej przewidywalne.
Te przewidywalne, ale i możliwe do
pokonania, wynikają z faktu bliskiego
sąsiedztwa realizowanej inwestycji
z „krajówką” nr 28. Wykonujący prace
muszą uważać, by ściśle trzymać się
projektu i nie naruszyć tzw. „pasa drogowego”. Zarządcy drogi, podobnie jak
nam, zależy bardzo na tym, by wszelakie nieczystości zamiast w przydrożnych rowach, płynęły rurami kolektora sanitarnego. Do kategorii mniej
przewidywalnych trzeba zaliczyć niespodzianki z własnościami gruntów.

FOT. URZĄD MIASTA

półka NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy spod Jasnej
Góry wzięła na swoje barki
niełatwe zadanie - do 30 listopada br.
musi zdążyć z kompletną dokumentacją projektowo-budowlaną „przeniesienia ujęcia wody pitnej wraz z infrastrukturą, zlokalizowanego na potoku
Szklanówka, w miejsce wolne od
zagrożenia ruchami masowymi Ziemi
- budowa alternatywnych ujęć wody
pitnej wraz z infrastrukturą”. Podpisanie umowy rozpoczyna przedostatni, 3. etap batalii o wodę pitną
dla miasta Mszana Dolna.
W miejskiej kasie na sfinansowanie
tego zadania czeka 340 tys. zł z budżetu wojewody małopolskiego - po
pierwszym przetargu, który został
unieważniony, nastroje w urzędzie
dalekie były od optymizmu. W przewidzianym bowiem terminie do
komisji przetargowej wpłynęła zaledwie jedna oferta, ale zaakceptować jej
nie było można - śląska firma chciała
za opracowanie dokumentacji ponad
800 tys. zł. Na taką sumę nikt nie był
przygotowany. Przed otwarciem jedynej koperty z ofertą na kolejne przetargowe postępowanie tętno przewodniczącego komisji było bardzo
wysokie. Okazało się, że tym razem
los się do nas uśmiechnął - Spółka
NBM Technologie - Mroczka i Wspólnicy z Częstochowy, firma z ponad 20
letnim doświadczeniem na rynku, zaproponowała za tę samą robotę
319.800 zł, a więc nawet mniej od
kwoty na ten projekt zabezpieczonej.
25 kwietnia br. do mszańskiego magistratu przyjechała p. Olga Nocoń właścicielka firmy. W podróży do
Mszany Dolnej towarzyszyła pani prezes mgr inż. Teresa Syc-Wójcik - kierownik Pracowni Projektowej Spółki
NBM. Umowę parafowali burmistrz
Tadeusz Filipiak i prezes Spółki NBM
p. Olga Nocoń.
Do 30 listopada, gotowy dokument
zawierający kompletny projekt budowlany obejmujący cały zakres we
wszystkich branżach, z wymaganymi
uzgodnieniami, opiniami i decyzjami
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
a także projekt wykonawczy opisujący
szczegółowo cały projektowany zakres
wszystkich branż z niezbędnymi rysunkami i opracowaniami, a ponadto
przedmiar robót, kosztorys inwestorski
i specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru, musi być dostarczony inwestorowi. Po podpisaniu umowy był
czas na szczegółowe pytania - wyczerpujących odpowiedzi udzielali dyr.
ZGK Tomasz Dul, oraz pracownicy

Ul. Zakopiańska i Stawowa - trwają prace nad dokumentacją budowy
chodnika, oświetlenia i odwodnienia. Inwestycje ruszą jesienią tego roku
nie rewizyjne. Grząski i podmokły
teren nie ułatwiał zadania. Trzeba
zbudować prawie 450 mb. kolektora
sanitarnego, którym domowe ścieki
z 7 gospodarstw „na dziś” i z możliwością podłączenia istniejących
i planowanych domostw, popłyną
do oczyszczalni ścieków przy ul. Kra-

Może trudno w to uwierzyć, ale zdarzają się sytuacje, kiedy okazuje się,
że oto ponad 150 metrów od torów
kolejowych, na trasie projektowanego
kolektora mapy pokazują, że właścicielem terenu są PKP. Mamy nadzieję,
że te trudności uda się pokonać
i ostatni etap, jakim będzie sterowany
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Inwestycje

Auto do „śmierdzącej” roboty

P

przychodzi zima w kabinie panują iście
arktyczne warunki - podłogę uszczelnił
pianką, by choć trochę było cieplej, zaś
samo uruchomienie pojazdu w zimowe, mroźne poranki dostarczało
„niezapomnianych” wrażeń i mogło
być początkiem problemów natury
pulmonologicznej. Za kilka dni
wysłużony JELCZ wyruszy w ostatni

FOT. URZĄD MIASTA

o ponad 25 latach służby w barwach „komunalnej” na zasłużoną emeryturę przechodzi poczciwy, stary JELCZ 108L SK-821.
Wyprodukowany w roku 1988 dzielnie
radził sobie z niełatwym terenem miasta i okolicznych gmin.
Jego zadaniem było opróżnianie
przydomowych zbiorników na nieczys-

Nabytek ZGK - tuż po zakupie
tości, czyli szamb. Jak opowiadają
dziś pracownicy ZGK z JELCZ-em
niewielu umiało się „dogadać”. Dość
powiedzieć, że za swojego długiego
żywota jeździło nim zaledwie dwóch
kierowców: na początku Bronisław
Dudzik z Raby Niżnej i obecnie Stanisław Krzysztofiak, mieszkaniec
Mszany Dolnej. Ćwierć wieku temu
walory techniczne popularnego
JELCZ-a, czyli moc 130kW przy pojemności 11100cm3 mogły robić
wrażenie, jednak „minusy” zdecydowanie przeważały. Bardzo często
blokująca się skrzynia biegów, czy
kłopoty z układem kierowniczym, były
chlebem codziennym obu kierowców.
Do dziś wspominana jest historia
sprzed wielu lat, kiedy niezaznajomiony z autem kierowca-zmiennik
zaparkował pojazd i rankiem następnego dnia, żeby JELCZ-em wyjechać
z bazy, trzeba było... wyciąć drzewo.
Obecny kierowca mówi, że latem
jeszcze można wytrzymać, ale gdy

kurs - Stanisław Krzysztofiak nie
ukrywa radości, że do emerytury „dojedzie” wreszcie w godziwych warunkach. Zarządzany przez dyr. Tomasza
Dula mszański ZGK radzi sobie
całkiem dobrze - od kilku lat wypracowuje spory zysk i inwestuje.
Na placu przy Krakowskiej 27 pojawił
się pod koniec minionego tygodnia
następca JELCZ-a. IVECO Eurocargo
z silnikiem o pojemności 5880cm3
i mocy 134kW. Auto wyposażone jest
w system ABS, centralny zamek,
elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne, tachograf i co ważne - ma też
nową, obustronnie cynkowaną beczkę
o pojemności 6000 litrów. Auto z linii
produkcyjnej zjechało w roku 2003,
zaś ostatnimi laty jeździło w barwach
firmy produkującej popularne jogurty
Danon. Kosztowało 71.217zł. brutto
(netto: 57.900 zł.). IVECO już rozpoczęło normalną pracę.
Red.
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przepych/przewiert pod DK 28 pozwoli na wpięcie do sieci sanitarnej
kolejnych budynków mieszkalnych.
Na ulicy Stawowej ekipy budowlanej jeszcze nie widać - widać natomiast
dziury, a właściwie to „dziurę na dziurze”. Ta miejska droga nie miała
szczęścia i nigdy w swojej długiej już
historii, poza doraźnym łataniem po
zimie, nie doczekała się gruntownej
naprawy. Za kilka miesięcy jednak stanie się to, w co wielu wciąż jeszcze
nie dowierza - od kilku tygodni trwają
intensywne prace zespołu specjalistów
od budowy dróg inż. Janusza Burkata
z Limanowej, zaś geodeci rysują mapę
do celów projektowych. Kompletny
projekt będzie gotowy jeszcze w czerwcu. Zanim ruszą roboty, zorganizujemy spotkanie z mieszkańcami i właścicielami gruntów przylegających do
drogi, by pokazać na mapach i w terenie zakres planowanych robót. Mamy
nadzieję, że tu niespodzianek nie będzie i jesienią mieszkańcy pojadą nową
drogą do swoich domostw.
Poważniejsze zadanie czeka nas na
ul. Zakopiańskiej - mijają kolejne lata,
a mieszkający przy tej ruchliwej drodze wciąż nie mogą doczekać się bezpiecznego chodnika. Zarządca drogi,
krakowska GDDKiA pod koniec
ubiegłego roku sfinalizowała prace
przy odbudowie nawierzchni popularnej „28”. Wybudowano nowe przepusty, poprawiono stan poboczy, zaś
przy odcinku sąsiadującym z nowym
mostem na rz. Raba, pojawiło się oświetlenie, bezpieczne zatoki i chodnik.
Wspólnym marzeniem jest, by lampy
i chodnik wybudowano także przy pozostałym odcinku - dziś ciemnym i bardzo niebezpiecznym. Po ubiegłorocznym (grudzień 2013) spotkaniu
burmistrza z dyrekcją GDDKiA pojawiło się jednak przysłowiowe światełko w tunelu. Urząd Miasta przejął
w czasowy zarząd na okres prac projektowych niezagospodarowany dotąd
odcinek ul. Zakopiańskiej - i tu, podobnie, jak przy ul. Stawowej, projektanci i geodeci pracują nad koncepcją
budowy bezpiecznego chodnika, oświetlenia i odwodnienia. Choć to „krajówka”, samorząd zobowiązał się do
pokrycia całości kosztów dokumentacji. Na następny dzień po jej dostarczeniu, zostanie zawieziona do Krakowa, na ul. Mogilską 25 gdzie
siedzibę ma GDDKiA. Wierzymy, że
zarządca drogi znajdzie potrzebne
środki i jeszcze w tym roku, choć
pierwszy etap budowy zostanie zrealizowany.
Red.

Stary, wysłużony Jelcz, kończy służbę w ZGK
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Wysoki rachunek za noc grozy

FOT. URZĄD MIASTA

korzystać z bardzo popularnego
FOGR-u (Fundusz Ochrony Gruntów
Rolnych). Dziś, niestety gminy o statusie miejskim o środki z tego funduszu starać się już nie mogą, bo ustawodawca uznał, że w miastach
rolników najzwyczajniej nie ma! A jeśli
ich nie ma, to i pól, krów, sianokosów,
żniw, sprzętu rolniczego, także nie ma.
Wiemy, że jest inaczej, że w Mszanie
rolnicy są - Słomka, Zarabie, Obłazy,

Osunięta ziemia przy oddanym w 2013 r. zabezpieczeniu osuwiska przy
ul. Zakopiańskiej - os. Bołdony
przez żywioł w dniach 15-16 maja tego
roku. 2 czerwca wojewoda Jerzy Miller
spotkał się z wójtami i burmistrzami
Małopolski w Krakowie. Tematem nr
1 była tegoroczna powódź i spowodowane nią ogromne szkody w małopolskich gminach. Niestety, oprócz gminnych dróg, mostów, przepustów, sieci
kanalizacyjnej, parku miejskiego, zalanych szkół, kotłowni i przedszkoli
gminnych, ucierpiał też dobytek prywatny - drogi do pól, drogi osiedlowe,
których właścicielami są osoby prywatne, także wiele piwnic i domów
również ucierpiało. Mieszkańcy zgłaszali do urzędu zniszczone drogi do
pól, zalane zasiewy, przeprawy przez
rzeki i potoki. Były też dramatyczne
relacje o masach ziemi zsuwających
się na domostwa. Niestety, gminy nie
mają instrumentów prawnych, by zlecać i finansować jakiekolwiek roboty
na obszarach należących do osób prywatnych. Nawet ewidentnie zniszczona przez żywioł droga do pola,
wpisana przez gminną komisję do protokołu strat, zostanie z niego wykreślona przez komisję powołaną przez
wojewodę, gdyż pod protokołem nie
znajdzie się absolutnie wymagalny dokument w postaci potwierdzenia burmistrza, że to własność gminy, bądź
oświadczenie, że proces przejmowania
prywatnego mienia na rzecz gminy jest
już rozpoczęty. Kilka lat temu gminy
miejskie, takie m.in. jak nasza, mogły
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Wójty, to od wieków ostoje mszańskich rolników. Jednak naszych argumentów nikt słuchać nie chce - w Warszawie wiedzą lepiej i twierdzą
z przekonaniem, że w mieście chłopów
nie ma i basta! Mamy nadzieję, że
powołana przez wojewodę komisja pozytywnie zweryfikuje wpisane przez
gminę do protokołu straty i że przyznane środki pozwolą na odbudowę
zniszczonych dróg, przepustów, kanalizacji, ujęć wody pitnej. I tym razem,
podobnie jak w latach ubiegłych
żywioł najbardziej dał się we znaki
naszym drogom. Ucierpiały przede
wszystkim te o nawierzchni żwirowotłuczniowej, ale też, co bardziej dziwi,
o nawierzchni bitumicznej - ale te już
nie wszędzie. Ogromne masy wód
z pól i lasów nie miały litości - powstały ponad metrowe wyrwy, zamulone przepusty nie przyjmowały nadmiaru wody. Kolejny raz natura
obnażyła nasze nie najlepsze zwyczaje
- przy ul. Leśnej użytkownicy i mieszkający przy jednej z dróg asfaltowych
własnymi rękami oczyścili betonowe
korytka i wykosili trawy wokół. Woda
nie zniszczyła ani kawałka nawierzchni i odwodnienia. Dla odmiany, w innym rejonie, na takiej samej drodze, gdzie użytkowników jest
kilka razy więcej, a koryta odwadniające położono po obu stronach
drogi, uznano chyba, że dbałość
o drożne koryta, systematyczne kosze-

nie rowów wzdłuż drogi, jest zadaniem służb komunalnych. Skutek?
Droga nadaje się do gruntownego remontu, zaś korytek spod zwałów żwiru
i mułu na znacznym odcinku po prostu
nie widać, zaś położony kilka lat temu
asfalt na sporej części jest podmyty od
spodu i „wisi” w powietrzu. Jakie ulice
znalazły się w miejskim protokole
strat? Liczymy, że pozyskamy pieniądze m.in. na zniszczony odcinek
ul. Mroza od ul. Zakopiańskiej (okolice
przejazdu przez tory), a także na
ul. Smrekową, Rakoczego, Słoneczną,
Orkana w kierunku na os. Łysok,
osiedlowe drogi przy ul. Krakowskiej,
a także na Słomce i Leśnej. To oczywiście nie wszystko, co wymieniliśmy
w protokole - kiedy komisja wojewody
dokona ostatecznej weryfikacji strat
na miejscu, wtedy będziemy znać zatwierdzoną listę. Ale ucierpiały nie
tylko drogi. Z napierającą wodą nie
poradziły sobie przepusty na potoku
Szklanówka (ul. Leśna) i przy drodze
na os. Ścibory (przy drodze na
Łostówkę) Martwi również osunięta
ziemia przy co dopiero oddanym (listopad 2013) do użytku zabezpieczeniu
osuwiska przy ul. Zakopiańskiej (os.
Bołdony) Gdyby nie strażacy, ochotnicy i zawodowcy, a także pracownicy
naszego ZGK, starty niewspółmierne
do poniesionych, musielibyśmy zapisać
po stronie obu miejskich przedszkoli,
a także Przychodni VITAL-MED. Nadarza się okazja, by strażakom, ale też
pracownikom ZGK z dyrektorem na
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C

hoć od tej nocy minęło już
trochę czasu, „lizanie” ran
będzie trwało jeszcze bardzo
długo. Mieliśmy więcej szczęścia, niż
wiele innych gmin, ale i tak straty
w infrastrukturze komunalnej, bo tylko
takie podlegały oszacowaniu, sięgają
ponad 1,225 mln. zł.
30 maja na adres Wojewody
Małopolskiego wysłany został ostateczny protokół strat poczynionych

Szczere podziękowania dla wszystkich służb za akcję ratowniczą
czele i pracownikom Spółki Górna
Raba, gorąco i serdecznie podziękować
za całonocną ofiarną służbę. W akcję
ratowniczą włączyli się także mszańscy
policjanci - wszystkim szczerze dziękujemy!
Red.
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Uczcili pamięć ofiar
Katastrofy Smoleńskiej

10

nej w krypcie za dusze swoich rodziców. Także niedaleko od nas, w Nowym Sączu pamiętano o rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem - kwiaty
i znicze pod portretami Lecha Kaczyńskiego i Ryszarda Kaczorowskiego, Honorowych Obywateli Nowego Sącza
i gen. Franciszka Gągora, który od dziś
ma w grodzie nad Dunajcem rondo
swojego imienia, złożyli przedstawiciele sądeckiego samorządu z prezydentem miasta Ryszardem Nowakiem
na czele.
O tragedii smoleńskiej nie zapomniano i w naszym mieście - punktualnie w godzinie katastrofy, kwiaty i znicze pod kamiennym obeliskiem z pamiątkową tablicą złożyli uczniowie
szkół miejskich ze swoimi nauczycielami i dyrektorami, wychowankowie
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. ks. Karola Wojtyły. Nie za-

P

ięknie przystrojone palmy przygotowane z gałązek wierzby,
która w symbolice kościoła jest
znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelność duszy, otoczyły w niedzielne
południe budynek Miejskiego Domu
Kultury. Jak co roku przy „Orkanówce” odbył się Konkurs Palm
Wielkanocnych, w tym roku była to
XXXII edycja.
Po uroczystej mszy św. Ksiądz Proboszcz Jerzy Raźny jeszcze w kościele
zdążył podpytać młodych twórców
i konstruktorów o szczegóły przygotowań. Palmę wprawdzie prezentowali
najmłodsi, ale duże zasługi mają tatusiowie, którzy zapobiegliwie wcześniej
rozglądają się za odpowiednim mate-
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kwietnia 2014 minęło 4
lata o tragicznej katastrofy
rządowego samolotu TU154. Tego feralnego dnia o godz. 8.41
w drodze na obchody rocznicowe haniebnej zbrodni sowieckiej NKWD na
polskich oficerach w Katyniu i innych
obozach śmierci, zginęło 96 naszych
rodaków - elita państwa z Prezydentem
RP prof. Lechem Kaczyńskim i jego
małżonką Marią na czele.
Na pokładzie samolotu byli też m.in.
Ryszard Kaczorowski - ostatni prezydent RP na uchodźstwie, generałowie
Sił Zbrojnych RP, kapelani wojskowi,
a wśród nich biskup polowy Wojska
Polskiego Tadeusz Płoski, posłowie
i senatorowie, ministrowie Kancelarii
Prezydenta RP, członkowie Rodzin Katyńskich, załoga samolotu.
We wtorkowy poranek w wielu polskich wioskach i miastach przy tabli-

Palmowe
tradycje
z nagrodami

W godzinie katastrony, o 8.41 złożono kwiaty pod kamiennym obeliskiem
cach pamiątkowych, wokół obelisków
i przed pomnikami poświęconymi pamięci 96 Ofiar tej niewyobrażalnej tragedii, gromadzili się dziś Polacy, by
oddać hołd i cześć tym, którzy w naszym imieniu 4 lata temu jechali do
Katynia. O godz. 8.41 w Warszawie
na placu przez Pałacem Prezydenckim
parlamentarzyści, mieszkańcy stolicy
i brat tragicznie zmarłego Prezydenta
Lecha Kaczyńskiego, Jarosław Kaczyński, złożyli pod krzyżem wieniec
z biało-czerwonych kwiatów i zapalili
znicze. Pamięć Ofiar katastrofy uczcili
też Prezydent i Premier - stało się to
przy pomniku na warszawskich
Powązkach.
Do Krakowa, na grób swoich Rodziców spoczywających w wawelskiej katedrze przyjechała Marta Kaczyńska jedyna córka prezydenckiej pary.
Uczestniczyła we mszy św. odprawio-
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brakło przedstawicieli samorządów wójta gm. Mszana Dolna Bolesława
Żaby i przewodniczącego Rady Gminy
Jana Chorągwickiego. Nasze miasto
reprezentowała spora grupa radnych
z wiceprzewodniczącym Janem Szynalikiem i burmistrzem Tadeuszem Filipiakiem. Prawo i Sprawiedliwość reprezentowali Ewa Filipiak, radna
powiatu limanowskiego i Rafał Rusnak. Niespodzianką była wzruszająca
obecność maluchów w regionalnych
strojach z miejskiego przedszkola
nr 2 sąsiadującego z parkiem, gdzie
stoi obelisk - dzieci przyniosły znicz
i czerwone róże. Krótka modlitwa
za wszystkich którzy 4 lata temu
zginęli w katastrofie smoleńskiej zakończyła rocznicowe obchody w Mszanie Dolnej.
Red.

Z pokolenia na pokolenie...
riałem, znaleźli się i tacy, którzy w
ogródku posadzili specjalną odmianę
wierzby - jej wykrzywione gałęzie dodają uroku i pięknego wykończenia
palmie. Między słowami ukryte były
również zasługi mam i babć, które pomagały przygotować wszystkie te cudowności z papieru. Oglądając je
z bliska zaskakiwała misteria wykonania, dlatego jury miało niezwykle
trudne zadanie. Ksiądz Rafał Piórkowski, Irena Łacna oraz Maria Adamczyk oceniali palmy w trzech kategoriach, jednak zawsze jury stara się
wyłonić te palmy, które przygotowane
były zgodnie ze zwyczajami obchodzonymi w naszej okolicy. Palmy powinny
zawierać gałązkę leszczyny, wierzby
i cisu, sosny lub jałowca. Czasami po-
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Religia

Największe emocje towarzyszyły
konkursowi najwyższych palm
jawiała się też winorośl, do ozdoby
służył bukszpan, borówka, barwinek
czy widłak. Przypisywano palmie właściwości lecznicze i dlatego po powrocie
z kościoła święconymi palmami
chłostano się dla zdrowia. Palmę do
następnego dnia stawiano przed wejściem do domu, a następnie chowano
do budynku, który miała ochraniać.
Znany jest także zwyczaj wtykania na
polach krzyżyków wykonanych z palmowych gałązek, które mają bronić
zasiewy od burz i gradobicia. Istniał
nawet zwyczaj połykania bazi, które
miały na celu uchronić od bólu głowy,
zębów i gardła. Popularne są również
palemki „wileńskie”, które przygotowuje się z suszonych kwiatów, mchów
i traw. W naszej okolicy pozostał zwyczaj, gdzie palmy przygotowuje się
własnoręcznie. Po poświęceniu w kościele, konkursie palm, wracają do kościoła, gdzie pięknie ozdabiają boczne
ołtarze, następnie są palone a popiół
służy do posypywania głów wiernych
w Środę Popielcową. Wszystkie te
zwyczaje przypomniał zgromadzonym
pod MOK-iem prowadzący tegoroczny
konkurs Dariusz Kowalczyk. Obecny
również na konkursie Wicestarosta Limanowski Franciszek Dziedzina także
wytypował i nagrodził kilkunastu
małych twórców palm. W każdej
z kategorii przyznano po sześć nagród rzeczowych oraz kilkanaście
wyróżnień.
W kategorii estetyka i precyzja
wykonania zostali wyróżnieni:
I miejsce: Paweł Dela reprezentant
Domu Pomocy Społecznej
II miejsce: Gabrysia Mrózek
III miejsce: Marcelina i Krzyś Nawieśniak
IV miejsce: Julia Chorągwicka
V miejsce: Igor Kotarski
VI miejsce: Igor Kotarski
Nagrodzeni w kategorii zgodność
materiału i sposobu wykonania z
ludowymi tradycjami Zagórzan:
I miejsce: Filip Antosz
II miejsce: Tadeusz Mucha
III miejsce: Aleksander Szarek
IV miejsce: Amelka Antosz

10

www.mszana-dolna.eu

V miejsce: Mateusz Adamczyk
VI miejsce: Iwona Wójtowicz
Najwięcej emocji wzbudza jak zawsze rywalizacja w kategorii najwyższych palm. Niektóre z palm
chwiały się, ale bez problemu udało
się wyłonić najwyższą, która wyraźnie
górowała nad pozostałymi. W tej kategorii zostali nagrodzeni:
I miejsce: Patryk Potaczek
II miejsce: Julia, Jaś, Iwo i Tytus Gocał
III miejsce: Natalia Spyrka
IV miejsce: Kacper Farganus
V miejsce: Damian Duda
VI miejsce: Emilka Dorczak
Dodatkowo zostało przyznane kilkanaście wyróżnień, w tym jedno wy-

różnienie grupowe dla Przedszkola
nr 1 w Mszanie Dolnej z ulicy Leśnej,
które co roku przygotowuje palmę.
Wyróżnienia indywidualne otrzymali:
Magdalena Śliwiak, Michał Karnasiewicz, Oskar Pilch, Michał Antosz, Anna
Wójtowicz, Jan Dorczak, Mateusz
Dziedzina, Magdalena Jarosz, Karolina
Antosz, Krzysztof i Marek Karpierz,
Alek Zając, Ania Paluszek oraz Maksymilian Śmieszek. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność i mamy
nadzieję, że za rok znowu się spotkamy aby kontynuować tradycję własnoręcznego wykonywania palm wielkanocnych.
Red.

O Misterium Męki Pańskiej
raz jeszcze

P

ójdź za mną - to tytuł granego
po raz drugi na deskach mszańskiego MOK-u Misterium Męki
Pańskiej. Pomysłodawcą i reżyserem
spektaklu był ks. Rafał Piórkowski,
wikariusz parafii św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej. Od samego
początku w „reżyserce” pomagała
Katarzyna Wasilewska - polonistka
w Zespole Szkół Miejskich nr 2.
Ale misterium to nie tylko teksty,
choć one są najważniejsze. Misterium,
jak każda sztuka teatralna, potrzebuje
scenografii, światła i dobrego nagłośnienia. Możemy śmiało powiedzieć,
że tych elementów mszański spektakl
nie musiał się wstydzić - tak światło,
a także scenografia, nagłośnienie
i efekty specjalne (grzmoty, błyskawice, cykady w Ogrodzie Oliwnym i pianie koguta), przygotowane były
z wielkim rozmachem - to zasługa dyrektora MOK-u Piotra Armatysa i jego
współpracowników. Zachwycała też
muzyka - za jej dobór słowa uznania
należą się Andrzejowi Leśniakowi,
nauczycielowi muzyki w ZSM nr 2.
To elementy bez których nie dałoby
się misterium zrealizować.
Ale są jeszcze aktorzy - wszyscy,
poza grającym Jezusa, Krzysztofem Bigajem z Libiąża, absolutni amatorzy.
W przedstawieniu brały udział 62
osoby - znajdziemy pośród nich dyrektorów, radnych z miasta i gminy, burmistrza, miejscowych strażaków i chórzystów z organistami z obu parafii na
czele, uczniów mszańskich szkół średnich i ich nauczycieli - św. Piotra już
po raz drugi grał Andrzej Dębski, na
co dzień dyrektor ZSTI im. św. Antoniego z Padwy w Mszanie Dolnej, Kajfasza - przewodniczący Rady Miasta
Mszana Dolna, Adam Malec, zaś w roli
Heroda mogliśmy podziwiać… samego

ks. Rafała Piórkowskiego - znakomita
kreacja!!! W tym roku w Misterium
zobaczyliśmy kilka nowych scen - przy
studni śledziliśmy spotkanie Jezusa
z Samarytanką, także przesłuchanie
Chrystusa na dworze Heroda jest
nowym elementem tegorocznego
przedstawienia. Dość powiedzieć, że
bezpłatne wejściówki rozeszły się
w ciągu dwóch dni i nawet dodatkowe
spektakle, tak w roku ubiegłym jak
i obecnie, nie wystarczyły, by dla
wszystkich chętnych znalazło się
miejsce na widowni. 18 przedstawień
granych w obecnym i minionym roku
obejrzało ponad 2800 osób - wielu widzów zadbało o wejściówki w tym
i ubiegłym roku, a byli nawet tacy,
którzy spektakl obejrzeli trzy razy.
Misteryjne przedsięwzięcie to
ogrom pracy wielu ludzi - zasiadając
na widowni widzimy dzieło finalne:
piękne stroje, ucharakteryzowane postacie, „dopieszczoną” w szczegółach
scenografię, słyszymy znakomicie dobraną muzykę, zachwyca nas nastrojowa gra świateł, a grozę budzą
grzmoty i błyskawice. Kilkadziesiąt
osób, dziesiątki kilogramów i setki
metrów kwadratowych materiałów dekoracyjnych, a także setki metrów
kabli elektrycznych, godziny materiałów dźwiękowych, światła i wiele,
wiele innych składników musi ze sobą
zagrać, musi się dotrzeć, musi stanowić absolutną harmonię. By tak się
stało potrzebna jest dobra organizacja
i dobra wola wielu ludzi, bo to jednak
człowiek w tym przedsięwzięciu jest
najważniejszy. Próby przed premierą
trwały ponad dwa miesiące. Równolegle z nimi ekipa MOK-u rozpoczynała pracę nad scenografią, okablowaniem sceny, optymalnym ustawieniem świateł. Dobierana była muzyka
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Wydarzenia
przez każdym przedstawieniem i także
w trakcie spektaklu dbały o właściwy
makijaż, fryzury i wszystko, co wiązało
się z charakteryzacją wielu postaci występujących na scenie. Szatan swoją
„diabelską twarz”, Chrystus rany,
a Herod „królewskie oblicze” zawdzięczali Paulinie Kaletka ze Słomki.
O fryzury dbały pracownice Salonu
Kosmetyki Pauliny Chrustek - Magdalena Gruszkowska i Natalia Madej.
Jeszcze słowo o aktorach - poza odtwarzającym rolę Jezusa Krzysztofem
Bigajem z Libiąża, to absolutni amatorzy lub jak kto woli „naturszczyki”
z krwi i kości. Najmłodszy aktor grający w sztuce miał zaledwie 14 lat - to
Mikołaj Janik, który na scenie wcielił
się w rolę sługi Piłata, granego przez...
własnego ojca, Tomasza Janika.
Rodzinny tercet Janików uzupełnił
kolejny syn Tomasza, Kuba Janik. Po
16 lat mają i są uczennicami III klasy
Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Mszanie
Dolnej, Zuzanna Banasiak - Weronika
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i efekty specjalne.
Mszańskie Misterium oglądali również wyjątkowi Goście - twórcy pasyjnej sztuki pojechali do Krakowa,
by zaprosić na przedstawienie samego Metropolitę Krakowskiego kard.
Stanisława Dziwisza. Zaproszenia
wręczone też zostały biskupom pomocniczym i Wikariuszowi Generalnemu
Archidecezji Krakowskiej Ks. Infułatowi Bronisławowi Fidelusowi.
I właśnie Ks. Infułat pojawił się
w Mszanie Dolnej. Nie przyjechał sam
- na widowni zasiadł wspólnie z byłym
proboszczem parafii św. Michała
ks. Zdzisławem Balonem i byłym
mszańskim wikariuszem ks. Pawłem
Rybskim. Gości do „Orkanówki”
przyprowadził ks. Jerzy Raźny - proboszcz od św. Michała. Po spektaklu
Gość z Krakowa poproszony przez
ks. Rafała Piórkowskiego powiedział,
że słowa nie oddadzą tego, co czuje
i co przeżył. Podziękował twórcom
Misterium, pogratulował aktorom i za-

Misterium Męki Pańskiej - scena Ostatniej Wieczerzy
pewnił, że opowie Metropolicie o tym,
co w Mszanie widział i przeżył.
Po owacjach na stojąco Goście znaleźli
czas na rozmowy z twórcami przedstawienia, odtwórcami ról i widzami.
Chętnie pozowali też do wspólnych
zdjęć.
Widzowie na scenie podziwiali aktorów, po spektaklu pod sceną mieli
okazję poznać twórców przedstawienia - reżyserski duet. ks. Rafał Piórkowski i Katarzyna Wasilewska. Gromkimi brawami nagradzali Andrzeja
Leśniaka za muzykę do sztuki. Za misterne ręce, które budowały dekorację,
burzę braw otrzymały: Maria Adamczyk, Barbara Łabuz i Małgorzata Józefiak. Roboty typowo męskie, budowlane to zasługa panów z MOK-u:
Władysława Kujacza i Adama Rataja.
Ktoś nad tym musiał czuwać - tu honory trzeba oddać dyr. MOK-u Piotrowi Armatysowi. Ale swoje cegiełki
do każdego z przedstawień dołożyły
też panie, których nikt przed, ani po
spektaklach nigdy nie widzi. Na długo
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z Drogi Krzyżowej i Jolanta Pajdzik,
grająca w sztuce Salome, córkę Herodiady. Najstarszy aktor liczył sobie, bagatela, 72 lata, a był nim chórzysta
Władysław Mrózek z ul. Spadochroniarzy, grający rolę arcykapłana Annasza. Na scenie oglądaliśmy w zdecydowanej większości mieszkańców
naszego miasta, ale spora grupa aktorów to osoby na próby i spektakle dojeżdżające spoza Mszany. Z Myślenic,
podobnie jak w roku ubiegłym, by
wcielić się rolę Apostoła Judę Tadeusza, dojeżdżał Michał Baran - Sekretarz Miasta Mszana Dolna, z Kasiny
Wielkiej pochodzi Piotr Lulek - służący
Heroda, a w „cywilu” pracownik UG
Mszana Dolna. Także grająca Marię
Magdalenę, Ola Chrustek mieszka
w Kasinie Wielkiej - na próby i spektakle dojeżdżała jednak z… Krakowa,
w którym podobnie jak sceniczny
szatan, czyli Weronika Wacławik
z Mszany Dolnej, jest uczennicą liceum
ogólnokształcącego. Obie licealistki
po próbach i spektaklach zawozili

do bursy rodzice - im za to też należą
się słowa podziękowania. Sporą grupę
pośród aktorów stanowią nauczyciele
- do gry na scenie dali się namówić
także dyrektorzy. W roli Apostoła
Piotra widzimy Andrzeja Dębskiego,
na co dzień dyrektora ZSTI im. św.
Antoniego z Padwy, także biblijna Hagar to gospodyni szkoły gminnej w
Łostówce - Janina Flig. A nauczyciele?
Tych było kilkoro - na scenie zobaczyliśmy Janinę Filipiak - pedagoga z ZSP
z ul. Marka (popularny „ogrodnik”),
a także Dorotę Wańczyk - nauczycielkę
plastyki z ZSM nr 1, w sztuce grała
uzdrowioną niewiastę o imieniu Amadea. Przy studni Jezus rozmawiał z Samarytanką - to nauczycielka języka
polskiego i reporterka internetowej
tv28 - Monika Antosz-Grodzicka z ul.
Słonecznej. Nie można pominąć Herodiady - żony Heroda. W tej roli Dorota
Mucha - nauczycielka religii. I jeszcze
dwaj panowie pedagodzy: Jerzy Karczewski, czyli Józef z Arymatei w sztuce, w „realu” zaś nauczyciel języka angielskiego w ZSM nr 2 i radny Rady
Miasta, oraz Sylwester Rusnak - na
scenie Judasz, w życiu na serio nauczyciel informatyki i „wuefista” w liceum
z ul. J. Matejki. Sporo w przedstawieniu samorządowców - radnych i pracowników instytucji samorządowych:
pośród Apostołów chyba najwięcej?
I tak w gronie Dwunastu odnaleźć
mogliśmy przewodniczącego Rady
Gminy Mszana Dolna - Jan Chorągwicki przywdział szaty Apostoła Filipa,
gminny urzędnik Janusz Buła to Apostoł Bartłomiej, zaś Józef Duda, także
pracujący w gminnym magistracie, to
powołany najpóźniej Apostoł Mateusz.
Rola Apostoła Andrzeja, brata Piotrowego, przypadła Tadeuszowi Filipiakowi - burmistrzowi naszego miasta.
Samorządowców widzieliśmy również
wśród arcykapłanów - oprócz wspomnianego już wyżej Jerzego Karczewskiego (Józef z Arymatei) na scenie
podziwiać mogliśmy brawurową kreację przewodniczącego Rady Miasta,
Adama Malca, któremu przydzielono
rolę Arcykapłana Kajfasza - kluczowej
postaci procesu Jezusa. I jeszcze dwie
licznie reprezentowane społeczności strażacy i chórzyści. Tych pierwszych,
tym razem w mundurach rzymskich
żołnierzy, rozpoznamy aż siedmiu, zaś
chórzystów doliczymy się sześciu,
a jeśli do tej „umuzykalnionej” grupy
dopiszemy jeszcze organistów z obu
parafii, Piotrów - Wójcika i Stachurę,
to będziemy mieć do czynienia z najliczniejszą reprezentacją w sztuce.
Strażacy - ochotnicy to przedstawiciele
nie tylko miejskiej jednostki, choć tę
reprezentuje m.in. sam Prezes
Stanisław Antosz - Lucius, ale pod
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Wydarzenia

Spektakl to aktorzy, teksty, scenografia, stroje i wiele prób
rzymskimi chełmami rozpoznamy też jemu zadaniu podołała też znakomicie
druhów z Łostówki i Mszany Górnej Maria Gocał - rola Matki Bolesnej nie
także. Są w misterium sceny w których należy do łatwych. Trzeba jeszcze
pojawiały się płaczące niewiasty, wspomnieć o Oli Chrustek - tej śpiewazgraja przychodząca do Ogrodu Oliw- jącej na scenie i tej bezceremonialnie
nego po Jezusa, czy rozpoczynający rzuconej na ziemię przed arcyspektakl Jan Chrzciciel - w tej roli Je- kapłanami i samego Jezusa. Że ma nierzy Łabuz. O kunszcie odtwórcy powtarzalny głos, wiedzieliśmy od
głównej roli pisaliśmy już wielokrotnie dawna, ale w Misterium pokazała
- Krzysztof Bigaj z Libiąża zrobił swoje, klasę najwyższą. Jej pieśń śpiewana
a Jezus w jego interpretacji pozostanie w duecie z Krzysztofem Bigajem
na długo w pamięci wszystkich. Swo- chwytała „za gardło” i ujmowała za

serce. Podobnie jak w roku ubiegłym
mieliśmy też w przedstawieniu osoby
w duchownych szatach - rok temu
w gronie Dwunastu zasiadali obaj proboszczowie mszańskich parafii, tym
razem duchowieństwo reprezentowali:
jako reżyser i aktor ks. Rafał Piórkowski (król Herod) oraz alumn Wyższego
Seminarium Duchownego w Krakowie, Krzysztof Rusnak - w Misterium
gra Apostoła Tomasza. Nie wymieniliśmy tu wszystkich aktorów, ale słowa
uznania należą się absolutnie wszystkim! Nagrodą po każdym przedstawieniu była też długa owacja, słowa podziwu, podziękowania za Pasję, którzy
wszyscy mieli okazję przeżyć na progu
Wielkanocy. Organizatorzy po złapaniu oddechu całą obsadę planują jeszcze przed wakacjami zaprosić na spotkanie podsumowujące. Kto wie, może
z już z planami na kolejną edycję?
Red.

Za Polskę i Polaków
- 223 rocznica Konstytucji 3 Maja
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ówczesnej władzy ludowej nieźle podpaść. Na szczęście te czasy mamy już
za sobą - dziś nie ma chyba na mapie
Polski takiego miejsca, gdzie 3 maja
nie działoby się absolutnie nic. Także
w naszym mieście, od wielu, wielu już
lat, każdego roku, tego dnia spotykamy się, by za dar wolności i niepodległości Ojczyzny dziękować Bogu.
Ten szczególny dzień łączymy ze świętowaniem innego jeszcze wydarzenia,
które miało miejsce 135 lat wcześniej.
Wtedy to, 1 kwietnia roku 1656 w cza-

ciężarów i uciśnienia został zwolniony”. 300 lat później, 26 sierpnia
roku 1956 pod Jasną Górą gromadzą
się Polacy, by jeszcze raz potwierdzić,
że Matka Boża jest wciąż Królową naszego narodu. W uroczystościach nie
bierze udziału Prymas Polski kard.
Stefan Wyszyński więziony wówczas
w Komańczy - pod szczytem jasnogórskim stał wtedy pusty fotel Prymasa,
a na nim biało-czerwone róże. 223 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
świętowaliśmy w kościele Miłosierdzia
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eszczowy i chłodny był 3 maj
w tym roku - temperatura raczej
jesienna, a i siąpiący deszcz
bardziej przypominał listopadowe dni,
niż początek najpiękniejszego miesiąca w roku. Bez względu jednak na
aurę, w tym dniu od ponad dwudziestu
lat cała Polska uroczyście świętuje
kolejne rocznice uchwalenia pierwszej
w Europie, a drugiej na świecie konstytucji, a właściwie Ustawy Rządowej,
zwanej najczęściej Konstytucją 3 Maja
z racji daty jej uchwalenia - stało się
to właśnie 3 maja 1791.
Majowa konstytucja zmieniła
ustrój państwa - Rzeczpospolita
stała się monarchią dziedziczną.
Ustawa ograniczyła wpływy szlachty
i mieszczaństwa, zaś powszechnie
wykorzystywanych chłopów pod
opiekę wzięło państwo. Nowe porządki nie spodobały się Imperium Rosyjskiemu - prawa wynikające z majowej konstytucji przetrwały raptem 14
miesięcy. Wojska carycy Katarzyny
Wielkiej w roku 1795 zaprowadziły
„porządek” - Polska na długie 123 lata
utraciła niepodległość i rozgrabiona
przez trzech zaborców zniknęła
z mapy Europy. W tym roku od tamtych dni minęły już 223 lata - do roku
1989 pamięć o majowej konstytucji
oficjalnie nie była pielęgnowana. Świętowano „jedynie słuszne” daty - 9 maj,
22 lipca. Za przypominanie majowej
daty i próby świętowania rocznicy uchwalenia konstytucji, można było

3 majowa msza święta z udziałem pocztów sztandarowych
sie szwedzkiego potopu i wojny z Kozakami, we lwowskiej katedrze Najświętszej Maryi Panny, król Jan II
Kazimierz Waza, przed obrazem Matki
Bożej Łaskawej składa śluby lwowskie.
Monarcha oddaje Rzeczpospolitą pod
opiekę Matki Boskiej, którą nazywa
Królową Korony Polskiej. Obiecuje też,
że „użyje ze wszystkimi stanami
wszystkich sposobów, ażeby lud [...]
od wszystkich niesprawiedliwych

Bożego - po raz pierwszy nie przy polowym ołtarzu. Zabiegał o to Proboszcz parafii ks. dr Tadeusz Mrowiec.
Uroczystej Eucharystii za Ojczyznę
i nasze miasto przewodniczył ks. Jerzy
Raźny - Proboszcz Parafii św. Michała
Archanioła. Homilię wygłosił ks. Tadeusz Mrowiec. Mszę św. koncelebrował też o. Norbert Bajorek - franciszkanin, kapelan Domu Sióstr z ul. Leśnej. Na kwadrans przed uroczystością
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Święto Strażaków - modlitwa,
odznaczenia i pożar

4

maja strażacy mieli swoje święto
- w kalendarzu pod tą datą odnajdziemy św. Floriana, rzymskiego
legionistę urodzonego w roku 250
na terenach Dolnej Austrii. Służył w
armii cesarza rzymskiego Dioklecjana.
Aresztowany z innymi 40 legionistami
był zmuszany do oddania czci pogańskim bogom. Nie wyrzekł się jednak
wiary w Chrystusa, a nawet jeszcze ujął
się za prześladowanymi żołnierzami.
Wymyślne tortury nie złamały dzielnego legionisty.
Oprawcy przywiązali do szyi skrępowanego Floriana ciężki głaz i wrzucili w wartkie nurty rzeki Enns - stało
się to 4 maja 304 roku. 880 lat później,
w roku 1184 relikwie męczennika
sprowadzono do Polski. Podania
głoszą, że konie wiozące relikwiarz
z doczesnymi szczątkami św. Floriana

Przy dźwiękach skocznej melodii do
parafialnej świątyni wmaszerowali
strażacy, a na ich czele poczet sztandarowy prowadzony przez naczelnika
mszańskiej jednostki Mariana Kasprzyka. Na chórze miejsce zajęła Orkiestra Dęta O.S.P Mszana Dolna - muzycy pod batutą kapelmistrza Piotra
Rataja wespół z chórzystami Chóru
Męskiego im. ks. Józefa Hajduka zadbali o oprawę liturgii. Wierni mieli
okazję posłuchać solowych występów
obu zespołów, ale też pieśni opracowanych na chór i orkiestrę. W homilii
główny celebrans nawiązał do patronalnego święta strażaków i podkreślił,
że tegoroczne świętowanie wpisuje się
w dziękczynienie za dar kanonizacji
św. Jana Pawła II. Podkreślił obecność
strażaków na wszystkich papieskich
pielgrzymkach Jana Pawła II do Oj-
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kościół i plac wypełniał się z wolna
wiernymi. Kiedy do uszu zebranych
dotarły pierwsze takty skocznej muzyki, wiadomo było, że do świątyni
zbliża się Orkiestra Dęta O.S.P w Mszanie Dolnej pod batutą kapelmistrza
Piotra Rataja. Uformowanie szyku zajęło kilka minut i barwny pochód pocztów sztandarowych i muzyków z orkiestry pojawił się w drzwiach
świątyni. Sygnaturka dała znak, że wybiła godz. 10.30 - dymiąca kadzielnica,
krzyż i świece na przedzie procesji,
księga Ewangelii wysoko wzniesiona,
a potem lektorzy, ministranci i kapłani,
zaś z chóru podniosłe Gaude Mater
Polonia - to Chór Męski im. ks. Józefa
Hajduka z parafii św. Michała pod batutą Piotra Wójcika. Tym razem mniej
było pocztów sztandarowych - przed
ołtarzem doliczyliśmy się ich 12. Nie
zabrakło sędziwego p. Tadeusza Dębskiego, ale zabrakło przy nim jego
druhów-kombatantów. Pewnie zdrowie nie pozwala już na udział w takich
uroczystościach. Byli harcerze i myśliwi, strażacy i rzemieślnicy, wychowankowie MOW-u im. ks. Karola Wojtyły i młodzież z mszańskich szkół.

Uroczystą liturgię zakończyło
wspólne odśpiewanie hymnu
„Boże coś Polskę”
Nie mogło zabraknąć sztandaru Miasta
Mszana Dolna - poczet stanowili miejscy radni: Jan Szynalik, Andrzej Stanisław Dudzik i Piotr Cieżak. Także
mszańscy strażacy, jak przy każdej innej okazji, także 3 maja, uczestniczyli
ze swoim sztandarem w uroczystościach. Cieszy liczne grono Mieszkańców naszego miasta - wielu na mszę
św. w intencjach Ojczyzny i Miasta
przyszło, pomimo chłodu i deszczu,
w pięknych regionalnych strojach.
Na jednej ze ścian nowej mszańskiej
świątyni wisi szczególny obraz - wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej.
To dar przeora jasnogórskiego klasztoru o. Bogdana Waliczka dla nowobudowanego w tamtym czasie kościoła. Pod tym obrazem, u stóp Czarnej
Madonny ponowione zostały Jasnogórskie Śluby, które zakończono
odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.
Uroczystą liturgię zaś zwieńczyło
odśpiewanie hymnu „Boże coś Polskę”.
Red.
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W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia za służbę oraz pamiątkowe
statuetki, które są symbolem dobrej współpracy na rzecz bezpieczeństwa
mieszkańców miasta
zatrzymały się na krakowskim Kleparzu i stały tam tak długo, aż zapadła
decyzja o budowie w tym miejscu kościoła. Okazała świątynia powstała i stoi
po dziś - jej patronem jest św. Florian.
Każdego roku strażacy z całej Małopolski właśnie tam gromadzą się 4 maja,
by trudną, ale i piękną służbę oddać
pod opiekę Boga i swojego Patrona św. Floriana. Trzeba w tym miejscu
dopowiedzieć, że św. Floriana swoim
patronem obrali także hutnicy, kominiarze, garncarze i piekarze. Także
śląskie miasto, Bytom ogłosiło św. Floriana swoim patronem. Również
mszańscy strażacy tego dnia świętowali - w kościele św. Michała Archanioła zgromadzili się na uroczystej
mszy św. o godz. 9.30. Przewodniczył
jej ks. Jerzy Raźny - proboszcz parafii.
Celebrans modlił się we wszystkich
intencjach strażackiej rodziny, ale też
wspomniano i modlono się za
zmarłych druhów mszańskiej O.S.P.

czyzny. Warto przywołać słowa Papieża skierowane do wspólnoty parafialnej św. Floriana w Krakowie
z okazji 800-lecia istnienia: „...św. Florian jest od wieków czczony w Polsce
i poza nią jako Patron strażaków,
a więc tych, którzy wierni przykazaniu
miłości i chrześcijańskiej tradycji, niosą
pomoc bliźniemu w obliczu zagrożenia
klęskami żywiołowymi.” Nie utraciły
nic ze swojej aktualności słowa Jana
Pawła II - strażacy dziś cieszą się największym zaufaniem Polaków pośród
wszystkich profesji. Kojarzeni kiedyś
jedynie z pożarami, dziś są wszędzie,
gdzie zagrożone jest ludzkie życie,
a mieniu grozi zniszczenie. Widzimy
ich ofiarną służbę w czasie powodzi,
są przy każdym zdarzeniu na drogach,
akcjach poszukiwawczych w górach.
To służba za którą tego dnia im dziękujemy i wyrażamy ogromną wdzięczność. W pierwszej kościelnej ławie
podczas uroczystej Eucharystii zasiedli

www.mszana-dolna.eu
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nika, kapelmistrza i prezesa. Nie wiedzieli, że na koniec także im mszańscy
strażacy wręczą pamiątkowe statuetki
- to za wspieranie miejskiej jednostki
O.S.P. Dzieje się tak od lat - samorząd
Miasta Mszana Dolna, na miarę swoich
możliwości, stara się zawsze życzliwie
traktować potrzeby druhów w strażackich mundurach. Po uroczystości na

dziedzińcu przed remizą, przyszedł
czas na wspólne biesiadowanie - na
pyszny, gorący rosół i wyborne mięsiwo zaprosili strażaków wspólnie
przewodniczący Rady Miasta Adam
Malec i burmistrz Tadeusz Filipiak.
Red.

Podsumowanie przyjaźni
- Poznajmy się

1

kwietnia 2014 roku Burmistrz
Miasta Tadeusz Filipiak wraz ze
Skarbnik Miasta Bernadetą
Ziemianin podpisali w Euroregionie
„TATRY” w Nowym Targu umowę na
realizację mikroprojektu pt. „Poznajmy
się bliżej - działania informacyjne na
terenie Miasta Mszana Dolna zacieśniające współpracę z Gminą Niżna na
Słowacji”.
Projekt zakłada wydanie książki - albumu, mapy gmin partnerskich, system tablic informacyjnych w mieście
Mszana Dolna oraz 2 spotkania podsumowujące projekt.
Współpraca pomiędzy samorządami
i społecznościami Mszany Dolnej
i Niżnej sięga 2008 roku. Dotychczas
współpraca ta ograniczała się głównie

kultur i dorobku artystycznego partnerów, to jednak ograniczające się do
samych uczestników imprez (artystów
i widzów). Istnieją elementy kultury,
historii, tradycji, czy nawet współczesności, których nie da się pokazać podczas imprez, a które są jednakowo
ważne dla zrozumienia tożsamości
społeczeństwa Zagórzan z Mszany
Dolnej, czy Orawian z Niżnej. Dlatego
zaplanowano w projekcie działania,
które pokażą partnerom, a także innym Słowakom (np. przebywających
w celach handlowych w Mszanie) oraz
Polakom inne oblicze Mszany oraz
Niżnej, a także zostanie podsumowana
dotychczasowa - owocna współpraca
miast partnerskich.
Wydanie książkowej publikacji
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druhowie-seniorzy. Dziś z racji wieku
bezpośrednio nie angażują się już
w akcje, ale przez dziesiątki lat na głos
syreny alarmowej rzucali wszystko
i biegli do remizy. Dziś w galowych
mundurach zobaczymy ich jeszcze,
gdy pełnią honorową straż przy Bożym
Grobie. Spotkamy ich na procesji
Bożego Ciała. Cały czas służą swoim
ogromnym doświadczeniem młodszym
kolegom. Kto dziś nie zna druhów Kazimierza Popiołka, Wojciecha Jamroza, Henryka Aksamita, Adama
Karpierza, Józefa Żmudy, Stanisława
Rusnaka, Mieczysława Dorczaka, Stanisława Jamroza czy Stanisława
Wróbla? Wymienieni tu strażacy-ochotnicy usłyszeli wiele ciepłych słów
i gorące podziękowania za swoją długoletnią służbę. Większość z nich
została też udekorowana resortowymi
odznakami, wręczono też listy gratulacyjne. Ale zanim do tego doszło,
przed budynkiem Domu Strażaka naczelnik O.S.P Marian Kasprzyk złożył
raport prezesowi Zarządu Stanisławowi Antoszowi. Sternicy mszańskich druhów dokonali uroczystego
przeglądu. Życzenia strażakom złożył
wicestarosta limanowski Franciszek
Dziedzina i burmistrz Tadeusz Filipiak.
Kiedy miało się już rozpocząć wręczanie odznaczeń zasłużonym druhom,
z pomieszczeń strażackiej remizy wybiegli strażacy-zawodowcy. W ciągu
minuty z garażu z włączoną syreną
alarmową wyjechał samochód ratowniczo-gaśniczy. Okazało się, że na ul.
Słomka w jednym z domów zapaliły
się sadze w kominie. Na szczęście
zarzewie ognia szybko ugaszono
i załoga wkrótce wróciła do bazy.
Nawet w takim dniu świętowanie załodze dyżurnej nie było dane - ale taka
jest specyfika tej służby. Długa była
lista odznaczonych strażaków - nie
czas jednak na imienną wyliczankę.
Dość powiedzieć, że odznaki z własnym imieniem i nazwiskiem otrzymali
orkiestranci, którym „stuknęło” już 5
lat grania. Podobnie uhonorowano za
10, 15, 20 i 25 lat grania pod batutą
kapelmistrzowską. Nie pominięto
także druhów „bojowych” - czyli tych,
którzy w orkiestrze nie grali, ale byli
na każde „zawołanie” syreny z wieży
remizy. Szczególnie ciepło prezes i naczelnik dziękowali nestorom mszańskich strażaków. Miniaturkę bojowego
STARA i List Gratulacyjny wraz ze statuetką odebrał Kazimierz Popiołek.
Statuetki otrzymali też Stanisław Rusnak, Adam Karpierz, Stanisław i Wojciech Jamróz (bracia grający w orkiestrze dętej). Strażacy nie zapominają też
o tych, którzy o nich pamiętają - starosta z burmistrzem wspomagali przy
dekoracji zasłużonych druhów, naczel-

Gabloty z tablicami informacyjnymi o Mszanie Dolnej
do uczestnictwa jednej i drugiej strony przedstawiającej dotychczasową
w imprezach kulturalnych takich współpracę pokaże bogactwo kultury,
jak Pltnicki Dzień, Niżniański Kotlik tradycji partnerów. W albumie zostana Słowacji, czy Dni Mszany Dolnej, nie barwnie przedstawiona historia,
Międzynarodowy Festiwal Orkiestr zabytki, ciekawe miejsca, przyroda, luDętych, czy też Zagórzańskie Spotka- dzie, kultura, tradycje obu partnerów,
nia Chórów w Mszanie Dolnej. co uzupełni wzajemną wiedzę przyjaWspółpraca zaprzyjaźnionych gmin ciół. Nakład 3000 egzemplarzy - 1/3
to także liczne zawody sportowe do dystrybucji na Słowacji
- piłkarskie, narciarskie, czy unihokePodobne zadanie ma dwustronna
jowe. Imprezy, choć ciekawe i pro- mapa z planami miejscowości, którą
wadzące do wzajemnego poznania można zabrać do miasta partnerskiego

Lato 2/2014

Wydarzenia
sty w językach: polskim, słowackim
oraz angielskim, co jeszcze bardziej
poszerzy grono odbiorców.
Termin realizacji projektu - 30 czerwca
2014 r.
Koszt projektu: 21 157,13 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego:
17 983,56 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa:
2 115,71 EUR
Wkład własny miasta: 1 057,86 EUR
Red.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

Majówka po słowacku,
czyli stawianie „moja”

N

wybrance. Zwyczaj stawiania „mojów”
sięga ponoć korzeniami czasów antycznych, kiedy Grecy, Etruskowie
i Rzymianie stawiali drzewka na domach i budynkach gospodarskich, by
chronić je przed złymi mocami, sama
zaś tradycja związana jest z pogańskimi obchodami święta wiosny, które
początkowo przypadały na marzec.
W zachodniej części kraju rozpowszechniony był zwyczaj stawiania
wiech, majówek, majek w nocy 1 maja,
a tradycje związane z obchodami Zielonych Świątek są pozostałościami pradawnego święta zwanego stado, które
symbolizowało nadejście wiosny.
Słowiański rodowód ma także przystrajanie obejścia i domów gałęziami
lipy, grabu, brzozy i buku, rozrzucanie
w izbach tataraku oraz wtykanie go
za obrazy. Wszelkie obrzędy, o charakterze magicznym miały na celu
oczyścić ziemię z demonów wodnych,
które już spełniły swoją rolę w procesie
wegetacyjnym. Stawianiu i ścinaniu
moja towarzyszą zabawy, muzyka oraz
tańce lub występy lokalnych zespołów
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a Słowacji i w Czechach oraz
na Orawie, Spiszu i na Śląsku
zachował się jeszcze zwyczaj
stawiania „moja”, „mojki” lub „jedlicki”. Zwyczaj stawiania w miejscach
publicznych drzewka bądź słupa majowego znany jest również w Niemczech, Austrii, Anglii, na Słowenii
i na Węgrzech. W niektórych krajach
jest on praktykowany w innych terminach m.in. koniec maja, Zielone
Świątki, a nawet w sierpniu, jak w Brukseli. W Szwecji i Finlandii maistang
pojawia się na dzień św. Jana.
Z 30 kwietnia na 1 maja w orawskich wsiach ustawiano przed domami
panien na wydaniu tak zwane „moje”.
Był to wierzchołek iglastego drzewa,
najczęściej smreka, przybrany wstążkami i świecidełkami. Zwyczaj ten
występował zarówno w Polsce, jak
i na Słowacji. Czasem kawaler w całkowitym sekrecie utrzymywał swoje
uczucie do dziewczyny i dopiero postawienie „moja” wraz z umieszczoną
na nim dedykacją miało stanowić
moment ujawnienia swoich uczuć

muzycznych.
Skąd nagle tyle wiedzy o tym zwyczaju? Otóż, zaczęło się od wymiany
informacji pomiędzy naszym partnerskim miastem na Słowacji - Niżną
a Mszaną Dolną o planowanych
wydarzeniach kulturalnych. Znany
nam jest już Niżniański Kotlik i Pltnicky Den - dwie wakacyjne imprezy,
w których chętnie uczestniczymy, natomiast kiedy otrzymaliśmy wiadomość, że w ostatni dzień kwietnia
w Niżnej będzie drewniany „Maj”
zachodziliśmy w głowę, co to takiego?
Z pomocą przyszła Veronika Latkova,
pracownica zajmująca się przeróżnymi
projektami dofinansowanymi z Unii
Europejskiej, ostatnio współpracowała
z nami podczas warsztatów dla pracowników urzędów i kulinarnej wymiany w zeszłym roku a teraz wspólnie
pracowaliśmy nad albumem fotograficznym i mapą w ramach mikroprojektu „Poznajmy się bliżej”. Wstępnie
wyjaśniła o co chodzi, a dla bardziej
dociekliwych ratowały informacje
w internecie.
W Niżnej stawianie „moja” 30 kwietnia rozpoczęło się o godz. 17.00 przed
budynkiem Urzędu Gminy. Ubrana
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i kierując się wyznaczonymi punktami
odwiedzić ciekawe miejsca, które na
co dzień są gdzieś „zagubione” lub niedostępne.
Komplementarne z mapą i książką
będą gabloty z tablicami informacyjnymi (11 szt.). Zlokalizowane w najciekawszych punktach Mszany z gablotą centralną, na której umiejscowiony jest duży plan Mszany. Gabloty z tablicami informują o zabytkach,
historii, przyrodzie, architekturze,
a także współczesnej Mszanie Dolnej.
Wszystkie 3 publikatory zawierają tek-

Ubieranie „moja”
w regionalne stroje grupa wyszła do
przygotowanego wcześniej przez
strażaków pala. Odbyło się tradycyjne
przystrajanie drzewka kolorowymi
wstążkami przy akompaniamencie
muzyki i śpiewu. Potem już tylko
chwila i wysoki „moj” powędrował do
góry, a Starosta Niżnej zaprosił wszystkich na wspólne ognisko i gulasz.
Najbardziej oczekiwanym wydarzeniem jest pochód z pochodniami przez
miasto, niestety nie było nam dane
tego doczekać. Jednak znając już program majowych obchodów zapowiadamy swój udział w liczniejszym składzie za rok. Znane w naszej okolicy
„sobótki”, równie efektowne wieczorne ogniska na okolicznych górach
były również częścią tej wiosennej
tradycji. Dawniej zapalana ilość
tworzyła wspaniały widok, teraz już
tylko gdzieniegdzie pali się ognisko...
Kto wie, może kiedyś jeszcze uda nam
się przywrócić zwyczaj, tak jak u naszych sąsiadów?

Stawianie „moja” w wykonaniu słowackich przyjaciół
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Cała Polska czyta dzieciom

Z

FOT. BIBLIOTEKA

Było również o „naszej” tradycji

FOT. BIBLIOTEKA

godnie z biblioteczną tradycją,
w maju rozpoczęto akcję dla
najmłodszych, tym razem pod
hasłem „Dorośli czytają dzieciom”.
Jak co roku gościły w naszej książnicy
wyjątkowe osoby, które wzbudzały
w dzieciach zainteresowanie głośno
czytanymi polskimi legendami oraz pobudzały do twórczej dyskusji na ciekawe tematy.
Dziękujemy za mile spędzone,
niezapomniane chwile naszym zaproszonym gościom. Bibliotekę odwiedził
Burmistrz Tadeusz Filipiak, zaprosiPamiątkowe zdjęcia i ciekawe formy prezentacji czytanych książek
liśmy również Komendanta Straży na przynętę dla ryb. Zaprosiliśmy TeoMiejskiej Jakuba Spędzię oraz radnych filę Latoś, Prezes Polskiego Towarzymiejskich, którzy opowiedzieli o swo- stwa Ludoznawczego i Radosława Raich pasjach. Joanna Kotarba odkryła domskiego, który w Bibliotece organiswoje krawieckie zdolności, a Irena zuje spotkania dla seniorów. O swoich
Łacna zaangażowała młodych czytel- artystycznych inspiracjach opowiadali:
ników do zaprojektowania reklam. Marian Sopata, Paulina Bachleda-KuO swojej ornitologicznej pasji opowia- bańska, Barbara Stożek oraz Adam
dał Sekretarz Miasta Michał Baran, Lewandowski.
Biblioteka
a Piotr Armatys pokazywał swoje
wędki i pokazywał jak kręci się muchy

Biblioterapia

D

FOT. URZĄD MIASTA

r Wanda Matras - adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej
i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
- gościła w Bibliotece Miejskiej
w Mszanie Dolnej. Ta, pochodząca
z Młynnego, specjalistka z dziedziny
biblioterapii, spotkała się z nauczycielami szkół i przedszkoli, aby przybliżyć
im pojęcie biblioterapii oraz sposoby
wykorzystywania tekstów w procesie
wychowawczym lub terapeutycznym.
Zachęcała do popularyzowania czytelnictwa od najwcześniejszych etapów
edukacyjnych i wykorzystywania odpowiednio dobranej literatury podczas
pracy z dziećmi i młodzieżą. Uczestnicy warsztatów odkrywają w sobie
podobieństwo do bohaterów książek
i dzięki temu uczą się pokonywania
trudności, lęków czy wcześniej nieuświadomionych wad. Biblioterapia,
obok arteterapii i muzykoterapii, daje

Wykład dr Wandy Matras
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nowe możliwości kształtowania osobowości młodych ludzi. Często wykorzystują ją również psychologowie
i lekarze. Dr Wanda Matras jako
członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu jest propagatorką zindywidualizowanego podejścia do każdego
ucznia i pacjenta. Opublikowała wiele
prac naukowych oraz programów
i scenariuszy zajęć, przeznaczonych
dla różnych odbiorców. Jest jednak
przede wszystkim praktykiem. Prowadzi warsztaty w placówkach edukacyjnych i szpitalach. Swoimi doświadczeniami i pomysłami dzieli się ze studentami, nauczycielami, lekarzami.
Szczególnie chętnie powraca w rodzinne strony. Była jednym z gości
cyklu spotkań w ramach „Czwartków
literackich” w bibliotekach publicznych
gminy Limanowa.
Red.

Piknik
Rodzinny
z dobrą
zabawą

W

tym roku pogoda szczególnie
dopisała i Park Miejski
na czas Pikniku wypełnił się
po brzegi. Atrakcji było co nie miara
i mamy nadzieję, że każdy znalazł
coś dla siebie. Gry i zabawy przeprowadzali uczniowie „Leśnej” i „Instalu” działający w Wolontariacie
Młodzieżowym: kręgle, turniej piłki
nożnej, slalom rowerowy i biegowy oraz
przeciąganie liny to tylko niektóre konkurencje.
Niekiedy rodzice mogli mieć problem z rozpoznaniem swoich pociech,
które odwiedziły stoisko pań od malowania twarzy. Wyszaleć można się
było na dmuchańcach i ściance wspinaczkowej, która specjalnie na piknik
stanęła w parku. Nie lada atrakcją był
most tyrolski, którego trasa zjazdu prowadziła wysoko między drzewami prawie przez całą szerokość parku. Dużą
popularnością cieszył się wóz strażacki
OSP Mszana Dolna. Można było wejść
do środka, założyć maskę, kask,
odpalić syrenę i pokręcić kierownicą
udając wyjazd na akcję. Druhowie co
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jakiś czas organizowali kurtynę
wodną, w której można się było
schłodzić. Tradycyjnie do organizacji
zabaw włączyła się Biblioteka Miejska
i Koło Wędkarskie „Mszanka”. Panie
z biblioteki zorganizowały spotkanie
autorskie z Panią Wiolettą Piasecką autorką książek i słuchowisk dla dzieci.
Pani Wioletta przebrana za wróżkę
przeprowadzała konkursy wiedzy bajkowej oraz piłkarskiej, a także przepowiadała najmłodszym wróżby. Panowie wędkarze zorganizowali dwa
konkursy: rzut spinningiem oraz
łowienie ryb na haczyk. Przy okazji
Pikniku zostały również wręczone
puchary dla zawodników - juniorów
kadry narodowej wędkarstwa muchowego, którzy w ten sam dzień rywalizowali na Mszance w zawodach o Puchar Burmistrza Miasta Mszana Dolna.
Taka reklama zapewniła wędkarzom
dużą frekwencję w konkursach. Dodatkową atrakcją pikniku był występ
finalistek MINI TALENT SHOW. Po zakończeniu występów każdy mógł
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Piknik rodzinny to: wiele konkursów, dmuchańce, skakańce i... popcorn
Finał MINI TALENT SHOW organizagłosować na swoją faworytkę i tak
najwięcej głosów i statuetkę złotego zowany był pod patronatem Rady
mikrofonu zdobyła Ania Wójtowicz. Miasta Mszana Dolna, Urzędu Miasta
Gratulujemy! Mamy nadzieję, że Mszana Dolna oraz Miejskiego Ośrodka
wszyscy dobrze się bawili. Zapraszamy Kultury. Środki finansowe na Piknik Rodzinny przekazał Urząd Miasta w Mszaza rok!
MOK nie Dolnej.

1

taneczne, integracyjne, gry zręcznościowe a także zabawy z elementem rywalizacji m.in. piłka w kole, wyścigi
w workach, dmuchanie balonów, wyścig z pomidorkami czy przeciąganie
liny. Wielką atrakcją, było malowanie
twarzy. Każde dziecko mogło dzięki
temu zamienić się w swoją ulubioną
bajkową postać. W czasie tych wspaniałych zabawy panie z obsługi i rodzice zadbali o to aby brzuszki naszych
milusińskich i zaproszonych gości nie
były puste - oprócz słodkości były
pyszne kiełbaski z grilla oraz cieszący
się największą popularnością popcorn.
Spotkania pod hasłem „Dzień Rodziny” - na stałe zostało już wpisane
w życie naszego przedszkola. To doskonała okazja, aby dzieci zaprezentowały swoje uzdolnienia, rodzice natomiast mają doskonałą okazję bliżej
się poznać i zintegrować! W przemiłej
atmosferze minął dzień, a deszcz cierpliwie poczekał, kropić zaczęło gdy
uroczystość miała się ku końcowi.
Do zobaczenia za rok - zapewne będzie
wiele atrakcji i doskonałej zabawy!
Przedszkole Miejskie nr 2

FOT. PRZEDSZKOLE

czerwca w Dniu Dziecka w
Miejskim Przedszkolu nr 2 odbył
się Dzień Rodziny. Przygotowania do święta trwały długo - próby,
dekoracje, upominki dla rodziców,
wspólna zabawa - wszystko trzeba było
bardzo dokładnie zaplanować! Ale
warto było się starać ponieważ te radosne chwile pełne śmiechu i wspólnej
zabawy na długo pozostaną w naszej
pamięci.
Największe obawy sprawiała dość
kapryśna ostatnio pogoda - ale szybko
okazało się, że nasze pociechy ze słońcem są za pan brat i błysnęło ono za
chmurek swoimi promykami. Planowo
o godzinie 14.00 mogliśmy wraz
z „maluszkami” i „starszakami” przedstawić rodzicom i zaproszonym gościom część artystyczną. Były wiersze,
piękne piosenki, mini forma teatralna.
Nie zabrakło również tańców w wykonaniu Krasnali oraz Dzielnych Zuchów. A wszystko to dla kochanych
rodziców. Po występach dzieci - rozpoczęła się wspólna zabawa. Atrakcji
było sporo. Rada Rodziców - zaprosiła
na tę uroczystość zaprzyjaźnionych animatorów zabawy. Były zabawy

Były wiersze i piosenki - czyli mini forma teatralna

Lato 2/2014

FOT. PRZEDSZKOLE

Wielkie Święto Rodziny

Jedna z zabaw tanecznych

Wiosenny
pochód przedszkolaków

W

iosno, wiosno nasza siostro,
przyjdź tu do nas, pozwól
nam się już radować!” - takim to okrzykiem dzieci z Miejskiego
Przedszkola nr 2 nawoływały 21 marca
upragnioną przez wszystkich porę
roku. Jednak nasze przedszkolaczki
tego wiosennego dnia nie były same.
21 marca spotkaliśmy się w Parku
Miejskim z dziećmi i paniami z Przedszkola nr 1 w Mszanie Dolnej. W parku
urządziliśmy wspólne podchody - szukaliśmy ukrytych kopert, w których
Pani Wiosna zostawiła wiosenne zadania do rozwiązania. Przedszkolaczki
podzielone na cztery grupy, dzielnie
stawiły czoła wyzwaniom i rozwiązały
zagadki oraz wykonały zadania jakie
przygotowała dla nich Pani Wiosna.
Były pytania w formie quizu, zagadki,
żabie i zajęcze skoki. Największym zainteresowaniem cieszyło się wykonanie portretu Pani Wiosny przy użyciu
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kredy na alejkach w parku. Nie mogło
zabraknąć mini koncertu w repertuarze którego były wiosenne piosenki.
Za wykonanie każdego zadania
Wiosna przydzielała jeden punkt
w postaci kwiatu. Na koniec obdarowaliśmy się wiosennymi prezencikami
kwiatkami i żabkami. Następnie
wspólnie przeszliśmy do ogrodu przedszkolnego. Tu dzieci mogły wypić
soczek i zjeść coś słodkiego, no i najważniejsze - wspólnie bawić się na
przyrządach - to dla dzieci największa
frajda. Było bardzo miło i mamy
nadzieję, że będziemy mogli jeszcze
kiedyś wspólnie się spotkać i pobawić.
Tak dzieci z przedszkola nr 2 powitały tegoroczną wiosnę

Przedszkole Miejskie nr 2

Mszańska „jedynka” hucznie wkroczyła
w drugie półwiecze
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nad pięć tysięcy. W jednej z sal lekcyjnych na parterze urządzono „izbę
pamięci” - dzienniki lekcyjne, świadectwa, szkolne zeszyty, wypracowania, prace plastyczne i kroniki, można
było zobaczyć, dotknąć i przeglądnąć.
Wielu z zaproszonych odnalazło
siebie w pożółkłych już dziennikach.
Ta sentymentalna podróż do przeszłości dostarczyła wielu z nas ogrom
wzruszeń, aż po łezkę w kącikach
oczu.
Choć dostojna jubilatka „wychodziła” z ziemi, kiedy jak to zapisano

sięciu lektorów i ministrantów uczniów „jedynki”, a za nimi celebransi. Doliczyliśmy się aż 9 kapłanów
przy ołtarzu. Zaszczytu przewodniczenia mszy św. dostąpił ks. Stanisław Parzygnat, pierwszy proboszcz
tej wspólnoty i budowniczy kościoła.
Na zaproszenie organizatorów jubileuszu odpowiedzieli też księża-absolwenci. Z Gilowic, na żywiecczyźnie,
przyjechał ks. Wacław Kozicki, z Czarnochowic koło Wieliczki ks. Władysław
Rusnak, z Gdowa ks. Piotr Piekarczyk,
z Niska ks. Robert Krzysztofiak. Nie
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C

ztery lata budowano mszańską
„tysiąclatkę” - pierwsze prace
ruszyły w roku 1960, a jesienią
roku 1964 do przestronnych, pachnących jeszcze świeżością sal lekcyjnych, weszli uczniowie i nauczyciele.
Przeskok był ogromny - ciasny budynek przy ul. Marcelego Nowotki
(dziś ul. M. M. Kolbego) dzieci zamieniły na szkołę o jakiej w tamtych latach
marzyło wielu. Jasne, duże klasy, szerokie korytarze, centralne ogrzewanie
w miejsce kaflowych pieców, sala gimnastyczna, boisko z prawdziwego zdarzenia i toalety. Od zakończenia II
wojny światowej minęło zaledwie 15
lat. Kiedy dziś mówimy o tym, wielu
się uśmiecha, ale w tamtych czasach
mieć taką szkołę było zaszczytem i wyróżnieniem.
Na 12 czerwca społeczność dzisiejszego Zespołu Szkół Miejskich nr 1 wyznaczyła datę hucznego świętowania
Złotych Godów swojej szkoły. Od
wielu miesięcy trwały intensywne
przygotowania, by niczego nie pominąć, by o nikim nie zapomnieć, by
ważnych dat z historii nie przeoczyć.
Zbierano archiwalne materiały z tamtego okresu, szukano czarno-białych
fotografii ukazujących szkolne życie,
zwracano się z prośbą do absolwentów
o udostępnienie dokumentów, takich
jak świadectwa szkolne, dzienniczki
ucznia, zeszyty i inne pamiątki z tamtych lat. Trwały też przygotowania do
samej uroczystości - wybór tekstów,
aranżacja piosenek, choreograficzne
układy, projekty dekoracji. Trzeba było
pomyśleć i ułożyć listę Gości zasłużonych, byłych dyrektorów, nauczycieli i personelu administracyjnego.
Pomyślano o absolwentach, a tych na
przestrzeni półwiecza doliczono się po-

Uroczystości rocznicowe rozpoczęła msza święta
w przypadkowo odnalezionym Akcie
Erekcyjnym, I Sekretarzem PZPR był
Władysław Gomułka, to świętowanie
swojego złotego jubileuszu rozpoczęła
przy ołtarzu. Na godz. 9.30 wyznaczono chwilę rozpoczęcia uroczystej
Eucharystii w kościele Miłosierdzia
Bożego w Mszanie Dolnej. Ponad 500
uczniów ze wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum, dyrekcja,
nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, absolwenci, zaproszeni goście,
przedstawiciele Małopolskiego Kuratorium i władze samorządowe,
wypełnili świątynię. Na czele uroczystej procesji do ołtarza rzesza kilkudzie-

zawiedli byli katecheci - ks. Janusz
Sołtys, dziś proboszcz w Radoczy koło
Wadowic i ks. Rafał Ryczek, wikariusz
w Chełmku koło Oświęcimia. Nie zabrakło, co oczywiste, Gospodarzy - ks.
dr. Tadeusza Mrowca, proboszcza parafii i wikariusza ks. Mateusza Korpaka. Jubileusz świętował także
ks. Zbigniew Wójcik, salezjanin z Przyłękowa, który od wielu lat spędza
wakacje z młodzieżą w gościnnych
progach naszej szkoły.
Przed ołtarzem usadzono najmłodszych - dziewczęta i wielu chłopców
w regionalnych strojach, inni w harcerskich mundurach, zaś pozostali „na
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W swoim wystąpieniu burmistrz
Tadeusz
Filipiak,
parafrazując
sienkiewiczowskie pytanie „Quo vadis”, pytał; „quo vadis mszańsko jedynko” i zaraz na to pytanie
odpowiedział: wiemy dokąd idzie
nasza szkoła. Była zawsze wierna dobrym i szlachetnym ideałom, uczyła
przyzwoitości, patriotyzmu, wrażliwości, uczciwości, szlachetności i szacunku dla każdego. Można więc dziś
ze spokojem i pewnością powiedzieć,
że ta szkoła idzie dobrą drogą, że nauczyciele tu pracujący, to pedagodzy
z powołania, że uczniowie tej szkoły,
jeśli tylko tej drogi trzymać się będą,
dojdą do celu i jak to się potocznie
mówi, „wyjdą na ludzi”. Życzenia,
gratulacje, okolicznościowe adresy
otrzymała dyr. Anna Górska od przewodniczącego Rady Miasta Adama
Malca,
wicestarosty
Franciszka
Dziedziny, wizytator Małgorzaty
Lenartowicz, koleżanek - dyrektorek
i dyrektorów.

śpiewanym utworze.
Dynamiczny, pełen werwy, humoru
i swady program z pewnością nikogo
nie znudził - nikt z gości nie opuścił
sali, nikt nie zemdlał z nudów, a co
rusz po wielkiej hali niosły się gromko
i rytmicznie wybijane oklaski. Atmosferze dali się nawet porwać, poważni
zwykle, goście w sutannach. Na koniec
uroczystego spotkania w hali, uczniowie obdarowali wszystkich kolorowymi, zrobionymi w szkole, różami,
zaś dodatkiem było specjalne wydanie
naszego kwartalnika „Pod Lubogoszczą”, w całości poświęcone jubileuszowi szkoły. Zaczęło się
poważnie i koniec był poważny - Mazurek Dąbrowskiego i pochylony
szkolny sztandar towarzyszył ślubowaniu przedstawicieli wszystkich klas
szkoły. Wyprowadzenie sztandaru
i komenda „spocznij” były sygnałem,
że ta część świętowania już za nami.
Kiedy gospodarze zaprosili swoich
gości na mały poczęstunek, uczniowie
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galowo”. Sztandar szkoły, dymiąca kadzielnica, asysta liturgiczna
w pełnym wymiarze, orkiestra naszych
strażaków - wielu muzyków, z kapelmistrzem na czele, to absolwenci
szkoły, nauczyciel Grzegorz Szynalik,
wuefista-lektor. To dowody, że uroczystość miała niezwykle podniosły
charakter. Homilię wygłosił także absolwent - ks. Piotr Piekarczyk zachęcał
uczniów do pracy, do pilności i szacunku wobec nauczycieli, zaś nauczycielom dziękował za trudy pedagogicznej misji. Wspominał swoich
nauczycieli, którzy jak mówił „pomogli
mu przeżyć głupi wiek”. Były dary ofiarne procesyjnie niesione do ołtarza oprócz wina, wody i hostii, uczniowie
i nauczyciele przynieśli kwiaty, sportowe trofea, szkolny podręcznik i symboliczny kaganek oświaty. Na koniec
Eucharystii odśpiewano uroczyste „My
chcemy Boga” - dzieci, młodzież
i dorośli wspólnie modlili się tą pieśnią
o „Boga w książce w szkole, [...] w godzinach wytchnień, pracy dnia i rodzin
kole...”
Przy skocznych rytmach marsza granego przez orkiestrę, wszyscy przeszli
ulicami miasta do Hali Miejskiej - tam
wyznaczono kolejny punkt czwartkowych uroczystości. Na rozłożonych
krzesełkach, ławach i ławeczkach,
a nawet na podłodze, rozsiedli się
uczniowie, zaproszeni goście, nauczyciele i wychowawcy sprzed lat i dziś
pracujący w tej szkole, przedstawiciele
Samorządu obecnej, ale i minionych
kadencji, nie zabrakło rodziców, absolwentów, księży i lokalnych mediów.
„Świecka” część jubileuszu rozpoczęła się od... donośnego dzwonka.
Słuchano go na szkolnych korytarzach
50 lat temu i ten sam dźwięczny głos
dał sygnał, że świętowanie czas zacząć.
Wyraźnie wzruszona Gospodyni
Złotych Godów, dyr. Anna Górska powitała obecnych w hali zaproszonych
gości. Długa była ich lista, a wyczytywane z imienia i nazwiska osobistości,
co rusz nagradzano rzęsistymi brawami. Te najcieplejsze otrzymali byli
dyrektorzy mszańskiej „jedynki” - Pani
Aleksandra Franczak i Pan Eugeniusz
Sieja. Pośród zaproszonych dostrzegliśmy wielu nauczycieli z tamtych lat,
wielu z różnych przyczyn do Mszany
Dolnej nie dotarło. Małopolską oświatę
reprezentowała p. Małgorzata Lenartowicz - starszy wizytator oświaty
z Nowego Sącza. Limanowski Powiat
był obecny w osobie Franciszka Dziedziny - wicestarosty i mszaniaka. Byli
obecni wszyscy dyrektorzy mszańskich
szkół podstawowych i gimnazjów,
a także placówek ponadgimnazjalnych, oraz instytucji samorządowych
miasta Mszana Dolna.

Prowadzący akademię - absolwenci szkoły, a obecnie pracujący w niej
nauczyciele Marta Bijatowska i Zbigniew Stachura
Ale szkoła to przede wszystkim
dzieci i młodzież - za program artystyczny, który przygotowały z uczniami szkolne polonistki; Irena Kołodziej
i Katarzyna Kubowicz, wszystkim należy się celująca ocena! Krótkimi, dowcipnymi, a zarazem pełnymi treści komentarzami, duet konferansjerów
Marta Bijatowska i Zbigniew Stachura,
także absolwenci szkoły-jubilatki, dziś
w niej pracujący, wprowadzał zebranych w atmosferę minionych lat:
w rytmie starej i popularnej piosenki
„Budujemy nowy dom, jeszcze jeden
nowy dom” podziwialiśmy ekipę murarzy wznoszących szkołę. Na koniec
pracy jeden z nich na frontonie „budynku” zawiesił tablicę z napisem:
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mszanie
Dolnej. Chwilę później w sentymentalną podróż starą ciuchcią i z piosenki
pt. „Jedzie pociąg z daleka” śpiewaną
przez absolwentki szkoły i obdarzoną
pięknym głosem uczennicę szkoły
Zuzię Wietrzyk, dowiedzieliśmy się kto
zajmuje miejsca w wagonie nr 1, a kto
w kolejnych. Nad muzycznym porządkiem czuwał Piotr Burcan - ten
nauczyciel muzyki z Rabki przygotował także szkolny chór znakomicie
radzący sobie w każdym kolejno

mogli w tym samym czasie skorzystać
z bogatej oferty kulinarno-rozrywkowej dostępnej wokół szkolnych obiektów. Grillowane kiełbaski, wyborne
ciasta przygotowane przez rodziców,
dmuchane zamki i zjeżdżalnie, ściana
wspinaczkowa na której swoich sił próbował nawet ks. Mateusz Korpak
(dobrze poinformowani mówią, że
zdobyte na ściance umiejętności mogą
lubianemu kapłanowi przydać się w...
przyszłej kapłańskiej posłudze) były
do późnego popołudnia we władaniu
uczniów szkoły. Ale wszystko ma swój
początek i ma swój koniec - w piątek,
13 czerwca uczniowie wrócili do szkolnych ławek, nauczyciele za katedry,
stary dzwonek na swoje miejsce, a popularna „tysiąclatka” rozpoczęła drugie półwiecze. Może czytający ten
tekst, bardzo młodzi uczniowie szkoły,
uświadomią sobie, że następny, tak
wspaniały jubileusz, będą świętować
właśnie oni, ale zasiądą na miejscach
dla zacnych gości, VIP-ów, byłych
dyrektorów i nauczycieli i absolwentów - wszak będzie wtedy rok 2064,
a mszańska „jedynka” świętować
będzie 100-lecie swojego istnienia.
Red.
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Wydarzenia

Festiwal Historyczny „Kasztel” w Mszanie
Dolnej na jubileusz nazwy „Mszana”

Podczas Festiwalu pokazy kaligrafii,
pojedynki, koncerty, konkursy oraz
wioska historyczna: rzemieślnicy,
sprzedawcy produktów regionalnych,
piekarze, pszczelarze oraz zbiórka
starych fotografii dla strony „Mszana
Dolna na starych fotografiach”.
Wstęp na Festiwal Historyczny
„Kasztel” jest wolny. Wydarzenie
wspierają lokalni przedsiębiorcy, m.in.
POLER, Sentyrz.pl - Producent
Odzieży Roboczej, Instalatorstwo Elektryczne Maciej Rusnak.
Zachęcamy do przyłączenia się
i odwiedzenia Festiwalu - 6 lipca
2014, ul. Ogrodowa 2 w Mszanie
Dolnej (Folwark)
Michał Wójcik
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W lipcową niedzielę poznamy dawną przeszłość Mszany Dolnej

Na turystyczną rozgrzewkę
- Lubogoszcz

P

ierwszy wyznaczony punkt spotkania w ramach „X Spotkań
w górach” nie wymagał wielkiego wysiłku po zimowej przerwie.
Zresztą dla tych, którzy nawet zimą nie
próżnowali, potraktowany był jako
krótki spacer, bo z Mszany Dolnej
do Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej
„Lubogoszcz” to około 40 minut.
By spotkać się z wszystkimi, którzy
chodzą na wycieczki z Terenowym
Koła PTTK w Mszanie Dolnej wystarczyło w samo południe zapakować do
plecaka kiełbaskę i spokojnie każdy
zdążył ją zjeść o wyznaczonej godzinie
13.00 na pierwsze spotkanie. Zdarzyli
się też i tacy, którzy na rozgrzewkę
wcześniej zdobyli szczytu góry by
potem przejść do Bazy na spotkanie
i „turystyczny” obiad pod chmurką.
Dodatkową atrakcją dla najmłodszych był również konkurs - trzeba

było jak najszybciej rozwiązać krzyżówkę, odpowiadając na pytania przyrodnicze. Pomoc ze strony dorosłych
była w niektórych przypadkach nawet
wskazana, szczególnie tam, gdzie jeszcze najmłodsi mieli problemy z utrzymaniem długopisu w ręce, ale nie ma
jak dziadek czy mama... Najszybszy
rodzinny „team” Antoszów otrzymał
książkę o Justynie Kowalczyk, ale
wszyscy pozostali nie wracali z pustymi rękami: turystyczne drobiazgi,
książeczki o tropach zwierząt, przyrodnicze czasopisma... Choć majowy
długi weekend nie rozpieszczał pogodą, w niedzielę udało się naliczyć
78 śmiałków, którzy trzy tygodnie później wychodzili na Ćwilin.
Do zobaczenia na turystycznym
szlaku!
Red.

FOT. PTTK

Propozycja programu wydarzenia:
14:00 - inauguracja festiwalu - odczytanie aktu „760-lecie słowa Mszana”
14:10 - przemarsz przez Mszanę Dolną
z udziałem zespołu muzyki dawnej
14:45 - powitanie drużyn i mieszczan
w Kasztelu (ul. Ogrodowa 2)
15:00 - prezentacja drużyn, rzemieślników i zespołów
15:30 - wróżby dla Kasztelu, mieszczan i gości Festiwalu
16:00 - pokaz tańca dawnego
17:00 - konkurs o laur „Damy Kasztelu” 18:00 - pokaz fechtunku
19:15 - wielka bitwa o Kasztel
20:00 - koncert zespołu Overdrive

FOT. GWARDIA KASZTELAŃSKA

W

tym roku przypada piękna
rocznica 760-lecia zapisania
w klasztornych dokumentach
słowa „Mschena” - nazwy rzeki pokrytej mchem, nad którą w XIV wieku, za
sprawą cystersów i króla Kazimierza
Wielkiego, powstało nasze miasteczko.
Gwardia Kasztelańska i nowo zawiązane Stowarzyszenie Formy Nowej
Kultury/Formy Kultury Zagórzan zapraszają w pierwszą niedzielę lipca
(6 lipca 2014) na niezwykły Festiwal
Historyczny „Kasztel”, który przypomina o tym jubileuszu oraz o dawnej
przeszłości Mszany Dolnej. Ideą organizatorów jest szerokie zaprezentowanie mieszkańcom i gościom kultury
dworskiej i ludowej w rodzinnej atmosferze niedzielnego spotkania.
Na początek przemarsz przez
Mszanę Dolną z Rynku na Ogrodową
2 w towarzystwie grup rekonstrukcyjnych i przy akompaniamencie muzyki
renesansowej, następnie cała moc atrakcji.

Lubogoszcz - pierwsze wyjście w 2014 r. w ramach „X Spotkań w górach”
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Gorc z
pięknymi
polanami

Muchowe zawody
młodzików i juniorów o
Puchar Burmistrza Miasta

FOT. URZĄD MIASTA

W

końcu się udało - zobaczyć
Gorc, zdobyć szczyt i podziwiać piękno otaczających go
polan. Ostania wyprawa z Terenowym
Kołem PTTK na Gorc Kamienicki nie
należała do udanych, mgła i deszcz
zmusił całą grupę do skorzystania
w gościnnej bacówki.
Teraz było inaczej - przy podchodzeniu na szczyt z polany Świnkówka
można było podziwiać piękne polany
pod Turbaczem, Kudłoniem, na horyzoncie majestatyczne Tatry, a na kolejnej polanie - Gorc Kamienicki otwierały się nam widoki na Szczawę,
Kamienicę i pasmo Radziejowej w Beskidzie Sądeckim. Brakowało takich wi-

Zwycięzcy w kategorii juniorów

Uczestnicy spotkania, dzięki pięknej pogodzie mogli podziwiać nader wiele pięknych widoków
doków ostatnim razem, dlatego tak
dużo osób zachęciła pogoda i na szczyt
Gorca wyszło 57 osób, góra niestraszna była nawet dla tych najmłodszych. Gdy trasę pokonywało się na
plecach taty, psikusy na polanie przy
bacówce to potem sama radość...
Następny do zdobycia jest Ciecień
- 6 lipca wyznaczony jest termin
kolejnego „Spotkania w górach”.
Serdecznie zapraszamy!
Dla wszystkich zainteresowanych
wspólnym wędrowaniem przekazujemy informację, iż regulamin spotkań
nie uległ zmianie, uczestnicy wybierają
trasy tak, aby spotkać się na szczycie
lub w innym wyznaczonym miejscu
w godzinach 13.00-14.00. W „Spotkaniach w górach” mogą brać udział
indywidualni turyści i grupy zorganizowane. Dzieci i osoby niepełnosprawne również mogą brać udział
w wycieczkach ale wyłącznie pod
opieką dorosłych. Spotkania odbywają
się w wyznaczonych miejscach bez
względu na pogodę. Organizatorzy
przyznają nagrody uczestnikom, którzy zaliczyli przynajmniej cztery z sześciu szczytów. Serdecznie zapraszamy
do wspólnego wędrowania.
Red.
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jąc ten sport, jednocześnie uwrażliwiając na zachowania ekologiczne. Dekoracja najlepszych zawodników odbyła
się w Parku Miejskim, a gratulacje, dyplomy i puchary wręczał im Burmistrz
Miasta i świeżo wybrany nowy Prezes
Zarządu Okręgu PZW Nowy Sącz Zdzisław Kowalski. I miejsce zdobył
Filip Kuras, II miejsce Dawid Bartoszek, III miejsce Kamil Kapryan, nagrodą za najdłuższą rybę musieli się
podzielić dwaj zawodnicy kadry juniorów, Bartek Zając oraz Kacper Rudzki
łowiąc 40 centymetrowe pstrągi.
Wszystko wskazuje, że wędkarstwo
muchowe w naszym regionie ma
szasnę zaistnieć na światową skalę:
mamy już mszańskiego Wicemistrza
Świata Wędkarstwie Muchowym - Piotra Armatysa, doczekaliśmy się „naszego” Prezesa, a na naszej rzece mogą
odbyć się światowe zawody!
Red.

FOT. URZĄD MIASTA

FOT. PTTK

K

iedy w Parku Miejskim
wszystko było już przygotowane
by świętować hucznie Dzień
Dziecka, po sąsiedzku, na rzece
Mszance kończyła się ostatnia trzecia
tura zawodów w wędkarstwie muchowym młodzików i juniorów o Puchar
Burmistrza Miasta. Pojawili się najlepsi z reprezentacji juniorów do kadry
narodowej, z Gdańska, Myślenic, Makowa Podhalańskiego, Nowego Targu.
Zawody odbywały się pod czujnym
okiem Andrzeja Wnękowicza trenera
reprezentacji juniorów w wędkarstwie
muchowym. Z jednej strony były to
zawody, a z drugiej kolejny trening na
naszej rzece, bo Mszanka brana jest
pod uwagę jako sektor do łowienia
podczas Mistrzostw Świata Juniorów
w Wędkarstwie Muchowym. Wszystko
idealnie zgrało się w czasie: podczas
Pikniku Rodzinnego wędkarze z Koła
PZW „Mszanka” przeprowadzali przeróżne zawody i konkursy, popularyzu-

Najlepsi w kategorii młodzików
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Z „Szymkiem” na Orliku, czyli piłkarski
Dzień Dziecka w Mszanie Dolnej

M

Dobrej, że na czas dotrą młodzi piłkarze z Raby Wyżnej, ale czy zerwą się
z łóżek wcześniej niż inni, młodzi
podopieczni „Szymka” i „Franka”, tego
pewnymi do końca być nie można
było. Grzegorz Szynalik zapewniał, że
Mirosław Szymkowiak potwierdził
przyjazd swoich piłkarzy, zapewnił też,
że osobiście będzie Akademię 21 na
mszańskim turnieju prowadził. I tak
się stało. Krakusy dotarły na czas oprócz młodych piłkarzy, do Mszany
przyjechało kilkoro rodziców, a nawet
małżonka Mirosława Szymkowiaka
z ich synem - małym Julkiem, zwanym
pieszczotliwie przez wszystkich „prezesem”. Jednego uczestnika turnieju
„O uśmiech i radość dziecka”, już poznaliśmy. Teraz wizytówki pozostałych
ekip. Po ekipie Akademii 21, najdalszą
drogę do Mszany Dolnej, pokonać mu-

28 punktów, ugrillowano 100 pysznych kiełbasek, zjedzono 120 świeżych
chrupiących bułeczek, wręczono 5
pucharów i 2 statuetki. Tyle statystyki.
A jak było w szczegółach? Wiedzieliśmy, że Akademia 21 przyjechała do
Mszany po zwycięstwo, ale pozostałe
drużyny nie zamierzały łatwo swojej
„skóry” sprzedać. W meczu inauguracyjnym do boju z krakusami Mirka
Szymkowiaka stanęły młode i żądne
„krwi” niedźwiedzie. O ile w I połowie
mecz miał wyrównany przebieg, o tyle
II połówka przebiegała już pod dyktando gości z Krakowa. Wynik 5:2 dla
Akademii 21 był sygnałem dla pozostałych ekip, że z rówieśnikami znad
Wisły przelewek nie będzie. W meczu
nr 2 stanęli na przeciw siebie gospodarze - drużyna Turbacza Mszana
Dolna i Dobrzanka Dobra. Przy jednej

FOT. URZĄD MIASTA

łodzi piłkarze, którzy uczestniczyli w niedzielę 1 czerwca
w piłkarskim turnieju na
mszańskim ORLIKU mogą nie wiedzieć, kto to Mirosław Szymkowiak,
ale już ich tatusiowie, a nierzadko
i mamy, bardzo popularnego i znakomitego niegdyś pomocnika Białej
Gwiazdy i reprezentacji Polski, pamiętają z występów na murawie.
Kto znalazł chwilę, by odwiedzić
sportowe obiekty przy ul. J. Marka,
miał okazję do spotkania i chwili rozmowy z byłym piłkarzem krakowskiej
Wisły. Wielu kibiców zrobiło sobie
z „Szymkiem” fotkę, młodsi prosili
o autografy, a wszyscy mogli przyglądnąć się niedawnemu jeszcze zawodowemu piłkarzowi, jak czuje się
w nowej dla siebie roli - trenera i wychowawcy bardzo młodych jeszcze

Wspólna fotografia młodych adeptów piłki nożnej z Mirosławem Szymkowiakiem
adeptów piłki nożnej. Mszański turniej
to pomysł innego piłkarza, trenera
i nauczyciela - Grzegorza Szynalika,
popularnego „Gegona”, filara defensywy mszańskiego Turbacza. Okazja
nadarzała się przednia - Dzień Dziecka
przypadał akurat w niedzielę. Nikomu
to jednak nie przeszkadzało i na zaproszenie pomysłodawcy do Mszany
Dolnej przyjechały cztery ekipy piłkarzy, a pośród nich... jedna piłkarka,
w barwach teamu Dobrzanki z Dobrej,
urodzonych w latach 2003/2004.
Wielu nie wierzyło, że turniej planowany na niedzielne przedpołudnie
skusi przyjezdnych. A jednak dobre
kontakty między trenerami sprawiły,
że tuż po godz. 9 parking przy kompleksie ORLIK 2012 był pełen samochodów. Organizatorzy byli pewni, że
nie zawiodą sąsiedzi z Niedźwiedzia,
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sieli podopieczni Roberta Szczypki młodzi piłkarze Orkana Raba Wyżna.
Trochę ziewali, ale kryzys szybko mijał
i na swój pierwszy turniejowy mecz,
rabianie byli już wybudzeni. Zza Gruszowca przyjechała drużyna prowadzona przez Jarosława Kordeczkę Dobrzanka Dobra mająca w swoim
składzie jedyną dziewczynę w swoim
pierwszym meczu urwała punkt gospodarzom turnieju - drużynie Turbacza
Mszana Dolna, prowadzonej przez
Grzegorza Szynalika. Zawsze na zaproszenie odpowiadają nasi najbliźsi
sąsiedzi z Niedźwiedzia - team Orkana
prowadzony przez Mateusza Misiurę
już w meczu inauguracyjnym musiał
stanąć do boju z faworytami zawodów
- ekipą „Szymka”. Do godziny 14 rozegrano 10 meczów, strzelono 35
bramek, drużyny wywalczyły łącznie

linii spokojny i opanowany Jarosław
Kordeczka, a naprzeciw prawdziwy
„wulkan” - opiekun mszańskiej
drużyny - Grzegorz Szynalik. Wynik?
Remis 1:1. W następnym meczu
o zwycięstwo walczyły dwa ORKANY,
czyli Raba Wyżna z Niedźwiedziem.
Mocniejsi okazali się krajanie kard.
Dziwisza, którzy rodaków piewcy Gorców (Władysława Orkana) ograli 2:0.
Podopieczni Szymkowiaka nie mogli
pozwolić sobie na leniuchowanie,
kiedy grali inni. Trener zaordynował
piłkarzom rozgrzewkę na boisku
trawiastym. Wśród pilnie „grzejących”
się zawodników Akademii 21 dostrzegliśmy także Szymkowiaka-juniora. Mały Julek już dziś znakomicie
radzi sobie z futbolówką i być może
pójdzie w ślady swojego papy? Julek
nie wystąpił w mszańskim turnieju
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Sport
adres p. Adama Myszogląda z Łostówki - to główny „sprawca” przyjazdu do Mszany Dolnej popularnego
„Szymka” i jego Akademii 21. Niewtajemniczonych informujemy, że pod
okiem byłego reprezentanta kraju,
trenuje syn Pana Adama, który na
mszańskim Orliku radził sobie znakomicie! Syci i pogodzeni z wynikami
piłkarze i trenerzy mogli na koniec
wyjść jeszcze raz na boisko, ale tym
razem nie po to, by rozegrać kolejny
mecz, ale by odebrać puchary i statuetki dla najlepszego snajpera i bramkarza turnieju. Puchary zakupione
przez mszański magistrat wręczał sam
Mirosław Szymkowiak, ale zwycięzcom turnieju puchar najbardziej okazały wręczył Grzegorz Szynalik. Co ciekawe, trofeum z rąk Gegona odebrał
mały Julek Szymkowiak, który nie krył
dumy ze zwycięstwa swoich nieco starszych kolegów. Szymek-junior miał
małe problemy z uniesieniem pucharu
- wszak Julek i puchar byli niemal
tego samego „wzrostu”. Najlepszym
bramkarzem turnieju z okazji Dnia
Dziecka wybrano stróża bramki

FOT. URZĄD MIASTA

z uwagi na wiek, ale z mamą śledził
zmagania swoich starszych kolegów,
a ci w swoim drugim meczu odprawili
z przysłowiowym kwitkiem Dobrzankę
Dobra 4:0. W kolejnym już meczu turnieju zmierzyli się sąsiedzi - Orkan
Niedźwiedź i Turbacz Mszana Dolna.
Drugi mecz gospodarzy i drugi remis
w takim samym stosunku bramkowym, 1:1. Na młodych piłkarzy
Mateusza Misiury czekali w kolejnym
meczu podopieczni Mirosława Szymkowiaka. Grający w białych strojach
zawodnicy z Krakowa, podobnie jak
rówieśnikom z Dobrej, strzelili Orkanowi 4 gole, nie tracąc żadnego. Także
w meczu z gospodarzami turnieju Akademia 21 zagrała na „zero” z tyłu, zaś
golkiper Turbacza piłkę z siatki wyjmował trzy razy. Wynik 3:0 po końcowym gwizdku nie pozostawiał
złudzeń, kto w tych zmaganiach był
lepszy? Piłkarze z Niedźwiedzia na
kolejny swój turniejowy mecz wyszli
bardzo skoncentrowani i zdobyli
upragnione 3 punkty, pokonując 2:1
Dobrzankę Dobra. Młodzi piłkarze
Turbacza także w kolejnym spotkaniu

Polska
pobiegła
w Parku
Miejskim

T

ym razem, a kto wie czy już nie
na stałe, bieg w ramach
ogólnopolskiej akcji „Polska
biega” postanowiliśmy przeprowadzić
w Parku Miejskim im. Rodziny hr.
Krasińskich. Największym pozytywnym zaskoczeniem było pojawienie
się tylu młodych, chętnych zawodników. Lista zamknęła się na liczbie
„75” i miejmy nadzieję, że za rok
będzie podobnie.
Trasę przygotował sam Zygmunt
Łyżnicki, który dla dzieci wyznaczył
5 małych okrążeń wokół parku - w sumie 2 km, starsi zawodnicy mieli do
pokonania 10 dużych - 6 km. Dopisali
zawodnicy z Sekcji Biegów Górskich
i Długodystansowych przy MOK, chociaż dzień wcześniej startowali w
Żarze na Słowacji, na bieżąco też dostawaliśmy informację z finału limanowskiego Kieratu, gdzie startował
nasz zawodnik Piotr Majkowski, który
ukończył go na dziewiątym miejscu!
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Orkana Raba Wyżna - Jakuba Kościelniaka. Klasyfikację snajperów wygrał
napastnik Orkana Niedźwiedź - Przemysław Krzysztofiak. W scenie finałowej do wspólnego zdjęcia stanęli
wszyscy uczestnicy turnieju - piłkarze,
trenerzy i sędziowie. Może za rok uda
nam się znów zorganizować taki turniej? Tegoroczny pokazał, że warto
- obserwatorzy zgodnie stwierdzili,
że za lat 10 za narodową jedenastkę
wstydzić się już nie będziemy musieli.
Ci młodzi piłkarze mają wszelkie atuty,
by założyć kiedyś koszulkę z białym
orłem na piersi. Trzymamy za was
kciuki!
Tabela wyników:
1. AKADEMIA 21 Kraków 12 pkt.
2. ORKAN Raba Wyżna 9 pkt.
3. ORKAN Niedźwiedź 4 pkt.
4. TURBACZ Mszana Dolna 2 pkt.
5. DOBRZANKA Dobra 1 pkt
SKŁAD DRUŻYNY TURBACZA: Jan
Kordeczka, Gabriel Cichórz, Jan Kokoszka, Kacper Wójtowicz, Konrad
Kornaś, Bartłomiej Gruszkowski, Mateusz Porębski, Piotr Piekarczyk,
Bartłomiej Figura, Michał Jania
Red.
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Cenne uwagi przedmeczowe
okazali się bardzo „gościnni”. Na sekundy przed końcowym gwizdkiem
dali sobie strzelić gola i przegrali
z rówieśnikami z Raby Wyżnej 2:3.
Piłkarze Roberta Szczypki poszli za
ciosem i w ostatnim meczu turnieju
ograli piłkarzy z Dobrej 2:1. Kiedy na
boisku trwały zacięte boje, Agnieszka
Szynalik (małżonka Grzegorza) krzątała się przy wielkim grillu. Trzeba
było zadbać o puste żołądki młodych
piłkarzy. Po kilku meczach rozegranych w szybkim tempie, apetyty dopisywały i smaczne kiełbaski, podarowane przez właścicieli Firmy
DOBR-MIĘS, braci Sylwestra i Władysława Cichórzów, znikały z tacek
bardzo szybko. Nawet Mirek Szymkowiak, skusił się na grillowaną kiełbaskę
z pyszną bułeczką - a tych w liczbie
120 podarowali Państwo Bożena i Jan
Potaczkowie - właściciele piekarni i cukierni z Niedźwiedzia. Żeby nie było
czkawki, wszyscy mogli skosztować
wybornych soczków „TYMBARK” podarowanych przez firmę. Podziękowania kierujemy też pod adresem właściciela Firmy STAN - p. Stanisława
Jani, jednego ze sponsorów turnieju.
Podziękowania szczególne płyną pod

Biegali „mali” i „duzi”
Sekcja na pewno znajdzie następców
wśród uczestników tegorocznego
biegu. Pierwszy na mecie po „piątce”
był Jan Kopyciński, a potem tak szybko
wpadli na metę kolejni, że można
napisać o miejscach ex aequo, które
zdobyli Karol Radomski, Przemek Cieniawski, Damian Cieniawski, Oskar
Cyrek, Michał Świerk... Choć przez organizacyjną pomyłkę niektórzy przebiegli jeszcze jedno okrążenie na
dokładkę... Za co jeszcze raz organizatorzy przepraszają! Wśród naszych
biegaczy byli tacy, którzy do Mszany
specjalnie przyjeżdżają na ten bieg,
więc po raz trzeci przyjechał do nas
Patryk Gorączka z Krakowa, który we
wcześniejszych latach zawsze odbierał
dyplom dla najmłodszego uczestnika.
Nawet Laura Lichorobiec, która na początku zapisów wydawała się najmłod-
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W tegorocznej akcji „Polska biega” wystartowało 75 zawodników i zawodniczek
szą uczestniczką, nie była tą najmłod- zawodnik sekcji, który wbiegł na metę
szą ze startujących dzieci, które dziel- po dorosłym dystansie na „dziesiątkę”,
nie i niestrudzenie pokonywały dys- ale zaraz za nim uplasował się
tans wyznaczony przez Zygmunta Bartłomiej Olajossy, miejsce trzecie
Łyżnickiego. Tutaj akurat ciężko oddać zdobył Jerzy Kogut, a potem już ciężko
laur jednej osobie - najwytrwalszym było zliczyć... Tak naprawdę ważna
zawodnikom pomagali tatusiowie, jest dobra zabawa i mamy nadzieję,
głośno kibicowały mamy, niektórzy że nikt nie opuścił Parku w złym naczęść dystansu pokonali na rękach ro- stroju. Pomogła loteria drobnych upodziców, ale najważniejsze - dobiegli minków dla najwytrwalszych i małe
do mety. Niezwyciężony Jan Wydra to „co nieco” na regenerację organizmu

XV Turniej Piłki Siatkowej
TKKF

T

Grunwald - Lubień 0-2 (19-25, 24-26)
Mecz o V i VI miejsce:
Myślenice - UKS Beskid 1-2 (25-13,
22-25, 15-10)
Mecz o III miejsce:
Grunwald - Mszana Dolna 1-2 (18-25,
25-18, 7-15)
Mecz o I miejsce:
Lubień - Absolwenci 2-1 (19-25,
25-27, 15-8)
Tabela końcowa:
I Lubień
II Absolwenci Gimnazjum nr 2 Mszana
Dolna
III Mszana Dolna
IV Grunwald Mszana Dolna
V Myślenice
VI UKS Beskid Mszana Dolna
Red.
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o był już XV Turniej Piłki
Siatkowej o puchar Burmistrza
Miasta zorganizowany przez
Ognisko TKKF „Lubogoszcz”. Piątego
kwietnia na hali miejskiej ZSM nr 1
sześć zespołów podzielonych na dwie
grupy rozgrywało zacięte mecze. Najwyższe podium po spektakularnej
walce pod siatką zajęli zawodnicy
z Lubnia.
Wszyscy uczestnicy otrzymali puchary, które wręczali Leszek Rataj, Jan
Piekarczyk i Stanisław Jania. Drużyna
z Lubnia otrzymała pamiątkowe gadżety od firmy „LiJ Jadwiga i Leszek
Rataj”.
Mecze półfinałowe:
Absolwenci - Mszana Dolna 2-0 (2522, 25-21)

Drużyna z Lubnia (w środku) okazała się tegorocznym zwycięzcą
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12 medali
na Słowacji

P

odopieczni Zbigniewa Karpierza
przyzwyczaili
nas, że z każdej imprezy wracają z przysłowiowym workiem
medali - młodzi taekwondziści z UKS
KORYO, ambitni tak, jak ich trener,
nie wyobrażają sobie zawodów bez
zwycięstw i medali. Nie inaczej było
podczas ostatnich zawodów, których
gospodarzem byli nasi południowi
sąsiedzi, Słowacy. W turnieju Bratislava OPEN (7 czerwca br.) zmagało
się ponad pół tysiąca zawodników
z Europy. Uczniowski klub z Mszany
Dolnej reprezentowało 15 młodych
sportowców.
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przygotowane dzięki wsparciu Urzędu
Miasta oraz pakiety turystycznych informatorów od Franciszka Dziedziny
- Wicestarosta Limanowski co roku jest
dobrym duchem tego wydarzenia.
Na pamiątkę został dyplom i numer
startowy, a za rok, kto wie? Po takiej
ilości biegaczy w tym roku, wiemy, że
musimy się bardziej przygotować, więc
zapraszamy już na kolejną edycję
2015!
Organizatorzy

12 medali na 15 sportowców!
Z Bratysławy wracają z 12 medalami - średnia? Znakomita! Na najwyższym stopniu podium tym razem
stanęli Karolina Szczęsnowska, Mateusz Szczęsnowski i Sabina Kornaś.
Medale srebrne zawisły na szyjach siódemki podopiecznych Zbigniewa Karpierza. W finałach wyższość rywali
musieli uznać: Kamil Skolarus, Oskar
Pilch, Gabriela Ściegienna, Julia Chlipała, Dagmara Janiak, Kamil Kotarski
i Sylwia Kornaś. Medale brązowe przywieźli tym razem Ewelina Głowacz
i Klaudia Kujacz. Trenerowi i jego
wspaniałym podopiecznym gratulujemy kolejnych udanych zawodów
i życzymy następnych zwycięskich
turniejów i medali, najlepiej tych z najcenniejszego kruszcu.
Red.
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Szachy rządziły po raz 19

FOT. URZĄD MIASTA

W

ostatni weekend marca (2930.03) w murach „Jedynki”
trwały zacięte boje i unosił
się duch sportowej rywalizacji. I chociaż wysiłek ów ograniczał się tylko
do biało-czarnej planszy można było
potem odetchnąć na sportowym boisku. „Czachy dymiły” nad stolikami
gdzie zasiedli rośli gimnazjaliści i małe
przedszkolne szkraby.
Jaki ruch wykonać, na jakie pole
przesunąć figurę, gdy zegar nieubłaganie odlicza czas? Wszystko to w imię
królewskiej gry, którą popularyzuje
Jan Zapała. Robi to na tyle skutecznie,
że już w tamtym roku turniej odchodził swoją dojrzałą „osiemnastkę”,
na ten rok wypadła „19”, a za rok...
Tak czy inaczej Zespól Szkół nr 1
w Mszanie Dolnej gościł w swych progach ekipy z Barczyna, Bieńkówki,
Rabki Zdroju, Szaflar, Lipnicy Wielkiej, Zakopanego, Krościenka, Nowego
Sącza, Limanowej, Słopnic, Wieliczki,
Myślenic, Skawiny czy Krakowa. Przeszło 90 zawodników! Sędzią głównym
był Jan Zapała z Mszany Dolnej - instruktor, opiekun kółek szachowych
w naszych szkołach. Podczas uroczystego zakończenia w niedzielę Dyrektor
Szkoły Anna Górska wręczała wraz
z Burmistrzem Miasta i Panem Janem
puchary i drobne upominki gratulując
serdecznie wszystkim uczestnikom.

Z grona 90 zawodników najlepsi otrzymali puchary i dyplomy
W poszczególnych grupach odpo- III miejsce Maciej Brenkus
wiednie miejsca zajęli:
IV miejsce Mateusz Libucha
Gimnazjum:
V miejsce Emil Bochenek
I miejsce Artur Jagła
Dziewczęta:
II miejsce Mateusz Krasiński
I miejsce Elżbieta Łowczowska
III miejsce Miłosz Szarota
II miejsce Ewa Gemzik
IV miejsce Marcin Szarota
III miejsce Joanna Wielocha
V miejsce Bartłomiej Bielec
IV miejsce Martyna Pajdzik
Klasa IV-VI:
V miejsce Justyna Katra
I miejsce Michał Mroziński
Przedszkolaki:
II miejsce Radosław Peszkowski
I miejsce Maciej Wolak
III miejsce Radosław Wilk
II miejsce Dariusz Dziewoński
IV miejsce Tomasz Pietrzak
III miejsce Oliwier Sukiennik
V miejsce Maksymilian Śmieszek
IV miejsce Krzysztof Majewski
Klasa I-III:
V miejsce Joanna Bandyk
I miejsce Paweł Zborowski
II miejsce Mikołaj Krpiński

Red.

II Bieg Katyński w 74. rocznicę mordu
polskich oficerów

S

portowe zmagania gimnazjalistów
z miasta i gminy Mszana Dolna
upamiętniające katyńską zbrodnię na stałe wpisują się w kalendarz
wiosennych wydarzeń w naszym mieście. Rok temu z inicjatywy Zbigniewa
Jarosza, nauczyciela historii w Zespole
Placówek Oświatowych w Mszanie
Górnej, bieg sztafet mieszanych został
zorganizowany po raz pierwszy i był
ukoronowaniem bardzo wartościowego
pomysłu w którym uczestniczyli pracownicy naukowi krakowskiego IPN
i nauczyciele historii z miejskich
i gminnych szkół.
Program dedykowany gimnazjalistom obejmował cykl wykładów i prelekcji na temat zbrodni sowieckiego
NKWD dokonanego na polskich oficerach w roku 1940. Spotkania z młodzieżą gimnazjalną ze wszystkich szkół
miasta i gminy odbywały się salach
urzędu miasta i gminy. W tym roku
spotkań z naukowcami nie było, ale
wiedzę i świadomość u młodzieży sze-
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rzyli i podnosili nauczyciele historii.
Wtorkowe (15 kwietnia) zmagania w
Parku Miejskim im. Rodziny hr. Krasińskich w Mszanie Dolnej były finałowym akcentem kolejnego roku
pracy gimnazjalistów i ich nauczycieli. Trzeba podkreślić wzorową
współpracę historyków i wuefistów,
która za przyzwoleniem dyrektorów
szkół przyniosła bardzo pozytywne rezultaty, tak na niwie historycznej
świadomości, jak i sportowej rywalizacji młodzieży z naszych szkół. W zamyśle organizatorów wtorkowa impreza miała patriotyczno-sportowy
charakter. W parku pojawiły się
reprezentacje 6 gimnazjów z miasta
i mszańskiej gminy. Nauczyciele z Kasiny Wielkiej, Kasinki Małej, Raby
Niżnej, Mszany Górnej oraz obu miejskich gimnazjów wybrali do rywalizacji biegowej po 2 dziewczyny i 2
chłopaków ze swoich szkół. Zanim jednak mieszane sztafety ruszyły do
biegu, Zbigniew Jarosz przypomniał

wszystkim o intencjach, jakimi kierowali się organizatorzy tych zawodów.
Nie wolno nam zapomnieć, mówił
mszański historyk, o tym co wydarzyło
się 74 lata temu w Katyniu i innych
miejscach zagłady. Pamięć o tych
strasznych mordach, my starsi, musimy kultywować i przekazywać
młodemu pokoleniu. Pod kamienny
obelisk w mszańskim parku przywiodła nas tamtego dnia jeszcze jedna
bolesna rocznica - cztery lata temu
w drodze na obchody 70. rocznicy katyńskiej zbrodni w katastrofie rządowego TU-154 zginął Prezydent RP
Lech Kaczyński z Małżonką i 94 osobami znajdującymi się wówczas na
pokładzie samolotu. Te dwa bolesne
wydarzenia z historii naszego narodu
splatają się ze sobą i od 10 kwietnia
2010 roku już zawsze będą
przeżywane razem, bo jak mówił na
zakończenie uroczystości w parku burmistrz Tadeusz Filipiak, nie byłoby
Smoleńska, gdyby 74 temu nie było

www.mszana-dolna.eu

25

FOT. URZĄD MIASTA

Kultura

Podium „II Biegu Katyńskiego”
Katynia. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy pod kamiennym głazem
z tablicą ku czci ofiar lotniczej katastrofy i sześcioma tabliczkami z nazwiskami oficerów zamordowanych
na nieludzkiej ziemi I pochodzących
z naszej ziemi, przez młodzież gimnazjalną, nauczycieli, dyrektorów
i przedstawicieli samorządów, można
było dać znak do startu w biegu
po parkowych alejach. Wystartowało
sześć teamów. Bezkonkurencyjni
okazali się rodacy Justyny Kowalczyk
- gimnazjaliści z Kasiny Wielkiej

sprawnie przekazywali sobie pałeczkę
i finiszowali niezagrożeni przed
swoimi koleżankami i kolegami
z Mszany Górnej. Trzecie miejsce wybiegała mieszana sztafeta z Gimnazjum Nr 1 w Mszanie Dolnej. Miejsca
na podium nie udało się wywalczyć
biegaczom i biegaczkom z drugiego
miejskiego gimnazjum (m. IV) i pozostałym kwartetom: na miejscu 5. do
mety dobiegli podopieczni Krzysztofa
Nizińskiego z Gimnazjum w Kasince
Małej. Po nich do mety dotarli młodzi
sportowcy z Raby Niżnej. Zwycięzców

i pokonanych dyplomami i pucharami
obdarowali organizatorzy i samorządowcy - przewodniczący Rady
Gminy Mszana Dolna Jan Chorągwicki, z-ca wójta Tadeusz Klimek
i burmistrz Tadeusz Filipiak. Na koniec, mimo chłodu i deszczu, było
jeszcze pamiątkowe zdjęcie, słodki
rogal i napój. Głównemu organizatorowi, ZPO z Mszany Górnej w imieniu którego nad całością pieczę sprawował Zbigniew Jarosz z pomocą
przyszedł miejski magistrat z którego
kasy sfinansowano konieczne potrzeby. Za rok po parkowych alejkach
młodzi pobiegną po raz trzeci, a przed
nami, dorosłymi ważne zadanie - nauczyciele na lekcjach historii mogą zrobić wiele, ale nas nie zastąpią. Naszym
zadaniem jest pielęgnowanie i przypominanie tamtych dramatycznych
zdarzeń z historii Polski młodemu
pokoleniu, bo „takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.
Red.

Śladami Suprona, Świerada i Wrońskiego
- czyli zapasy pod Lubogoszczą
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obiektu, chyba zdecydowana większość z nas o pomyśle budowy hali
mówi już tylko dobrze? Wystarczy
zresztą o zmroku zrobić rundę po naszym mieście - w każdym sportowym
obiekcie świeci się światło i trwają
zajęcia. Można też zapytać nauczycieli
wychowania fizycznego o ocenę bazy, jaką mają do dyspozycji - dla
przykładu: nowa miejska hala i infrastruktura wokół, pozwala na prowadzenie równolegle aż 7 godzin popularnego „wuefu”. Prawie rok temu Jan
Sitkowski, mszaniak z urodzenia, choć
dziś nie mieszkający w Mszanie Dolnej, wpadł na pomysł utworzenia sekcji zapaśniczej w swoim rodzinnym
miasteczku. Namówił swoich kolegów
- dawnych zapaśników i po rozmowach z dyrektorką mszańskiej „jedynki” Anną Górską, utworzyli sekcję
zapaśniczą prz Uczniowskim Klubie
Sportowym „TOP”, który działa
w szkole już 19 lat a jego prezesem
jest Zbigniew Stachura. Dorównać
dawnym mistrzom chce dziś 12
chłopców, uczniów obu miejskich
szkół. Ćwiczą dwa razy w tygodniu
w udostępnionej bezpłatnie sali.
Zajęcia z młodymi zapaśnikami prowadzą Zbigniew Ćwierz i Wacław
Orłowski - sędzia międzynarodowy,
a kiedyś reprezentant Polski, zdobywca brązowego medalu mistrzostw
świata w Bukareszcie w roku 1967,
a także olimpijczyk z Meksyku z roku

1968 i wielokrotny mistrz kraju.
Zawody tej rangi nie mogły się odbyć
bez profesjonalnego sędziowania walki zapaśników oceniali; Wacław
Orłowski, Robert Praszkowiec i Janusz
Drobniak. Sobotnie zawody poprzedziło ważenie młodych zapaśników.
Losowanie wyłoniło zaś pary - zdarzały
się rodzinne pojedynki. Na macie
stawali naprzeciw siebie bracia-bliźniacy. Zmaganiom Damiana i Dominika
Kaweckich - podobnych do siebie, jak
przysłowiowe dwie krople wody, przyglądali się nawet rodzice i młodszy
brat. Pasjonującą walkę z młodym Czeczenem o imieniu Hurat, reprezen-
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zapaśników z trzech małopolskich klubów rywalizowało w minioną sobotę
(10 maja br.) na zapaśniczej macie
w Miejskiej Hali Sportowej - dzieci,
kadeci i juniorzy, którzy przyjechali
do Mszany Dolnej ze swoimi opiekunami, reprezentowali sekcje zapaśnicze krakowskiej Wisły i myślenickiego
Dalinu.
Pierwsze kroki na zapaśniczej arenie
stawiali młodzi zawodnicy sekcji
działającej dopiero od 10 m-cy przy
UKS TOP w Zespole Szkół Miejskich
nr 1. Mszańskie zmagania miały rangę
Mistrzostw Małopolski - organizatorem
zawodów był Małopolski Myślenicki
Związek Zapaśniczy i jego działacze
z Janem Sitkowskim na czele. Po taekwondo olimpijskim i aikido, zapasy
są trzecią dyscypliną sportów walki,
która znalazła „schronienie” pod
dachem największego sportowego
obiektu w mieście. Ale to nie jedyne
dyscypliny, które tu „wykiełkowały” z powodzeniem działa też sekcja piłki
siatkowej, młodzieżowa - dla chłopców
i dziewcząt i seniorska, grająca w III
lidze. Kilka lat temu, gdy dojrzewała
myśl o budowie hali sportowej
z prawdziwego zdarzenia, sceptycy
mówili, że taki obiekt w Mszanie Dolnej racji bytu nie ma, że koszty jego
utrzymania będą ciężarem nie do udźwignięcia. Dziś po trzech latach od
chwili oddania pełnowymiarowego

Na zapaśniczej arenie
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Fotogaleria
zawodach. Na swoją szansę czekają
pozostali koledzy z klubu, którzy nie
zdążyli z badaniami lekarskimi. Młodzi
zapaśnicy wyjechali z Mszany Dolnej
z medalami i statuetkami ufundowanymi przez Urząd Miasta Mszana
Dolna. Sponsorami zawodów były też
znane i cenione firmy; INCOFLEX
i TYMBARK. Szczególne podziękowania kierujemy do p. Lucyny Zając właścicielki Pensjonatu „SŁONECZKO”
z Zarabia. Wypieki p. Lucyny zrobiły
prawdziwą furorę wśród zawodników,
trenerów, sędziów i działaczy.
Red.

ZAPROSZENIA
NA WAKACYJNE IMPREZY
W NASZYM MIEŚCIE

Festiwal historyczny
- 06.07.2014

Msza św. Na Grunwaldzie
- 17.07.2014

VII Międzynarodowy
Festiwal Orkiestr Dętych
im. Jerzego Żądło
- 20.07.2014

Sklep Belia Kosmetyki Naturalne został przeniesiony do Galerii Echo Centrum ul. Starowiejska 4n Mszana Dolna

tującym Wisłę Kraków, stoczył młodszy z braci Nowaków, Adrian. Wśród
prawie 40 młodych sportowców, 6 to
reprezentanci Mszany Dolnej. Warto
przywołać ich nazwiska. Kto wie, może
za kilka lat będzie o nich głośno? Kiedy
Justyna Kowalczyk biegała na nartorolkach po mszańskich ulicach, nikt
nie przypuszczał, że będzie najlepszą
biegaczką na ziemskim globie. Śladami
braci Lipienów, Suprona, Wrońskiego
i Świerada od 10 m-cy podążają: bracia - bliźniacy Damian i Dominik Kaweccy, bracia Adrian i Marcin Nowak,
Szymon Pajdzik i Wojtek Kozak - oni
wystąpili w pierwszych w swoim życiu

Lato 2/2014

www.mszana-dolna.eu
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Odzież robocza

