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w 4 kolejnych - zniżka 30%
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Trwa rewitalizacja miasta Mszana Dolna - zdjęcia i filmy na stronie miasta: www.mszana-dolna.pl

Park miejski
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Plac targowy
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Tereny „komunalnej”
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Tereny „komunalnej” i park miejski
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Zaraźliwa rewitalizacja Koniec
koszmarów na
Starowiejskiej

Wroku ubiegłym „na św. Mi-
chała” (29 września) do
użytku została oddana 

ul. Spadochroniarzy, w tym zaś od
święta Patrona naszego miasta jeź-
dzimy po wyremontowanej ul. Staro-
wiejskiej. Dziś większość z nas nie pa-
mięta już, jak jeździło się po
Starowiejskiej, w jakim stanie były
chodniki i nawierzchnia.

W czasie prawie półrocznego re-
montu za kwotę 2 mln 560 tys. zł. 
ul. Starowiejska zmieniła się nie do
poznania - zapięta na przysłowiowy
„ostatni guzik” kiedy na tydzień przed
końcem września, gdy zostały na niej
położone dwie warstwy masy bitu-
micznej (asfaltu). Kapitalny remont tej
drogi stworzył teraz okazję, by gospo-
darstwa mieszkańców osiedli Sentyrze
i Wonioły zostały podłączone do ka-
nalizacji sanitarnej - koszt tej inwesty-
cji to prawie 130 tys. zł. 

Roboty na samej ulicy dały się tro-
chę we znaki mieszkańcom ulicy. 
Do Urzędu regularnie drogą telefo-
niczną, sms-ową, mms-ową napływały
uwagi o kłopotach z komunikacją 
w tym rejonie miasta. Niestety, pro-
wadząc poważne roboty budowlane,
nie da się uniknąć pewnych utrudnień.
Niektórzy proponowali całkowite za-
mknięcie drogi na czas remontu. 
Nie ma jednak możliwości zastosowa-
nie takiego rozwiązania, gdy remon-
tuje się starą drogę. Przy ul. Starowiej-
skiej, po obu jej stronach usy-
tuowanych jest kilkadziesiąt, jeśli nie
więcej domów - prawie przy każdym
auto, czasem dwa. Trudno wyobrazić
sobie sytuację, by ich właściciele nie
mogli przez kilka tygodni, nie mówiąc
o kilku miesiącach, dojechać do swoich
posesji. Najbardziej skrajne opinie, ja-
kie dotarły do burmistrza w czasie
trwania przebudowy to te, wg których
remont ul. Starowiejskiej potrzebny
nie był, a pieniądze na to zadanie prze-
znaczone są wyrzuconymi w błoto.
Lepsze były dziury, bo przynajmniej
jeździli powoli - powiedziała jedna 
z mieszkanek tej ulicy. 

Już dziś wiemy, co będzie najwięk-
szym problemem po oddaniu ulicy 
- będą nim kierowcy jeżdżący ul. Sta-
rowiejską jak po wyścigowym torze.
Ich szaleńcze zapędy spróbujemy ostu-
dzić siłami własnymi (Straż Miejska)
ale najbardziej liczymy na limanowską
„drogówkę”, której policjanci od kilku

Letnie miesiące były dla jednych
czasem słodkiego leniuchowania
i wypoczynku po trudach nauki

i pracy, ale są i tacy, którzy gorące wa-
kacyjne miesiące wykorzystali, by zro-
bić coś, czego w trakcie roku szkolnego
zrobić się nie da. 

Nasze miasto prowadzi dwa samo-
rządowe przedszkola - jedno na ul. Le-
śnej, zaś drugie tuż przy Parku, na 
ul. J. Marka. Warunki lokalowe w obu

obiektach do wymarzonych nie należą,
ale jak mówi znane powiedzenie „...jak
się nie ma, co się lubi, to się lubi , co
się ma” - i w jednym, i w drugim
przedszkolu niemal każdego roku „do-
szywa się nowe łaty do starego sukna”.
A to nowy dach, nowoczesna
kotłownia, bezpieczny plac zabaw,
nowe wyposażenie sal i kuchni itp. 
Samorząd miejski tak kraje, jak materii
staje - dyr. Teofila Latoś nie czeka 
z rękami założonymi na przysłowiową
mannę. Swoimi sposobami zdobywa
środki na drobne remonty, na wypo-
sażenie sal, na nowy plac zabaw. 
Ale są takie obszary, gdzie bez wspar-
cia Samorządu sama zdziałać wiele nie
może. Jednym z tych obszarów jest

otoczenie obiektu - stary i przerośnięty
żywopłot, nieprzycinane od lat drzewa
z niebezpiecznie nisko zwisającymi ko-
narami, dziurawa asfaltowa alejka bez
chodnika, splendoru placówce nie

przynosiły. Gospodyni przedszkola
przy tej okazji zawsze mówiła: 
„…w parku robi się tak pięknie, 
a u nas, jakby czas się zatrzymał...”
Ale w ostatnich tygodniach sierpnia
wokół przedszkola na ul. Marka
drgnęło - ekipa ZGK wkroczyła do
przedszkolnego ogrodu i na celowniku
znalazł się wspomniany już wyżej bi-
tumiczny zjazd - w parę dni drzwi
przedszkola z chodnikiem przy ul. Ma-

rka połączyła alejka z kostki betonowej
(odzyskanej z rewitalizowanych tere-
nów w mieście) przy której już po za-
kończonych robotach pracownice
przedszkola urządziły rabatę, a na niej
kwiaty i ozdobne krzewy. Zniknął też
wiekowy żywopłot, a suche konary 
i nisko zwisające gałęzie zostały przy-
cięte. Do przedszkolnego ogrodu
wkroczyły też kosiarki i można powie-
dzieć, że teren został przygotowany
przed godziną „0” - czyli 1 września
rozpoczynającym nowy rok przed-
szkolny. A w Urzędzie Miasta już
wiedzą, że dyr. Teofila Latoś rozpocz-
nie jeszcze „walkę” o nowy płot 
z bramką oddzielający przedszkole od
parku. Ten pordzewiały w żaden spo-

sób już dziś nie
pasuje do „zrewi-
ta l izowanego”
przedszkolnego
ogródka, a będzie
jeszcze bardziej
„straszył”, kiedy
prace rewitaliza-
cyjne zakończą
s i ę  w  p a r k u.
Przedszko lak i 
i rodzice, ale i dy-
rektorka z nau-
czycielkami już
dziś się cieszą, że

będą mieć do dyspozycji mały, ale 
bezpieczny i zadbany ogródek,  
a za płotem piękny park z placem za-
baw, jak marzenie.

Red.
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Nowa aleja z kostki betonowej do przedszkola przy ul. J. Marka
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W trakcie prac przy urządzaniu rabaty
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miesięcy są na naszych drogach 
codziennie. 

Utyskiwania natury technicznej
ustały, gdy w sierpniu po położeniu

przedostatniej warstwy kruszywa ulicą
Starowiejską dało się już jako tako jeź-
dzić - upalna pogoda i brak deszczy
spowodował jednak, że rozjeżdżane
kruszywa i tłuczeń przez koła pojaz-
dów wyzwalały spod ich kół tumany
kurzu, trudnego do zniesienia dla
mieszkających tuż przy ulicy. Drzewa
i krzewy, płoty i dachy domów, a także
samochody wyglądają jakby w okolicy
doszło do erupcji wulkanu, a pył po-
krył wszystko wokół. To również po-
wodowało pewną uciążliwość. Dzię-

kujemy za przesyłane uwagi przez
mieszkańców, bo dzięki nim mogliśmy
wraz z Wykonawcą na bieżąco likwi-
dować utrudnienia, czy też usuwać

inne pojawiające się problemy. 
W ostatnich tygodniach sierpnia na

przygotowaną podbudowę układana
była ostatnia warstwa drobnego kru-
szywa, tego bezpośrednio pod masę
asfaltową, zwanego „profilem”. 
30 sierpnia przy udziale projektanta,
inspektora nadzoru, przedstawiciela
referatu inwestycyjnego, wykonawców
remontu i burmistrza zostały przepro-
wadzone laboratoryjne badania noś-
ności podbudowy na ul. Starowiejskiej.
Co 150 metrów naprzemiennie

w dwudziestu punktach, raz po lewej,
raz po prawej stronie jezdni obciążona
20 tonami kruszywa ciężarówka za-
trzymywała się, by można było prze-
prowadzić pomiary nośności układanej
warstwami podbudowy - wyniki badań
są bardzo dobre. Normy dla dróg ta-
kich, jak nasza Starowiejska zakładają,
że ma to być 140 MPa/m2. Dla auto-
strad ta norma zakłada 180 MPa/m2.
Z pomiarów wykonanych przez Labo-
ratorium Drogowe GEOSTNDARD na
całej długości nowej drogi wynika, że
norma ta w osiemnastu na dwadzie-
ścia punktów pomiaru przekroczyła
200MPa/m2, a w pozostałych była
wyższa niż 160MPa/m2. Ze spokojem
więc czekaliśmy na bitumiczną na-
wierzchnię i na nową drogę, remon-
towaną w takim zakresie po raz pierw-
szy od czasów jej powstania.

Remont ul. Starowiejskiej jest
współfinansowany ze środków Naro-
dowego Programu Odbudowy Dróg
Lokalnych 2008-2011.

UM

Wielu przechodzących ul. Sta-
rowiejską nawet nie za-
uważyło, że na jej najkrótszej

przecznicy - odcinku ul. J. Tolińskiego
dochodzącym do ul. Podhalan, trwały
również prace remontowe. I nie jest to
remont „przy okazji”, bo zostały ze
Starowiejskiej pieniądze. Ten krótki
odcinek miejskiej drogi odzyskuje na-
leżny stan ze środków pozyskanych
przez Samorząd z Biura Usuwania Skut-
ków Klęsk i Powodzi przy MSWiA. 

Podobnie jak przy poprzednich re-
montach gminnej infrastruktury utrzy-
mane zostały bardzo korzystne dla sa-
morządów proporcje dofinansowania.
MSWiA ze swojej puli przeznacza 80%
potrzebnych środków, gminy zaś
dopłacają ze swoich budżetów pozos-
tałe 20%. Wielkim więc grzechem za-
niechania byłoby nie korzystać z takich
„prezentów”, nawet jeśli ogólny koszt
robót, jak w tym przypadku, nie jest
wysoki i zamyka się sumą 81.110 zł.
W tym miejscu warto przypomnieć, że
w latach 2007-2010 z puli MSWiA
przeznaczonej na walkę ze skutkami
żywiołów pozyskaliśmy łącznie ponad
4,5 mln zł. Jeśli do tej kwoty dołożymy
20% środków własnych, to wyjdzie, że
na poprawę infrastruktury, przede
wszystkim drogowej, wydatkowano

pokaźną sumę.  Dobrze się stało, że
ogłoszony na ten drobny w sumie re-
mont, przetarg wygrała firma wyko-
nująca dla nas potężną inwestycję
(przebudowę ul. Starowiejskiej w ra-
mach NPPDL), czyli Przedsiębiorstwo
JANDA. Ci, którzy budowali kiedyś
dom i mieli równocześnie na budowie
murarzy i dekarzy z dwóch różnych
firm wiedzą, co mamy na myśli? 
W tym przypadku kłopotów nie było,
bo obie drogi budowała ta sama firma.
Ten krótki kawałek ulicy J. Tolińskiego

otrzymał nową asfaltową nawierzch-
nię, jednostronny chodnik z betonowej
kostki (bo tylko na takie rozwiązanie
wystarcza miejsca), a także przy okazji

rewizji zostanie poddana drożność ka-
nalizacji w tej drodze. Nie brakuje
również kłopotów - dwa słupy telefo-
niczne, hydrant z wodą i sosna stanęły
na drodze ekipy układającej chodnik.
Młoda sosenka została przesadzona 
w bezpieczne miejsce, hydrantem za-
jęli się pracownicy ZGK montując go
tak, by jego zasuwa licowała z ułożoną
kostką, zaś nieszczęsnymi słupami za-
jęły się jak zawsze ekipy remontowe
TP SA - tu zawsze możemy liczyć 
na szybkie decyzje i życzliwość 

p. Marka Adamczyka, dyrektora TP SA
z Krakowa.

Red.

Odbudowa w cieniu
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Badania laboratoryjne nośności podbudowy na ul. Starowiejskiej
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Nowa asfaltowa nawierzchnia i chodnik z kostki na J. Tolińskiego
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PE-chowa umowa z gdańską spółką

Wroku ubiegłym, a dokładnie
9 czerwca 2010 r. na stro-
nach internetowych i w BIP-

ie pojawiła się informacja o przetargu
na „Budowę chodnika wraz z kanali-
zacją deszczową, oświetleniem drogo-
wym oraz zatoką autobusową w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 968 w Mszanie
Dolnej”. Nie byłoby by w tym nic nad-
zwyczajnego, gdyby nie przykry finał
tego wydarzenia. 

O chodniku przy ul. Krakowskiej
mówiło się od wielu lat. Liczono wy-
padki, ofiary śmiertelne wśród kierow-
ców i pieszych. Kuratelę nad drogą 
nr 968 sprawuje Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Krakowie. Droga zaczyna
się w Lubniu, kończy zaś w Zabrzeży.
Przez nasze miasto biegnie dwoma od-
cinkami - najpierw ulicą Krakowską 
i później fragmentem ul. Orkana 
(od skrzyżowania w centrum po
krzyżówkę na Porębę Wielką). Mimo,
że droga nie należy do miasta, cięgi 
i razy najczęściej zbierają kolejni bur-
mistrzowie. A to, że słabo, lub wogóle
nieoświetlona, bez bezpiecznego po-
bocza, bez chodników i przejść. 

Niestety, ale mieszkańcy mają rację 
- zarządca drogi dbać musi o należyty
stan nawierzchni. Jak dba? Wystarczy
przejechać się odcinkiem od Lubnia do
Mszany Dolnej. Koleiny, dziury i po-
nawiane co rok obietnice, że będzie
lepiej, że tuż, tuż i będzie nowa na-
wierzchnia. Póki co, to tylko słowa.
Oświetlenie tejże drogi to również
zmartwienie lokalnego samorządu 
- dwa miesiące temu limanowski
ENION, z którym bardzo dobrze
układa się współpraca mszańskiego
Samorządu, na prośbę burmistrza Ta-
deusza Filipiaka wymienił prawie
czterdziestoletnie lampy na nowe 
i oszczędniejsze, ale tylko na ist-
niejących słupach. Naturalnie, za „wy-
świeconą” energię płaci Samorząd 
z własnych środków. Małe to pocie-
szenie, bo odcinek od mostu na Rabie,
aż po Kasinkę Małą wciąż pozostaje
bez oświetlenia i bez chodnika. Mogło
się to zmienić. Początek ku dobremu
wyznaczała data wspomniana na po-

czątku - 9 czerwca 2010. Po rozstrzyg-
nięciu przetargu samorząd miejski
miał gwarancję dyr. Grzegorza Stecha
z Krakowa, że do budowanego przy
jego drodze chodnika „dołoży” 50%
poniesionych kosztów, a być może 
i więcej. W połowie czerwca komisja
przetargowa otwarła 5 złożonych
ofert. Najwyżej, bo na 97.600 zł wy-
ceniła swoją pracę firma projektowa 
z Nowego Sącza, najniżej zaś firma 
z drugiego krańca Polski, z Gdańska 
- 38.800 zł. miało być dla PE-POLSKA
sp. z o.o. sumą wystarczającą by zrea-
lizować zamówienie inwestora. Już po
otwarciu ofert wydawało się, że cena
jest podejrzanie niska, ale wezwana 
o wyjaśnienie 17 czerwca ub. roku
gdańska firma uzupełniła dokumenty
i komisja nie znalazła podstaw, by
ofertę z tytułu zbyt niskiej ceny odrzu-
cić. 25 czerwca tegoż roku ukazała się
informacja o wyborze oferty, a 6 lipca
2010 roku burmistrz podpisał umowę
z PE-Polska z Gdańska. Termin wyko-
nania projektu mijał 30 grudnia 2010 r.
We wrześniu w telefonicznej rozmo-
wie zapytaliśmy szefów gdańskiej

firmy o postęp prac.
Usłyszeliśmy, że cze-
kają na... mapy. 
W październiku za-
daliśmy kolejne py-
tanie w sprawie
przesłania koncepcji
do  uzgodnien ia.
D a t a  w y n i k a ł a  
z przyjętego harmo-
nogramu. PE-POL-
SKA odpowiada:

„mapy otrzymaliśmy z opóźnieniem...”
W listopadzie zapytaliśmy na jakim
etapie jest opracowanie przedmiotu
umowy? „Mamy kłopoty kadrowe...”
usłyszeliśmy w odpowiedzi, ale rów-
nocześnie padło zapewnienie, że ter-
min umowy zostanie dochowany. 
W grudniu przesłaną do uzgodnienia
koncepcję, negatywnie zaopiniował za-
rządca drogi, krakowski i myślenicki
ZDW. Kiedy było już pewne, że termin
z umowy nie jest realny, PE-POLSKA
występuje 15 grudnia 2010 r. 
o przedłużenie wykonania zadania do
dnia 25 maja 2011 z uwagi na wspom-
niane już opóźnienia dostawy map, 

a jakby tego było mało, przeszkodą
były również, jak to nazwano, rotacje
personelu, choroby i zwolnienia. 
W ostatni dzień marca 2011 roku PE-
POLSKA przedstawia drugą koncepcję
projektu. Podobnie, jak za pierwszym
razem, ZDW negatywnie opiniuje
przedłożony projekt. Takiego samego

zdania jest myślenicki Oddział ZDW 
i inwestor, czyli UM Mszana Dolna. 
W związku z tym 26 kwietnia br zwra-
camy się z pismem do PE-POLSKA 
i pytamy na jakim etapie wykonalności
jest realizacja przedmiotu umowy? 
Odpowiedzi nie uzyskujemy nigdy, 
4 maja 2011 ponawiamy zapytanie 
z powiadomieniem konsorcjanta - rów-
nież i tym razem szefostwo spółki nie
udziela informacji. 17 maja br kolejny,
trzeci raz wysyłamy zapytanie o reali-
zację naszego zamówienia - odpowie-
dzi brak. Nasza „przygoda” z gdańską
firmą po 365 dniach zakończyła się 10
czerwca br. zerwaniem umowy i wez-
waniem do zapłaty kar umownych.
Małe to pocieszenie, bo ul. Krakowska
wciąż nie ma chodnika i ulicznego oś-
wietlenia. Opisana historia niech bę-
dzie też przestrogą dla innych Samo-
rządów, by spółkę PE-POLSKA
z Gdańska omijały szerokim łukiem.
W tym roku zatem chodnika nie będzie
- przy konstrukcji budżetu na rok 2012
radni i burmistrz do tego tematu po-
wrócą, choć to nie ich zadanie, bo
chodnik i lampy na ul. Krakowskiej są
absolutnie niezbędne.

Red.

Dyżury radnych
Rada Miasta informuje iż w każdy wtorek od godz. 10:00 do

godz. 13:00 w Urzędzie Miasta, ul. Piłsudskiego 2, są pełnione
dyżury Radnych Miasta Mszana Dolna dla mieszkańców miasta.

Biuro Rady Miasta

W trakcie wizji lokalnej
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Być może rok 2012 zaowocuje realizacją inwestycji
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Wroku 2008 po raz ostatni
zmieniła się cena wody do-
starczanej do naszych do-

mów z dwóch miejskich ujęć, na po-
toku Szklanówka pod Lubogoszczą 
i na potoku Adamczykowym pod
Szczeblem. Po ponad trzech latach
cena za wodę ulega zmianie - wzrasta
od 1 października br. z 2,16 zł (brutto)
na 2,58 zł (brutto). Na rachunkach,
jakie otrzymamy jesienią zmieni się
także wysokość opłaty abonamentowej
- ta będzie wynosić 2,50 zł/m-c. 

W połowie roku dyrektor ZGK
przedłożył Radzie Miasta kalkulację
nowych cen i zaproponował by, jeśli
radni zmianę ceny zaakceptują,
wyższe stawki zaczęły obowiązywać
od 1 października 2011 roku. Rada
Miasta na sesji w dniu 25 sierpnia
podjęła Uchwałę nr XII/76/2011 za-
twierdzającą zaproponowane przez
dyrektora ZGK nowe, wyższe stawki
za wodę w Mszanie Dolnej. W głoso-
waniu wzięło udział 13 radnych
(dwóch nieobecnych) obecnych na
sali - wszyscy zagłosowali za nową
taryfą. Opinie mieszkańców będą
oczywiście podzielone - większości 
z nas podwyżki się nie podobają.
Utrzymywanie jednak cen za wodę na
dotychczasowym poziomie, doprowa-
dziłoby w najbliższym czasie do pod-
wyżki zdecydowanie przekraczającej
tę, która wejdzie w życie 1 paździer-
nika. Na zmiany cen paliwa, energii
elektrycznej, gazu i innych dóbr
wpływu nie mamy żadnego, ale ich
ceny na nasz poziom życia, na świad-
czone przez firmy usługi, dostarczane
dobra (woda, odbierane ścieki, czy
śmieci) wpływ mają ogromny, nawet
decydujący. Stąd nie można sztucznie
utrzymywać cen np. wody przez kilka
lat i udawać, że cena litra oleju napę-
dowego, czy kilowata prądu lub m3
gazu nie ma wpływu na cenę dostar-
czanej wody czy odbiór ścieków. 
Czy ceny za wodę w naszym mieście
są za wysokie, czy może w sam raz, 
a może za niskie? Na to pytanie 
odpowiedź ułatwi rzut oka na 
ceny wody w innych miastach 
i miasteczkach.

Na dziś kształtują się one tak
(wszystkie ceny są cenami brutto):
LIMANOWA 2,85 zł/m3 + 79 zł za od-
czyt w skali roku,
MUSZYNA 4,12 zł/m3 + 4,39 zł opłata
przesyłowa za m-c,
STARY SĄCZ posiada trzy ujęcia wody
i trzy różne ceny:
2,41 zł/m3 + 1,73 zł/m-c abonament
2,37 zł/m3 + 1,73 zł/m-c abonament
3,81 zł/m3 + 2,90 zł/m-c abonament

MYŚLENICE 3,28 zł/m3 + 7,18 zł/m-c
opłata stała,
NOWY SĄCZ 3,81 zł/m3 +2,90 zł/
m-c abonament,
GRYBÓW 3,28 zł/m3 + 5,40 zł/m-c
abonament,
NOWY TARG 6,19 zł/m3,
ZAKOPANE 2,08 zł/m3 + 2,30 zł 
„gotowość” + 1,60 zł „odczyt” + 1,26
zł „rozliczenie należności”- wszystkie
opłaty pobierane są co miesiąc,
RABKA 6,06 zł/m3 + 14,12 zł za okres
rozliczeniowy (co miesiąc)
MSZANA DOLNA 2,58 zł/m3 + 2,50
zł/m-c abonament,
PCIM 1,50 zł/m3
WIŚNIOWA 1,40 zł/m3 + 3,24 zł/m-c
abonament,
JODŁOWNIK 2,92 zł/m3
MOGILANY 4,10 zł/m3 + 3,24 zł/m-c
abonament,
TYMBARK 2,60 zł/m3 
GDÓW 2,54 zł/m3
NIEDŹWIEDŹ 1,62 zł/m3
GORLICE:
z ujęcia powierzchniowego 1,62 zł/m3
z ujęcia głębinowego 2,12 zł/m3
z ujęcia MPGK 3,56 zł/m3

Mieszkańcom Mszany Dolnej ko-
rzystającym z wody miejskiej pozosta-
wiamy ocenę podjętej ostatnio decyzji.
Ceny za wodę do października roku
2012 na pewno się nie zmienią.

Red.
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Gospodarka komunalna

Droższa woda

Zmiany taryf
za zbiorowe
zaopatrzenie

w wodę
Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Mszanie Dolnej uprzejmie
informuje, że na podstawie Uchwały
nr XII/76/2011 Rady Miasta Mszana
Dolna z dnia 25 sierpnia 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia w Mieście

Mszana Dolna taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę z dniem 

1 października 2011 roku nastąpi
zmiana obowiązujących opłat:

• za pobór 1m3 wody w wysokości
2,39 zł/m3 netto.
• Stawka opłaty stałej (abonamen-
towej) na odbiorcę w wysokości
2,50 zł/m-c netto.

Do powyższych cen dolicza się po-
datek od towarów i usług w wysokości
określonej odrębnymi przepisami (ak-
tualnie 8%).

ZGKwMD

Mętny
problem

Informacja o planowanej w Mszanie
Dolnej podwyżce cen wody od paź-
dziernika, zbiegła się z drama-

tyczną i przegraną walką z żywiołem 
o czystość wody z ujęcia na potoku
Szklanówka. Mieszkańcy Mszany Dol-
nej z domów w których płynie woda
spod Lubogoszcza słusznie podnieśli
larum, że woda dostarczana do ich gos-
podarstw jest mętna i muszą w skle-
pach kupować tę przeznaczoną do 
picia, a tu mówi się jeszcze o ewen-
tualnej podwyżce.

Nieprawdziwą też informacją jest ta
zawarta w artykule Dziennika Pol-
skiego z dnia 28 lipca, jakoby w razie
konieczności dowozu beczkowozami
wody do zbiorników na ul. Leśnej, do-
tychczasowi odbiorcy wody z tego uję-
cia, mieli za nią płacić więcej. Nigdy
takiego pomysłu nie było i nie będzie.
Mamy nadzieję, że nie dojdzie do sy-
tuacji sprzed kilku lat, kiedy woda do
tych zbiorników w czasie długotrwałej
suszy, była dostarczana z Koninek
beczkowozami. Los ujęcia na potoku
Szklanówka leży paradoksalnie, w rę-
kach żywiołu, niestety i człowiek nie
jest tu bez winy. Zanim woda dotrze
do progu, a stamtąd rurami do zbior-
ników, musi pokonać kilkusetmetrowy
odcinek. Pół biedy, kiedy wody potoku
spływają po kamienistych zboczach
Lubogoszczy, wśród lasu, nienarażone
na „spotkanie” np. z ciągnikami trans-
portującymi ścięte drzewa na plac 
- wtedy są krystalicznie czyste. Gorzej,
gdy na pewnym odcinku woda
przepływa przez drogę, a po niej od-

bywa się transport dłużycy, często lub
prawie zawsze ciągniętej „na smyka”
po leśnych duktach. W miejscu prze-
prawy płukają się zabłocone, potężne
koła, a ciągnięte razem z drzewami
zanieczyszczenia, bezpośrednio do-
stają się w wartki nurt potoka, by za
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Woda spływająca z drogi
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chwilę dotrzeć na próg ujęcia i później
do zbiorników. Miejsce o którym mó-
wimy, ani nie jest strome, ani mało
dostępne - od kilku już lat trwają bez-
owocne dyskusje z limanowskim Nad-
leśnictwem, by wodę w tym rejonie
przepuścić pod leśnym duktem. 
Bezskutecznie. To tam, kilka lat temu
w czasie zimowej zrywki wywrócił się
ciągnik, a olej napędowy przedostał
się do potoka i do zbiorników. Sprawa
ujrzała światło dzienne, gdy zaniepo-
kojeni mieszkańcy pytali, dlaczego
woda z kranów cuchnie ropą? Minęło
kilka lat i sprawa nie drgnęła z miejsca.
Jeszcze gorzej jest w innym miejscu 
- z równolegle biegnącej drugą stroną
potoku Szklanówka tzw. „stokówki”
(drogi leśnej) nagromadzone wody,
wymieszane kołami ciągników,
z błotem i wszelkiego rodzaju zanie-
czyszczeniami, odprowadzane są bez-
pośrednio w potok. W jednym z dwóch
takich miejsc, w których brudna woda
spada po ścianie zbocza do płynącego
na dnie potoku Szklanówka, leśnicy
wybudowali drewnianą zaporę ułat-
wiającą odpływ tej wody... do potoka
właśnie. Kilka metrów dalej, gdzie

droga również jest zaniżona, już bez
tych „inżynierskich” budowli, bezcere-
monialnie z drogi, nadmiar wód, bar-
dzo zanieczyszczonych, kolejny raz jest
odprowadzony do tego samego potoka
wyrwą zrobioną w poboczu. Zamiesz-
czone na poprzedniej stronie zdjęcie,
pokazuje jaka woda płynie nad miejs-
cem „zasilenia” potoka wodami ze
„stokówki”. Co w takim wypadku
mający pieczę nad ujęciem dyrektor
ZGK robi? Zasuwa na progu zostaje
opuszczona, a dopływ wody do zbior-
ników na ujęciu zablokowany. 
Nie można bowiem dopuścić, by
niosące żwir, muł i inne zanieczysz-
czenia wody, dostały się do zbiorni-
ków. Oczywiście, nigdy nie uda się za-
mknąć zbiorników na tyle szybko, by
zanieczyszczona woda choć w niewiel-
kiej ilości nie dostała się jednak do
zbiorników. Nawałnice w górach po-
jawiają się nagle i nagle ustają. Zanim
pracownik dotrze na ujęcie mija kil-

kanaście minut. Po ostatnich wydarze-
niach dyr. Tomasz Dul rozważa zain-
stalowanie urządzeń monitorujących
24 godziny na dobę miejskich ujęć,
przekazujących informacje o zagraża-
jących ujęciom niebezpieczeństwach.
Żywioł zniszczył też drogę prowadzącą
do progu na którym „łapana” jest
woda. Z tego miejsca rurą o dużej
średnicy, woda odprowadzana jest do
zbiorników zbudowanych poniżej. 
W roku ubiegłym zbocze potoku Szkla-
nówka „ruszyło” w dół - uaktywnione
osuwisko „zabrało” ze sobą drogę, po-
tężne zwały mokrej ziemi z kamie-
niami urwały rurę z wodą, a słupki
ogrodzeniowe wraz z siatką runęły 
w dół. Dziś bieda dotrzeć tam na włas-
nych nogach, o dotarciu samochodem
czy ciągnikiem mowy od ponad roku
nie ma. W maju 2010 roku powstałe
na ujęciu straty (wraz ze zniszczoną
drogą) zostałe wycenione przez ko-
misję Wojewody na sumę 55 tys. zł.
Dziś, kiedy do głosu doszło osuwisko,
prac ze środków powodziowych przy-
znawanych przez MSWiA nie można
tam wykonać i straty są już nieporów-
nalnie wyższe. Trzeba było to zadanie

zgłosić do programu osuwiskowego.
Zostało to zrobione, ale martwi nas
czas, jaki trzeba będzie poczekać na
rozstrzygnięcia komisji eksperckiej
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
Żywioł zaś może nie mieć tyle cierpli-
wości i czasu, a wtedy prawie trzy ty-
siące mieszkańców zostanie na jakiś
czas bez wody. Oby do tego nie doszło.
Nasze kłopoty z wodą nie mogły ujść
uwagi powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Nowym Sączu.
Ostatnie badanie wykonano 4 lipca br.
zaś wyniki, poza mętnością, która była
przekroczona ponad czterokrotnie,
mieściły się w normach, a nawet były
dużo niższe od dopuszczalnych. 
To czego najbardziej trzeba się oba-
wiać, a więc obecności bakterii grupy
coli i tzw. przetrwalników Clostridium
perfringens, w pobranych próbkach
nie odkryto.

Red.
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Monitorujący ujęcie wody dyrektor ZGK

Gdyby Książę Witold chciał się
skrzepić nami 601 lat temu, to
pociechy nie miałby wielkiej -

niewiele ponad pięćdziesięcioro nas
było, w tym dzieci i kobiety i w walce
z rycerzami spod znaku czarnego
krzyża szans wielkich raczej nie mie-
libyśmy, ale w piątkowy wieczór, na
polanie pod krzyżem górującym nad
naszym miastem było nas wystar-
czająco, by podczas mszy św. polecić
Panu Bogu sprawy Ojczyzny, naszego
miasta i jego mieszkańców. 

Rok temu, kiedy obchodziliśmy 
600-ną rocznicę Bitwy pod Grunwal-
dem, 15 lipca na szczycie mszańskiego
Grunwaldu zgromadziło się ponad 200
osób. Tym razem kapryśna aura -
deszcz i dosyć chłodno, jak na połowę
lipca, sprawiła, że o godz. 20.00 pod
krzyżem zameldowali się najwytrwalsi.
Ale zanim rozpoczęła się msza święta,
mszański Grunwald był miejscem in-
tensywnych prac polowo-remonto-
wych. Może nie wszyscy wiedzą, ale
miejsce na którym od 21 już lat stoi
metalowy krzyż, to teren prywatny.
Jego właścicielem jest p. Tadeusz Kru-
piński z ul. Starowiejskiej. Lata temu,
gdy siano było na wagę złota, z kosze-
niem zboczy Grunwaldu nie było
kłopotu. Teraz, gdy rolnicy w górach
mają się nie najlepiej i wiele hektarów
łąk leży odłogiem, trawy na zboczach
Grunwaldu sięgają wiosną powyżej ko-
lan. Jak w roku poprzednim, tak i teraz
p. Tadeusz Krupiński zadbał o wyko-
szenie i zagrabienie narosłych traw. 
Z życzliwością patrzy również na wy-
nikłe z naszego tam pobytu straty - nie
żąda zadośćuczynienia, nie proponuje
„coś za coś”- mało tego, sam pokrywa
koszty prac i wspomaga dobrym
słowem i radą. Z pomocą pośpieszył
również miejski ZGK i na 15 lipca
miejsce spotkania było przygotowane.
Nie najlepiej wyglądał za to sam krzyż
- już w roku ubiegłym zwrócili na to
uwagę uczestnicy tamtego spotkania,
ale renowację udało się właściwie
skończyć za pięć dwunasta. Papieru
ściernego, szczotek do rdzy, pędzli 
i farb dostarczyli bezinteresownie Pań-
stwo Barbara i Czesław Śliwa z ul. Or-
kana oraz p. Danuta Róg z ul. Piłsud-
skiego. Dobry użytek z przekazanych
narzędzi i lakierów zrobili panowie -
Marcin Polusik, który swoje skompli-

Za Ojczyznę 
i miasto pod
krzyżem na
Grunwaldzie
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kowane losy chce związać z naszym
miastem, a pochodzi z dalekich Strze-
lec Opolskich, oraz Kazimierz Dudzik
z ul. Leśnej i Andrzej Kołodziej z Gru-

szowca. Ta trójka krzyż oczyściła 
z rdzy i pomalowała na nowo. Słowo
podzięki należą się też p. Kazimierzowi
Bierówka z Mszany Górnej za użycze-
nie specjalnej drabiny, wszak krzyż ma
prawie 4 metry wysokości. 15 lipca
pogoda była w kratkę - padało 
i grzmiało, przeświecało też słońce, ale
do końca nie było pewności, że spot-
kamy się o godz. 20 pod krzyżem. 
Zaryzykowaliśmy mimo wszystko 
i warto było, choć na Grunwaldzie była
nas garstka. Mszy św. przewodniczył
ks. Tadeusz Skupień z parafii św. Mi-

chała Archanioła. Współkoncelebran-
sem był proboszcz parafii Miłosierdzia
Bożego ks. Stanisław Parzygnat.
Nie zawiodły mszańskie, zagórzańskie

gospodynie. W pięknych i barwnych
strojach z naręczem polnych kwiatów
dotarły na szczyt... terenowym Mitsu-
bishi p. Kazimierza Dudzika. Choć
przez kilka minut ze strachu mówić
nie mogły, bo jazda jeepem po roz-
mokłych leśnych duktach nie należy
do najbezpieczniejszych, to jednak,
gdy tylko „przyszły do siebie”, wzięły
na swoje barki ciężar intonowania 
i prowadzenia śpiewów podczas mszy
św. Po raz pierwszy na Grunwald za-
braliśmy miejski sztandar - sztanda-
rowy poczet był inny, niż zwykle. 

Po bokach niezawodnego, jak zwykle
p. Wojciecha Jamroza stanęły dwie pa-
nie w zagórzańskich gorsetach. Nie za-
brakło również młodych ze Służby
Maltańskiej - na szczęście nikomu po-
mocy udzielać nie musieli, ale ich
obecność dodaje pewności tym, któ-
rym zdrowie lubi czasem spłatać figla.
Punktualnie o godz. 20 rozpoczęła się
msza św. sprawowana za naszą Oj-
czyznę i nasze miasto. Choć dwukrot-
nie trzeba było wdrożyć w życie „plan
awaryjny”, czytaj - użyć parasoli, to
jednak dotrwaliśmy do końcowego
błogosławieństwa bez uszczerbku na
ciele i duszy. Krótką homilię wygłosił
ks. Tadeusz Skupień - nawiązując do
zwycięstwa spod Grunwaldu, prze-
strzegał i wskazywał na analogie mię-
dzy czasem obecnym, a wydarzeniami
sprzed ponad 600 lat. Wtedy mieczem
chciano zabrać nam wolność, dziś ta
walka jest bardzie wyrafinowana, me-
tody bardziej wyszukane, ale i wtedy,
i dziś istnieje niebezpieczeństwo utraty
naszej tożsamości w imię, jak to się
dziś mówi, wartości uniwersalnych,
ponadnarodowych. Bitwa pod Grun-
waldem rozpoczęła się hymnem „Bogu
Rodzica”, nasze spotkanie na Grun-
waldzie zakończyliśmy innym hym-
nem, „Boże coś Polskę” i z pochod-
niami w ręku wróciliśmy do domów.

Red.

Odpust na Śnieżnicy

Po polsku i chorwacku modlili się
wierni na dorocznym Odpuście
ku czci Matki Boskiej Śnieżnej

przy polowym ołtarzu pod szczytem
Śnieżnicy. Podarowany kilka lat temu
śnieżnickiej świątyni przez Jana Pawła
II obraz Matki Boskiej w barwnej pro-
cesji przynieśli na swoich ramionach
Chorwaci z niedużej miejscowości 
Babina Greda w regionie Slavonia,
goszczący na Śnieżnicy, u jej Gospo-
darza ks. Jana Zająca, którego przyjaźń
z tym pięknym krajem trwa już prawie
20 lat, a jej początki to czas wojny na
Bałkanach w roku 1991. 

Odpustowa Suma odprawiana za-
wsze 5 sierpnia gromadzi turystów 
z różnych zakątków Polski - sprzyja
temu wakacyjny czas, ale najwięcej
wiernych to sąsiedzi ukrytej na zbo-
czach Śnieżnicy pięknej, drewnianej
świątyni - przybywają więc do tego
uroczego zakątka wierni z diecezji tar-
nowskiej i krakowskiej, bo tędy prze-
biega granica między diecezjami.
Wspólnie zatem modlą się mieszkańcy
Kasiny Wielkiej i Żmiącej, Tymbarku 
i Mszany Dolnej, Skrzydlnej i Rabki,
Krakowa i Limanowej, Gruszowca 
i Jurkowa. W pięknych zagórzańskich

strojach, jak zawsze, na śnieżnickim
odpuście nasze miasto reprezentowali
zagórzańscy górale. Nielicznej, ale wy-
różniającej się delegacji ze stolicy Za-

górzan, przewodził p. Wojciech Jam-
róz. Uroczystej odpustowej Eucharystii
przewodniczył w piątkowy wieczór 
ks. Mieszko Pabiś z krakowskiej parafii
pw. św. Szczepana przebywający 
na Śnieżnicy z grupą ministrantów. 
W krótkiej homilii wskazał na dwie

postaci - patronki dnia Matki Bożej 
i bł. Jana Pawła II, którzy całe swoje
ziemskie życie podporządkowali za-
wołaniu „...niech mi się stanie według

słowa Twego...” Kapłan podkreślił, że
tylko taka postawa daje gwarancję
szczęścia i osiągnięcia celu, jakim dla
każdego człowieka winno być zbawie-
nie. Barwną oprawę odpustowej litur-
gii stanowiły śpiewy pieśni polskich
intonowanych przez rabczański Dzie-
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Jak na „Grunwald” przystało, nie było łatwo, jednak wszystko się udało

Mszańscy Zagórzanie z gośćmi z Chorwacji
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cięcy Zespół Pieśni i Tańca „Robcusie”
i chorwackich, śpiewanych przy wtó-
rze ludowych instrumentów przez
Gości ze Slavonii. Również biblijne
teksty przygotowano w językach pol-
skim i chorwackim. Zaś po Sumie,
śnieżnicki, a właściwiej będzie użyć
słowa, leśny kapelan - ks. Jan Zając
zaprosił wszystkich na przepyszny bi-
gos, gorącą herbatę i coś słodkiego na
deser. Nie mogło zabraknąć i góral-
skich przysmaków - pochodzący ze
Rdzawki ks. Jan zawsze zaprasza na
śnieżnickie uroczystości górali z oscyp-
kami i innymi smakołykami wyrabia-
nymi w bacowskich szałasach. Kiedy
już posileni na duchu i ciele wierni za-
miarowali udać się leśnym szlakiem
ku parkingowi na Gruszowcu, na zie-
lonej scenie pojawili się Goście z Ba-
biny Gredy - prawie wszyscy na po-
wrót rozsiedli się wygodnie, by dać się
porwać rzewliwym, łapiącym za serca
bałkańskim pieśniom. Istniejący ponad
100 lat zespół pieśni i tańca zaprezen-
tował również tańce regionalne re-
gionu Slavonia. Bogactwo strojów,
szczególnie kobiet i dziewcząt z chor-
wackiego zespołu budziło podziw i za-
chwyt. Dość powiedzieć, że przygoto-
wania związane z ubraniem barwnych
sukien i upięciem zdobnych koron 
i ozdób we włosach, trwają bagatela...
ponad 1,5 godziny. Mężczyźni takich
kłopotów nie mają, ale i ich stroje
swoją oryginalnością, np. zielone pod-
kolanówki, cieszyły oko zebranych.
Kiedy Chorwaci na chwilę ustali, do
krzesanego i zbójnickiego porwali
wszystkich mali Robcusie. Skrzypce 
i basy, a w tle akordeon pomagał
młodym tancerkom i tancerzom przy
góralskich tańcach i śpiewach. Ku za-
skoczeniu wszystkich, pod sam koniec
tego pięknego wieczoru, ks. Jan zapo-
wiedział, że teraz wszyscy, i Polacy, 
i Chorwaci zaśpiewają razem, bo tę
piosenkę śpiewa się w obu krajach. 
I rzeczywiście, kiedy tylko wybrzmiały
pierwsze takty zagrane „po chor-
wacku”, natychmiast przyłączyli się do
grania nasi akordeoniści i skrzypkowie
- po bukowym lesie poniosła się hen
daleko znana wszystkim piosenka,
„...O Marianno, gdybyś była zako-
chana…” Przy chowającym się już
słońcu pieśniami krakowskimi i nie
tylko, uraczyli najwytrwalszych Goście
z podkrakowskiej Luborzycy. Wspólne,
rodzinne zdjęcie zakończyło uroczys-
tości na Śnieżnicy - kiedy odchodzi-
liśmy do swoich domów, żegnały nas
pieśni i muzyka naszych Gości z Chor-
wacji. Żal było odchodzić, ale
wszystko, co dobre szybko się kończy. 

Red.

Wakacje tam i tu 
- harcerze w rozjazdach

„Wyjechali na wakacje wszyscy nasi
podopieczni”, tak śpiewał kiedyś Kazik
i „KULT”, a 1 lipca br. mogli tak
sobie pod nosem zanucić rodzice od-
prawiający swoje pociechy na waka-
cyjne wyjazdy. 

Z Mszany Dolnej odjechały cztery
autokary - zuchy i harcerze obrali kie-
runek północny i w godzinach wie-
czornych udali się w długą, ponad 
12-to godzinną podróż do Pobierowa
nad Bałtykiem. Ministranci, lektorzy,
dziewczęta ze scholi i oazowicze od-
jechali o poranku pod Tatry - do Poro-
nina, by tam pod okiem ks. Mateusza
z parafii Miłosierdzia Bożego odpocząć
po szkolnym maratonie. Kiedyś letnie
kolonie dla dzieci i młodzieży organi-
zowały prawie wszystkie zakłady
pracy, były na to fundusze. Dziś na
„placu boju”- na mszańskim po-

dwórku, pozostały dwie instytucje 
- Gorczański Hufiec ZHP, gigant 
w branży organizowania harcerskich
obozów i parafia Miłosierdzia Bożego,
można powiedzieć „raczkująca” na
tym polu, ale od kilku lat obecna ze
swoją ofertą na letni wypoczynek dla
ciała, ale i dla ducha, a może z moc-
niejszym akcentem na to drugie słowo.
Piszemy o tym w serwisie miejskim
dlatego, że i Samorząd ma w tym wy-
poczynku swoją „cegiełkę” - ze środ-
ków własnych rok rocznie te dwie in-
stytucje otrzymują finansowe wsparcie
na organizację letniego wypoczynku
dzieci i młodzieży. W roku ubiegłym
pomoc była okazalsza, bo harcerze
otrzymali na wyjazd do Pobierowa
„kieszonkowe” w wysokości 12 tys.
złotych, podobną kwotę, ale na kilka
organizowanych imprez otrzymała

mszańska parafia Miłosierdzia Bożego.
W tym roku było skromniej - kwoty
nieprzekraczające 10 tys. złotych (dla
każdej) muszą zadowolić obydwie in-
stytucje. Zanim autokar z młodzieżą
odjechał z parafialnego parkingu,
wszyscy na parę chwil udali się do ka-
plicy - trwała tam całodzienna adora-
cja Najświętszego Sakramentu. Chwila
modlitwy o szczęśliwą i bezpieczną
podróż, o udany wypoczynek, wspólne
zdjęcie, pożegnanie z rodzicami i księ-
dzem proboszczem, łzy rozstania i sę-
dziwy Jelcz z 46 miejscami na pokład-
zie ruszył do Poronina. Na parkingu
pozostali rodzice. Kilka mam nie wsty-
dziło się ukradkiem ocieranych łez 
- wiele pociech wyjeżdżało na swoje
pierwsze wakacje. W Poroninie miały
do dyspozycji znakomicie wyposażoną
bazę - są boiska, stoły do ping-ponga,

miejsce na grilla, plac zabaw. Minist-
ranci pozabierali komże, dziewczęta
ze scholii obowiązkowo instrumenty,
bo każdego dnia głównym punktem
jest Msza św. Z harcerzami i zuchami
było trochę inaczej - swój wyjazd za-
planowali na godz. 19.00 spod koś-
cielnej skarpy. To miejsce idealne, by
wszyscy i wyjeżdżający, i żegnający
mogli bezpiecznie się pomieścić. 
Po raz pierwszy w historii harcerska
rodzina w długą podróż udała się au-
tobusami. Do roku ubiegłego pod-
różowano autobusami do Krakowa,
później żelazną koleją do Kamienia Po-
morskiego, by znów przesiąść się do
autokarów. Od tego roku zapakowane
plecaki w Mszanie Dolnej wyciągane
są dopiero w Pobierowie. Komfortowe
autokary firmy KING z pobliskiego
Lubnia, sprawdzone dokładnie tuż

Uczestnicy letniej kolonii
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przed odjazdem przez policjantów 
z limanowskiej drogówki, bezpiecznie
dowiozły zuchów i harcerzy do miejsca
znanego od lat, do uroczego Pobie-
rowa w woj. zachodniopomorskim. 
Na miejscu na harcerzy i zuchów 
z Mszany Dolnej i Niedźwiedzia, Po-
ręby Wielkiej, Olszówki i Raby Niżnej,
Limanowej i Nowego Sącza, Bochni 
i Krakowa, ale także Wrocławia i Rze-
szowa, a nawet ze Szczecina, oraz
uwaga - z Nowego Jorku, Wiednia 
i Berlina, czekali już ci, którzy całe
obozowisko musieli wcześniej przygo-
tować - komendant Ewa Jasińska ze
swoją drużyną i ciepłą strawą po

dłuuugiej podróży. Nie obeszło się bez
łez - znów ktoś wyjeżdżał po raz
pierwszy. O ile do Poronina jest niecałe
45 km, to do Pobierowa liczniki wska-
zują dobrze ponad 800 km. Może
wiele poduszek było przez pierwsze
noce mokrych od łez, ale ci którzy wy-
ruszali 1 lipca po raz dziewiąty czy
dziesiąty, wspominali, że pierwsza noc
w Pobierowie też nie była łatwa. Skoro
jednak jadą po raz kolejny, dowód to
na to, że warto, bo nie ma nic pięk-
niejszego od nadmorskich nocy, szumu
morskich fal i tego gdzie indziej nie-
spotykanego aromatu, którym dzieli
się z naszymi zuchami i harcerzami
sosnowy las w Pobierowie... 

Z kolei w nasze zagórzańskie okolice
przyjechali harcerze z Mrągowa 
- przyzwyczajeni do sąsiedztwa jezior
i może niezbyt imponujących wyso-
kością pagórków odwiedzali najbar-
dziej znane turystycznie miejsca. 
Wizyta w Rabce Zdroju - obowiązkowo
w Rabkolandzie i pod pomnikiem 
Św. Mikołaja, Zakopane - Gubałówka
i słynne Krupówki oraz wycieczki po
okolicznych szczytach górskich ota-
czających Mszanę to kilka przykładów
tego pobytu. Należy również wspom-
nieć, że dwa tygodnie z harcerzami 
z północy odpoczywała u nas grupa
polskich dzieci z Litwy wraz z opieku-
nami. Ich pobyt sfinansowały samo-
rządy Gminy Mszana Dolna i Miasta
Mszana Dolna oraz  ludzie dobrej woli.
Mamy nadzieję, że wrócili do domu 
z wspomnieniem udanych wakacji.

Red.

Gulasz po mszańsku 
- strzałem w „10”

Trzy razy w roku odwiedzamy na-
szych Przyjaciół ze Słowacji 
- w ramach programu o gminach

partnerskich od roku 2008 „kwitnie”
mszańsko-nižniańska przyjaźń. 

Na początku każdego roku, najczęś-
ciej jeszcze w styczniu, bierzemy
udział w zawodach w narciarstwie 
alpejskim, zaś latem Słowacy zapra-
szają nas dwukrotnie
- są to plenerowe im-
prezy, jedna p.n. „Ni-
žniański Kotlik” - za-
wsze w lipcu, zaś 
w drugiej części wa-
kacji organizowany
jest „Pltnicky Den” 
- barwne widowisko
na brzegu Orawy
przepływającej przez
Nižną. Na początek 
o „kotliku” - imprezie
smakowitej, bo kuli-
narnej. Polacy mają
bigos, zaś Słowacy kochają się w gu-
laszu. Trzy lata temu zachciało im się
spróbować gulaszu wg polskiej
(mszańskiej) receptury i zaprosili nas
po raz pierwszy. Trochę ze strachu, 
a trochę z braku doświadczenia nie
wzięliśmy udziału w konkursowym go-
towaniu strawy - byliśmy obserwato-
rami. W roku ubiegłym odważyliśmy
się stanąć w szranki ze Słowakami 
- zabraliśmy żeliwny kociołek, przy-
prawy i mięso, swojską kiełbasę na
„przynętę” i dobry napitek. I mimo, że
w „gulaszowym” jury mieliśmy swo-
jego człowieka (burmistrz T. Filipiak)
gulasz „po mszańsku” słowackich pod-
niebień nie zachwycił. Konkurencja
była bardzo mocna - prawie 40 ekip
warzyło gulasz po swojemu. Na darmo
wsłuchiwaliśmy się 
w treść ogłaszanych
wyników - Mszany
Dolnej na liście lau-
reatów nie było.
Słowacy okazali się
mało „gościnni”. Nie
zraziliśmy się jednak
i w sobotę, 9 lipca po-
jechaliśmy znowu do
Nižnej. Tym razem 
w bardzo mocnym
składzie - wśród 24
osób, większość sta-
nowiły panie, które
na gotowaniu „zjadły
zęby”. Byliśmy znakomicie przygoto-
wani i wyposażeni. Do Nižnej pojecha-
liśmy o „swoim” - nawet drewno mie-
liśmy mszańskie, nie mówiąc o młodej

wołowince, nowych ziemniaczkach 
i wszystkim, co stanowi wkład do
kotła. Nad prawidłowym przebiegiem
warzenia gulaszu czuwały panie, na
codzień zajmujące się w mszańskim
samorządzie różnymi dziedzinami.
Szykowne fartuszki założyły panie Zo-
fia Łabuz - sekretarz miasta, Danuta
Śmieszek - szefowa USC, Ewa Poray-

Zbrożek z sekretariatu, Halina Krzysz-
tofiak - specjalistka od przetargów 
i Agnieszka Józefiak odpowiedzialna
za promocję miasta. W czasie, gdy pod
kociołkiem buzował ogień, pozostali
uczestnicy wyprawy odwiedzili nieda-
leki Podbiel - urokliwą miejscowość
przy trasie do Dolnego Kubina. Stare,
drewniane chałupy pokryte gontem,
płoty tak rzadko już dziś spotykane,
piwonie pod drewnianymi oknami 
i dzika, pnąca róża na ganku, studnie
z żurawiem i nade wszystko niezwykle
życzliwi mieszkańcy, którzy na „wyce-
lowane” w ich domostwa obiektywy
aparatów reagowali uśmiechem i od-
powiadali na nasze pozdrowienia.
Kiedy grupa wróciła z małej wycieczki
do Podbiela, gulasz był prawie gotowy,

ale do degustacji jeszcze mu trochę
brakowało. I tu w sukurs naszym pu-
stym żołądkom przyszli gospodarze 
- starosta Jaroslaw Rosina wraz ze
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Jedziemy na wakacje!
Nasze Panie podczas „pichcenia” gulaszu
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Takiej konkurencji nikt się nie spodziewał!
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współpracownikami zaprosił mszania-
ków na mały poczęstunek - owcze
sery, wędlinka, pieczyste, świeżutkie
warzywa, oraz gorąca herbatka i kawa
ugasiły poranny głód. Zanim się
oglądnęliśmy przy naszym kociołku
oznaczonym numerem 18, pojawiło
się konkursowe jury - do miseczki
nałożony został owoc kilkugodzinnego
trudu - gulasz mszański. Tym razem
do jury zgłosiliśmy nie byle kogo 
- sama Teofila Latoś, dyrektorka przed-
szkola i szefowa mszańskiego oddziału
PTL, na gotowaniu znająca się, że hoj!
Mieliśmy cichą nadzieję, że swój gu-
lasz rozpozna i kierując się lokalnym
patriotyzmem, maksymalną ilość
punktów przyzna. Nie było to łatwe
zadanie, bo miseczek z gulaszami było
aż 19 i dla jurorów wiedza, kto gulasz
uwarzył, aż do momentu ogłoszenia
wyników, była tajemna. Długo trwały
„obrady” jury - zapach, smak i wiele
innych walorów trzeba było wychwy-
cić, by wybrać ten najlepszy, najbar-
dziej aromatyczny. Na 19 kociołków 
z gulaszem, nasz uplasował się na
miejscu 10. To sukces, bo słowackie
gusta i smaki, są absolutnie różne od
naszych. Bo czy ktoś z Państwa do 
gulaszu dolewa... piwa? A Słowacy 
i owszem dolewają i to sporo. 
Nie żałują też majeranku i wielu 
innych specyfików, które u nas uzna-
nia nie znajdują. Powoli się uczymy 
i rok po roku jesteśmy mądrzejsi 
i wiemy coraz więcej na temat smaku
naszych sąsiadów z południa. Kto wie,
może za rok staniemy na podium? 
Ale Nižniański Kotlik to nie tylko wa-
rzenie gulaszu, to cały dzień zabaw na
świeżym powietrzu, występów lokal-
nych zespołów regionalnych i tanecz-
nych - nowoczesnych i z epok minio-
nych. Na placu pod sceną była szansa,
by nagromadzone zapasy po zjedzeniu
różnych gulaszów, zgubić. Staroście
Jaroslawowi Rosinie, choć na dodat-
kowe kilogramy nie narzeka, nie udało
się z tańca wywinąć. Porwany przez
nasze panie musiał swoje odtańczyć.
Z kilogramami, choć gulaszu i innych
smakołyków popróbował, problemów
nie miał p. Władysław Mrózek, który
do Nižnej busem jechać nie chciał, ale
obiecał i słowa dotrzymał - na Słowa-
cję po 3 godzinach 30 minutach i po-
konaniu 75 km, dotarł na rowerze,
budząc powszechny szacunek i po-
dziw. Kiedy inni gotowali się do wie-
czornego festynu na świeżym powiet-
rzu, my pożegnaliśmy się z naszymi
gościnnymi przyjaciółmi z Nižnej.

Red.

Bieszczadzki punk wieczorem
grzmiał prosto ze sceny na Miej-
skim Stadionie. Zespół „KSU”

- Krosno, Sanok, Ustrzyki lub jak ktoś
woli inne interpretacje tego skrótu 
- wystąpił w ramach DNI MSZANY
DOLNEJ 2011. 

Ci muzyczni weterani, którzy już od
ponad 30 lat występują na scenie,

zgromadzili publiczność, która może
nawet nie pamiętała ich początków. 
A bawili się wyśmienicie, młodzi 
i starsi wykrzykując słowa każdego
utworu. Ponad trzygodzinny koncert
z zapowiedzianą godziną akustycz-
nego brzmienia zadowolił zebraną

publiczność. Od ostrych utwo-
rów z pierwszej płyty „Pod
prąd” po akustyczne „Moje
Bieszczady”, każdy znalazł coś
dla siebie. I miejmy nadzieję,
że każdy wracał usatysfakcjo-
nowany, bo na bisach pojawiały
się piosenki, które życzyła sobie
publiczność wykrzykując je 
w stronę sceny. Świętująca dwa
Dni Miasta Mszana Dolna bę-
dzie miała długo co wspominać.

Red.

Bieszczady w Mszanie
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„Oni” grali, a publiczność szalała

Orkiestrowe granie 
po raz czwarty

Podczas dwóch Dni Mszany Dol-
nej, już po raz czwarty, w nie-
dzielę 24 lipca odbył się Mię-

dzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych
im. Jerzego Żądło. Nie ma co kryć, że
pogoda nie rozpieszczała uczestników
i widzów, odwołany został tradycyjny
przemarsz zaproszonych wykonawców
ulicami miasta. 

Na trasie ulica Starowiejska - Sta-
dion Miejski ustawiali się wprawdzie
pod parasolami odważni mieszkańcy,
którym deszcz nie był straszny ale nie-
stety - parada orkiestr się nie
odbyła. Oficjalne powitanie
odbyło się na miejscu im-
prezy, na stadionie miejskim.
Burmistrz Miasta Tadeusz Fi-
lipiak powitał przybyłych
gości: Franciszka Dziedzinę,
Wicestarostę Limanowskiego
- Powiat Limanowski był
współorganizatorem tego
wydarzenia oraz Jaroslava
Rosinę - Starostę Gimny
Nižna ze Słowacji, który 
z liczną grupą przyjął nasze
zaproszenie i pojawił się 
w Mszanie. Potem już tylko wystar-
czyło „słowo-klucz” naszego Kapel-
mistrza Piotra Rataja i tym samym
Międzynarodowy Festiwal został ofi-
cjalnie otwarty. Donośna muzyka łago-
dziła uboczne efekty atmosferyczne,
dzięki czemu stadion zaczął zapełniać
się publicznością. Co może być lep-
szego, gdy parasol służy za ochronę
przed deszczem, nogi same wystukują

rytm, a gorące oklaski rozgrzewają 
i widzów i wykonawców? Koncerto-
wanie rozpoczął występ młodej wie-
kiem Orkiestry Reprezentacyjnej
Miasta i Gminy Myślenice, a zaraz po
niej sąsiadów z Kasinki Małej - Orkies-
try Strażackiej „Echo Gór” - w pięk-
nych regionalnych strojach. Ostatnio
w takim anturażu prezentowali się
podczas uroczystości 100 lecia Parafii
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii
Panny. Następnie swoje umiejętności
prezentowali goście z zaprzyjaźnionej

Gminy Nižna ze Słowacji. Za zapro-
szenie do Mszany serdecznie dzięko-
wał Starosta Nižnej - Jaroslav Rosina 
i sam zapraszał do siebie na 20 sierp-
nia na Pltnicki Dzień.  Wystąpiły rów-
nież - i to dwukrotnie - mażoretki przy-
byłe z Czech. Dziewczęta pre-
zentowały się w układach zbiorowych
i solowych, za co otrzymały burzę
oklasków. Popis swoich umiejętności

Mażoretki z Czech
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dały także grupy śpiewacze „Słom-
canki” i „Mszanicanki”. Panie grały 

i śpiewały nasze zagórzańskie melodie
i każdy mógł zaśpiewać wraz nimi 

np. popularne „Wołki”. Swój czas na
scenie znalazł nawet instruktor sza-

chowy Pan Jan Zapała,
który przybył do nas na
stadion by oficjalnie
ogłosić wyniki XIII Błys-
kawicznego Turnieju
Szachowego. Wpraw-
dzie finał i wręczanie
nagród odbyły się 
w Folwarku Stara Wi-
niarnia ale siła prze-
kazu „prosto ze sceny”
była zdecydowanie
mocniejsza. Na Festi-
wal zawitała także Or-
kiestra Kopalni Węgla
Kamiennego „Marcel” 
z Radlina, która po
wspaniałym koncercie

zagrała jeszcze „Sto lat” z okazji uro-
dzin jedemu ze swoich muzyków.

Oczywiście do życzeń dołączyli się
zgromadzeni na Stadionie widzowie 
i na stojąco śpiewali do akompania-
mentu orkiestry. Następnie wystąpiły
orkiestry: Zakładowa Orkiestra z cze-
skich Němčic, jak zwykle przebojowa
Krakowska Orkiestra Staromiejska
oraz na sam koniec gospodarze: 
Orkiestra OSP Mszana Dolna. Zagrali
najpierw indywidualnie potem w tak
mieszanych składach, tak że tylko
stroje pomogły odróżnić kto gra z kim.
Wykonały nawet wspólnie piosenkę
„YMCA” na... trzech dyrygentów.
Komu było mało mógł jeszcze po za-
kończeniu IV Międzynarodowego Fes-
tiwalu Orkiestr Dętych poszaleć na za-
bawie tanecznej, gdzie przygrywał
zespół „Maysterki”.
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Orkiestra kopalni „Marcel”

Nad Orawą - u przyjaciół Słowaków

To już tradycja, że w sierpniu goś-
cimy w Nižnej, na Słowacji. 
Na doroczną plenerową imprezę

„Pltnicky Den” zapraszają nas gospo-
darze tej niewielkiej, urokliwej i pięk-
nie położonej nad brzegami rzeki
Orawa, miejscowości. 

Mszańsko-nižniańska przyjaźń trwa
już cztery lata. Choć po ostatnich sa-
morządowych wyborach na fotelu sta-
rosty (słowacki wójt) w Nižnej zasiadł
Jaroslav Rosina, polsko-słowacka przy-
jaźń na tej zmianie nie ucierpiała. 
Bardzo ciepło i serdecznie wspomi-
namy poprzedniego starostę Eugena
Dedinskiego, za czasów którego na-
wiązaliśmy ze słowacką gminą
współpracę w ramach Euroregionu
TATRY, ale przyjaźń ma wymiar szer-
szy, niż tylko ten osobowy (starosta-
burmistrz) i źle by było, gdybyśmy się
„pogniewali” na demokrację i miesz-
kańców Nižnej, że wybrali nowego sta-
rostę swojej gminy. Nic takiego się nie
stało - Mszana Dolna i Niżna współpra-
cują dalej, organizując wspólne im-
prezy w których uczestniczą Polacy 
i Słowacy. W lipcu niżniacy byli 
w Mszanie Dolnej - starosta Jaroslav
Rosina gościł u nas na Dniach Mszany
Dolnej, zaś orkiestra gminy Nižna była
ozdobą Międzynarodowego Festiwalu
Orkiestr Dętych organizowanych od
kilku lat pod Lubogoszczą. W lipcu 
pogoda dla nas łaskawą nie była, 
za to wynagrodziła nam w sobotę 
- i w Mszanie Dolnej, i w Nižnej sierp-
niowy weekend był wspaniały, za
gorący nawet, szczególnie dla młodych
piłkarzy, którzy już przed godziną 7:00
rano wyjechali z Mszany Dolnej w kie-
runku Niżnej. O godzinie 9.00 na sta-

dionie FK Nižna rozpoczęła się spor-
towa część Pltnickego Dnia. W piłkar-
skim turnieju wystąpiły trzy drużyny.
Oprócz naszej ekipy prowadzonej
przez Grzegorza Szynalika popular-
nego „Gegona” w szranki stanęły ekipy
z Nižnej i Podbiela. Młodzi piłkarze 
z KS Turbacz udzielili srogiej lekcji fut-
bolu swoim kolegom ze Słowacji. 
Podobnie, jak w roku ubiegłym do
domu wrócili z pięknym pucharem
zwycięzców turnieju. Z kronikarskiego
obowiązku przypomnijmy wyniki me-
czów naszych piłkarzy. W meczu inau-

gurującym turniej KS Turbacz pokonał
gospodarzy imprezy FK Nižna 4:1, by
w kolejnym spotkaniu podwoić bram-
kową zdobycz. Młodzi piłkarze z Pod-
biela musieli „przełknąć” gorycz po-
rażki w stosunku 8:1 dla gości z Polski.
Najlepszym snajperem mszańskiej
drużyny okazał się zdobywca czterech
bramek Dominik Dawiec. Trzy bramki
zdobył Kacper Kołodziej. Puchar i gra-
tulacje zwycięzcy odebrali z rąk staro-
sty Nižnej i burmistrza Mszany Dolnej.
W czasie, kiedy młodzi piłkarze feto-

wali tryumf, do Niżnej dojeżdżali
strażacy z Mszany Dolnej. W autokarze
i samochodzie ratownictwa drogo-
wego miejsca zajęli muzycy z Orkiestry
Dętej OSP Mszana Dolna, strażacy,
szefostwo OSP w naszym mieście i kil-
koro mieszkańców. Po sutym obiedzie
w miejscowej szkole, nasza orkiestra
w galowych strojach i pod batutą Mi-
kołaja Kasprzyka defiladowym kro-
kiem zameldowała się pod pachnącą
jeszcze nowością trybuną na miej-
scowym stadionie. Przy uroczystych
fanfarach symbolicznego przecięcia

wstęgi dokonali wspólnie starosta Ro-
sina i burmistrz Filipiak. Warto dodać,
że plastikowe krzesełka to owoc środ-
ków unijnych, z których gmina Nižna,
podobnie jak Mszana Dolna, korzysta
dzięki współpracy w ramach Eurore-
gionu TATRY. Najważniejszym pun-
ktem Pltnickego Dnia jest jednak spływ
na przygotowywanej od rana drewnia-
nej tratwie. To stary zwyczaj, który
przetrwał do naszych czasów - śpiewy
i modlitwa towarzyszą pracy nižniań-
skich flisaków i cieśli przygoto-
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Najwyższe trofeum przypadło drużynie KS Turbacz (po lewej)
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wujących tratwę ze świeżych drewnia-
nych bali. Gospodynie w ludowych
strojach częstują regionalnymi przy-
smakami zgromadzonych na brzegu
mieszkańców i gości. Punktualnie 
w samo południe tratwa odbija od
brzegów Orawy i płynie ok. 3 km 
z nurtem rzeki. Flisacy w bogatych
strojach i szczęśliwi wybrańcy, wśród
których jest zawsze miejscowy sta-

rosta, dostępują zaszczytu spływu
Orawą. Na przewieszonych nad rzeką
kładkach i mostach gromadzą się licz-
nie widzowie. Godziny popołudniowe
zarezerwowane są dla zespołów fol-
klorystycznych, których na Słowacji
jest bez liku. Nie ma chyba miasteczka,
a już na pewno wioski, gdzie nie
byłoby jednego, a często i dwóch ze-
społów regionalnych. Bogactwo tańca,
gwary i strojów zachwyca każdego,
szczególnie nas, przybyszów z drugiej
strony Tatr. Kiedy na scenie pojawili
się górale z Suchej Hory wydawało się,
że to nasi grają, ale kiedy góralskie
nuty ubogacił śpiew, wiedzieliśmy, że
to górale, ale ze Słowacji. Program wy-
stępów został tak ułożony, by widzów
nie zanudzić - gawędy i góralskie
śpiewy, sceny z codziennego życia
sprzed kilku wieków na Słowacji i lu-

dowe tańce, przeplatały się z koncer-
tami innych zespołów. Gwiazdą Pltnic-
kiego Dnia była nasza mszańska
Orkiestra Dęta OSP - Słowacy, gdy
usłyszeli naszych muzyków na Dniach
Mszany, nie wyobrażali sobie, by ich
plenerowa impreza mogła się odbyć
bez orkiestry spod Lubogoszczy.
Szkoda jedynie, że do Nižnej mszańscy
muzycy wybrali się w składzie mocno

okrojonym - może nadarzy się jeszcze
okazja, by zaprezentować się słowac-
kiej publiczności w pełnej krasie
(pełnym składzie), bo tylko wtedy
można pokazać prawdziwą siłę orkies-
try. Mimo, że w składzie osłabionym
trwający ponad 30 minut koncert zos-
tał entuzjastycznie przyjęty przez pub-
liczność. Na koniec starosta Rosina
wręczył dyrygentowi Mikołajowi Kas-
przykowi puchar, zaś sam odebrał 
z rąk Prezesa OSP Stanisława Antosza
sympatyczną maskotkę i... gaśnicę, by-
najmniej nie proszkową, ale użyta pra-
widłowo i z umiarem, potrafi ugasić...
pragnienia. Gdy na scenie pojawiały
się kolejne zespoły regionalne, na mu-
rawie stadionu trwały przygotowania
do strażackich zawodów. Hasicke vo-
zidla (czyt. samochody strażackie)
ustawiły się wzdłuż bieżni - mszański
samochód ratowniczy nie ustępował
klasą podobnym jednostkom z Trsteny
i Suchej Hory i stanowił bardzo cie-
kawy obiekt do zwiedzania dla
najmłodszych uczestników pikniku.
Nasi strażacy udostępnili maluchom
gaśnice, strażackie chełmy, dzieciaki
mogły uruchomić syrenę alarmową 
i zrobić sobie fotkę w pełnym „umun-
durowaniu”. Pokazy strażackiej spraw-
ności polegające na jak najszybszym
połączeniu strażackich węży, urucho-
mieniu motopompy i podaniu wody
na stanowiącą ostatni element linii,
czyli prądnicę, zakończyło efektowny
pokaz. Nasi strażacy po wykonaniu 
zadania na niebieskim niebie „skrzy-
żowali” strumienie wody, tworząc
wielką, mokrą i chłodzącą literę „X” 
- wykorzystali to widzowie i w opa-
dającym „deszczu” wszyscy ochoczo
się ochłodzili. Zawody nie były ostat-

nim akcentem wieczoru - festyn trwał
jeszcze długo, zaś najwytrwalsi wrócili
do domów po godzinie 2 w nocy. 
My tak długo nie wytrzymaliśmy 
i po 23 zameldowaliśmy się już 
w Mszanie Dolnej, wszak nazajutrz Or-
kiestra z samego rana, bo już o 6.00
wyjeżdżała na doroczny odpust do Kal-
warii Zebrzydowskiej.
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Mobilizacja mszańskiej straży przed zawodami

Sami chcą
działać

Sam Marszałek Województwa
Małopolskiego Marek Sowa objął
nad tą inicjatywą Honorowy Pat-

ronat, więc tym bardziej uczniom 
i nauczycielom naszej „jedynki” na-
leżą się brawa. Co takiego zrobili, że
już w pierwszym zdaniu oceniamy ich
wysoko? Jako pierwsi w Małopolsce, 
a kto wie, czy nie są pionierami w skali
całego kraju, wpadli na pomysł po-
wołania do życia forum uczniowskich
samorządów.

Z pomocą pań Moniki Zarębskiej 
i Katarzyny Panek - nauczycielek 
w ZSM nr 1 parę miesięcy temu roz-
poczęli pracę, której finałem było 
jeszcze w minionym roku szkolnym
(17 czerwca) spotkanie w murach
sienkiewiczowskiej szkoły. Zaprosze-
nia rozesłano do wszystkich szkół 
w sąsiadujących z miastem gminach.
Na I Forum Samorządów Uczniow-
skich przyjechało 13 delegacji ucznio-
wskich i opiekunowie z 9 miejscowości
gmin Mszana Dolna i Niedźwiedź. 
Przy stole prezydialnym wespół z gos-
podarzami forum, dyrektorką ZSM 
nr 1 Anną Górską i burmistrzem
miasta Tadeuszem Filipiakiem, miejsca
zajęli - Członek Zarządu Województwa
Małopolskiego - wicemarszałek Witold
Latusek, a także starszy wizytator Ku-
ratorium Oświaty Małgorzata Lenar-
towicz, oraz wicedyrektor ZSM nr 1
Stanisława Łabuz i przewodnicząca
Rady Rodziców Grażyna Nawara.

Gości powitali Anna Górska i Tade-
usz Filipiak - młodzi „samorządowcy”
z uwagą wysłuchali krótkiego wy-
stąpienia Marszałka Latuska, który
przypomniał swoje doświadczenia 
z pracy w samorządach uczniowskich
i studenckich. Zachęcał młodych, by
podejmowali wyzwanie i brali
współodpowiedzialność za losy swoich
szkół, a za kilka lat swoje doświadcze-
nia mogli spożytkować w samorządach
gminnnych, powiatowych, a być może
i wojewódzkich. Witold Latusek opo-
wiedział rónież młodzieży na czym po-
legać będzie polska prezydencja w Unii
Europejskiej. Ciepłe słowa pod adre-
sem pomysłodawców forum padły
również z ust Małgorzaty Lenartowicz
z Małopolskiego Kuratorium Oświaty.
A później do głosu doszli młodzi 
- w kilku zdaniach dzielili się ze
swoimi rówieśnikami pomysłami, doś-
wiadczeniami i planami. Opowiadali
jak w ich szkołach na co dzień wygląda
praca uczniowskich samorządów, jakie
imprezy organizują, a jakich akcjach
biorą udział. Wiele pomysłów się po-
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Słowaccy flisacy na Orawie
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wielało. To zrozumiałe, ale były też
takie, które warto przenieść do wszyst-

kich szkół. Po „poważnej” dyskusji 
i części oficjalnej, był czas na wspólną
rodzinną fotografię samorządowców
szkolnych i rozmowy, ale już luźne 
i bez emocji, jak to było przy referatach
na początku forum. Sportowe zmaga-
nia w przeróżnych, a czasem bardzo
dziwnych konkurencjach, zakończyły
I Forum Samorządów Uczniowskich 

w Mszanie Dolnej. Natomiast ten rok
szkolny 2011/2012 zapowiada rów-

nież niemałą pracę młodych uczniów
- zadecydowano by kolejne drugie fo-
rum odbyło się w czerwcu, a to ozna-
cza, że przygotowania do tematów na-
leżałoby rozpocząć już teraz. Ankieta
przeprowadzona wśród przedstawi-
cieli samorządów wyłoniła główne
problemy naszej młodzieży: brak fun-
duszy na realizację inicjatyw uczniow-

skich, brak pomysłu i miejsca do spę-
dzania wolnego czasu, agresja w szko-

le oraz alkoholizm w środowisku.
Wszystko wskazuje na to, że wokół
tych problemów będzie skupiać ko-
lejne spotkanie lokalnych uczniow-
skich samorządów. A o wynikach tego
spotkania z pewnością poinformujemy
w kolejnych artykułach.
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Pamiątkowe zdjęcie uczestników „I Forum Samorządów Uczniowskich w Mszanie Dolnej” 

Akcja! Sprzątanie świata

Wtym roku była to osiemnasta
edycja akcji „Sprzątanie
Świata”. Termin tej między-

narodowej akcji wyznaczony jest na
trzeci weekend września. 

Co roku podczas wrześniowej akcji
w całej Polsce odbywają się przeróżne
działania z zakresu aktywnej edukacji
ekologicznej: likwidacja dzikich wysy-
pisk, segregowanie zebranych odpa-
dów, zakładanie zieleńców, sadzenie
drzew, krzewów i kwiatów. Przy okazji
akcji przygotowywane są programy

edukacji ekologicznej, konkursy, tur-
nieje wiedzy, happeningi, festyny, fes-
tiwale. W tym roku hasłem przewod-
nim jest „Lasy to życie - chrońmy je”.
Lokalną akcję sprzątania w Mszanie
zorganizowali nauczyciele Iwona i Syl-
wester Rusnak w Zespole Szkół Nr 1
w Mszanie Dolnej. W szkole zrobiono
gazetkę i prezentację multimedialną

na temat segregacji śmieci. Natomiast
Urząd Miasta w ramach tej akcji za-
pewnił worki na śmieci i zabezpieczył
ich odpowiedni wywóz - pomogła nam
jak zwykle przy takich „porządkach”
firma P. Marcina Kuca „MARKOM”. 
W czwartek, 15 września, dwie klasy
Id i Ib LO - około 60 osób wyruszyło
na sprzątanie świata. Młodzież zbie-
rała śmieci wzdłuż rzeki Mszanka prze-
chodząc całą ulicą Zieloną i Spado-
chroniarzy pod opieką pań nauczyciel:
pani Iwony Rusnak, Ewy Diduszko,

Agnieszki Magierskiej i Barbary
Pawłowskiej. Imponujący zbiór - 60
pełnych worków potwierdza w dal-
szym ciągu ogromne luki w świado-
mości ekologicznej. My możemy tylko
serdecznie podziękować młodym lu-
dziom, którzy w ramach akcji po-
sprzątali nasz „lokalny” świat.
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Młodzież z Zespołu Szkół Nr 1 w Mszanie Dolnej w trakcie „akcji”

Za tych co
historię pisali
własną krwią

Od dwudziestu lat nieprzerwanie,
15 sierpnia w dzień poświęcony
Matce Bożej Wniebowziętej, 

do małego kościółka u stóp Lubonia
Wielkiego na Glisnem przybywają
żołnierze AK Oddziału Partyzanckiego
por. Jana Stachury „Adama”. Z roku
na rok coraz ich mniej. Na rocznicową
uroczystość dotarł ostatni żyjący
żołnierz-partyzant, najmłodszy z Od-
działu por. „Adama”, kpt. Stanisław
Pankowski „Żbik” - dziś Wiceprezes
Światowego Związku Żołnierzy AK 
w Bielsku Białej. 

Dlaczego, choć od wojny minęło już
tyle lat, partyzanci spod znaku AK spo-
tykają się na Glisnem dopiero od lat
dwudziestu? Choć „historię swą
własną pisali krwią...” mówić o niej 
w PRL-u nie było im wolno. Porucznik
Jan Stachura „Adam” tuż po wojnie,
w roku 1945 zostaje uwięziony przez
UB i osadzony w więzieniu w Wado-
wicach. Po brawurowej ucieczce w noc
Bożego Narodzenia tegoż roku, przed-
ostaje się do Francji i tam, na wygna-
niu umiera w czerwcu 1985 roku. Jego
podkomendni represjonowani przez
ludową władzę, traktowani jak wróg
ludu aż do roku 1989 czekali na praw-
dziwą Polskę - Ojczyznę za którą prze-
lewali krew. Tego właśnie roku 
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w Rabce, w domu Kazimierza Romań-
skiego „Romka” spotkali się Mie-

czysław Daszkiewicz „Ali”, Adam
Trembecki „Miś” i ks. Tadeusz Michal-
ski „Śmiały” i uradzili wspólnie, że czas
najwyższy opowiedzieć o tym, co
przeżyli podczas okupacji. Jeśli nie te-
raz, to kiedy? Pytali samych siebie 
i po niecałych dwóch latach 15 sierp-
nia roku 1991 partyzanci z Oddziału
„Adama” wrócili pod Luboń, ale za-
miast w lesie, spotkali się przy ołtarzu
- od tamtego sierpnia, rok w rok wra-
cają pod Luboń, zawsze serdecznie
przyjmowani przez Gospodarzy -
wtedy był nim ks. Józef Karpierz, pó-
źniej Jego następcy, a od kilku lat do
dziś z wielkim sercem czyni to ks. An-
drzej Sawulski. Jubileuszowej Eucha-
rystii za żołnierzy AK, nie tylko tych 
z Oddziału „Adama”, przewodniczył
ksiądz Infułat Jakub Gil, do niedawna
proboszcz papieskiej parafii w Wado-
wicach. Mszę św. współkoncelebrował
pochodzący również z Glisnego ksiądz
Prałat Jan Franczak - proboszcz kra-
kowskiej parafii w Bronowicach.
Barwna i pełna kolorów była również
oprawa liturgii - gliśniańskie gaździny
przyniosły do kościółka zioła i trawy,
owoce i kwiaty. Pachnące bukiet po-
święcił na koniec nabożeństwa ksiądz
Jan Franczak. Nie mogło zabraknąć na
partyzanckiej mszy mszańskich chó-
rzystów - pod batutą Piotra Wójcika
zadbali, by drewnianą kaplicę wypełnił
piękny śpiew panów z Chóru Męskiego
im. ks. Józefa Hajduka. Nie zmieścili
się w świątyni górale-muzykanci z Or-
kiestry Dętej „Echo Gór” z Kasinki
Małej - donośny głos trąb, puzonów,
klarnetów i kornetów dotarł nie tylko
do wnętrza świątyni, ale niósł się hen
daleko, aż po majestatyczny Luboń.
Nie zabrakło również na gliśniańskich
uroczystościach pocztów sztandaro-
wych niesionych przez sędziwych dziś
kombatantów - dla nich wyznaczono
miejsca tuż przy ołtarzu. Trudno było
uciec od refleksji i zadumy, że mamy
okazję, niepowtarzalną okazję i pew-
nie jedną z ostatnich, by spotkać
świadków i uczestników tamtych
chwil. Szczególnie dla młodych, ale 

Na ziemi przodków
„...Kiedy nasze dzieci były małe, czasu
na myślenie o przeszłości zawsze bra-
kowało i choć mieszkał z nami mój
ojciec, o czasach II wojny światowej 
i swoich losach mówić nie chciał, bo
wciąż jeszcze bolało...” - tak mówiła
kilka lat temu Pnina Yogev. Dziś córki
są już dorosłe, a ojciec nie żyje. 

Pnina Yogev ma więcej czasu i wraz
z mężem Shlomo co roku odwiedzają
Polskę - ziemię swoich ojców. W roku
ubiegłym obiecała, że kolejnym razem
będzie ich więcej - słowa dotrzymała 
i 18 lipca pod mszańskim magistratem
zatrzymał się autokar, a w nim 28 oso-
bowa grupa z Izraela. Swoją podróż po
Polsce rozpoczęli w Nowym Dworze
Mazowieckim - stamtąd pochodziła
matka Pniny. A później obowiązkowy
punkt wizyty w Polsce - Oświęcim.
Udało się wygospodarować trochę czasu

by odwiedzić Wieliczkę i Łańcut, a także
Józefów i Biłgoraj. A jak przebiegły go-
dziny spędzone w naszym mieście? 
Po spotkaniu z burmistrzem Tadeuszem
Filipiakiem, grupa udała się na miejsce
zbiorowej kaźni 881 Żydów zamordo-
wanych 19 sierpnia 1942 roku. Prze-
wodnikiem dla przybyszów z Izraela był

p. Henryk Zdanowski, jeden z ostatnich
żyjących świadków tamtych czasów, pa-
miętający Mszanę Dolną w której razem
żyli, bawili się i uczyli Polacy i Żydzi.
Po krótkiej modlitwie przy zbiorowej
mogile na Pańskim, przyszedł czas na
stary żydowski cmentarz przy ul. Zako-
piańskiej. Ostatnim punktem wizyty 
w naszym mieście był krótki spacer po
mszańskim Rynku, gdzie w czasach
przedwojennych koncentrowało się
życie mieszkańców Mszany Dolnej. 
Tu były sklepy mszańskich Żydów, tu
mieściła się bożnica - żydowski dom
modlitwy. Od kilku lat czas wakacji jest
okresem, kiedy do Mszany Dolnej przy-
jeżdżają Żydzi z całego niemal świata 
- zawsze na trasie ich wizyty są w na-
szym miasteczku trzy miejsca ; zbiorowa
mogiła przy ul. Mroza (na oś. Pańskie),
grób 22 Żydów przy ul. Ogrodowej 

i stara żydowska nekropolia z mace-
wami przy ul. Zakopiańskiej. Tymi
miejscami od lat opiekuje się Samorząd
- dokładamy starań, by te miejsca his-
torii i pamięci Żydów, ale również na-
szej, były zawsze zadbane i uprzątnięte.

Red.

i dla wszystkich innych, była to żywa
lekcja historii. Po mszy św. przyszedł

czas na Apel Poległych - tym razem
imiona i partyzanckie pseudonimy po-
ległych wywołał Piotr Romański, syn
żołnierza AK Kazimierza Romańskiego
„Romka”. Wzruszającą inscenizację 
o tamtych czasach przygotowali
uczniowie szkoły podstawowej w Glis-
nem. W uroczystościach wzięli rów-
nież udział posłowie RP - Wiesław Jan-

czyk i Tadeusz Patalita. Limanowskie
Starostwo reprezentował wicestarosta
Franciszek Dziedzina, zaś mszańskie
gminy wójt Bolesław Żaba i burmistrz
Tadeusz Filipiak. Chyba najbardziej
wzruszającym momentem uroczystości
było wspomnienie o żołnierzu AK,
który każdego roku uczestniczył 
w partyzanckim święcie na Glisnem.
Tego roku wybierał się również - plany
por. Bernarda Wietrzyka zmienił sam
Pan Bóg. W sobotę spoczął na rabczań-
skim cmentarzu, zaś na Glisnem towa-
rzyszył nam Jego portret i żołnierski,
góralski kapelusz przepasany kirem.

Urodzonego w Mszanie Dolnej por.
Jana Stachurę „Adama” upamiętnili 
w roku ubiegłym radni Rady Miasta 
- na wniosek ówczesnego Przewod-
niczącego Rady Eugeniusza Siei jednej
z ulic miejskich w dniu 12 lipca 2010 r.
nadano imię Jana Stachury „Adama”.

Red.

Czas powrotu, to przede wszystkim czas zadumy i wspólnych rozmów
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Nie ma narodu bez pamięci, nie byłoby narodu bez nich...
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Rocznica wielkiej tragedii

WMszanie Dolnej 69 lat temu
doszło do przeraźliwej ma-
sakry. Zginęli niewinni lu-

dzie: bezbronne dzieci, kobiety 
i starcy. 19 sierpnia 1942 roku gestapo
dokonało mordu na Żydach.

W ciągu kilku godzin z rąk niemiec-
kiego okupanta zginęło około 900 bez-
bronnych ludzi. Jak co roku w krakow-
skich synagogach odprawione zostały
nabożeństwa, ku czci poległych. Rodziny
pomordowanych zwłaszcza w sierpniu
odwiedzają miejsce, gdzie doszło do ma-
sakry (osiedle Na Pańskim w Mszanie

Dolnej). W Kronice Mszany Dolnej au-
torstwa Olgi Illukiewicz zanotowano, że
Żydzi przeczuwali tragedię. Narodowość
ta od pierwszych tygodni okupacji była
traktowana w okrutny sposób; na po-
rządku dziennym było ciągłe szykano-
wanie. Ulubioną rozrywką hitlerow-
skiego burmistrza było obcinanie im bród
i pejsów. Wydawał często zarządzenia,
by wszyscy Żydzi o godzinie 4 rano gro-
madzili się w rynku. Ustawiał ich w rzędy
i komenderując prowadził z nimi
męczącą gimnastykę. Trwało to kilka go-
dzin, a doprowadzonych do kresu sił ka-
zał polewać zimną wodą. 

Ponadto Żydzi pamiętali o przepo-
wiedni zawartej w Talmudzie. Proroctwo
głosiło, że w roku pozbawionym przepió-
rek oni wszyscy zginą. Wypytywali więc
mieszkańców Mszany Dolnej i okolic: Czy
widzieliście przepiórki? W 1942 roku
przepiórki do miasta nie przyleciały...

Ogarnął ich strach. Na dzień przed
tragicznym zdarzeniem okupanci kazali
wykopać wybranym mężczyznom 
z Mszany Dolnej dwa olbrzymie doły.
Miało to miejsce w dzielnicy miasta Gro-
noszowa, zwanej przez mieszkańców
„Na Pańskim”. 19 sierpnia 1942 roku
burmistrz Mszany Dolnej Władysław
Gelb polecił gminie żydowskiej, aby
wszyscy Żydzi zabierając najcenniejsze
rzeczy zebrali się wcześnie rano 
w „Olszynach” w Gronoszowej. Tam na
placu czekali na nich gestapowcy z No-
wego Sącza, którzy rozkazali zebranym
Żydom złożyć w jednym miejscu przy-
niesione tobołki. A spośród mężczyzn
uformowano młodą, atletyczną grupkę 

i poprowadzono hen w pola, po co 
i dokąd - nikt jeszcze nie wiedział. 
Oczekiwanie. Szmer odczytywanych
psalmów. Żucie placków. Niecierpliwe
gromadki dzieci. Drętwe, nieruchome
chwile.

Następnie pozostałym rozkazano
założenie rąk na tył głowy, po czym gru-
pami prowadzono ich na miejsce straceń.
W odległości 30 metrów od wykopanych
wcześniej dołów musieli rozbierać się do
naga i kolejno podchodzić do krawędzi
dołu, gdzie gestapowiec pojedynczym
strzałem zabijał ofiarę i spychał ją do
dołu. Do dzieci nie strzelano, tylko wrzu-
cano je między inne trupy. Szkoda było
kul. Dla dodania sobie odwagi oprawcy
pili alkohol. Zagłada odbyła się niemal-
że na oczach mieszkańców. Wirował 
w blaskach sierpnia pogodny dzień, lały
się z nieba strumienie żaru, chybotały
zwiewne obłoczki. Było ładnie, wręcz
zwyczajnie i tylko pola nie chrupiały sier-
pami, choć to był czas żniwa, czas
chłopskiej harówy. Tylko te pola ziały
spokojem, bo Mszana, okoliczne osiedla
nie żyły wówczas zwykłym akordem
dnia. Przykładano dłonie do czół i...
stojąc w bezpiecznym oddaleniu, próbo-
wano dojrzeć przez mgliste pasma po-
wietrza masakrę, jakiej nie oglądała
nigdy przedtem ta stara ziemia. Miesz-
kańcy miasta wspominają, że w niedale-
kiej odległości od miejsca tragedii
słyszalne były odgłosy strzałów i trakto-
rów, zakopujących straceńców. Na po-
czątku Żydzi niczego nie przeczuwając,
szli bez obawy na miejsce zagłady. 
Później krzyczeli, płakali. Jedna z miesz-
kanek Mszany Dolnej wspomina, że 
w pobliżu miejscu tragedii w sierpniu 
i wrześniu 1942 roku „ziemia tryskała
krwią”, panował smród. Z polecenia
Gelba miejsce zagłady zostało zalane
wapnem. Żydzi pożegnali się na zawsze
z miastem. Nieliczni, którym udało się
uniknąć zagłady ufundowali na ogrodzo-
nym po wojnie przez miejscowe władze
cmentarzu tablicę pamiątkową w języku
polskim i hebrajskim.

W rocznicę tego wydarzenia miejsce
zbrodni odwiedzają Ci, którzy starają się
by pamięć o tym wydarzeniu nie uległa
zapomnieniu. Zapalone znicze, złożone
wiązanki i odmówienie modlitw na trzech
mogiłach to gest, który żyjący mogą za-
pewnić tym, którzy już dawno odeszli 
z naszego miasta. Po tych tragicznych 
wojennych wydarzeniach ślad został 
w postaci zapisów w  Kronice Miasta,
zbiorowe mogiły są również śladami tego
co minęło – warto jednak wiedzieć, że są
takie miejsca w naszym mieście, które po-
winniśmy raz na jakiś czas odwiedzić.

Red.

FO
T.

 U
RZ

Ą
D

 M
IA

ST
A

„Na Pańskim, ziemia tryskała krwią”

Nowy szlak
turystyczny

11września br. został otwarty
nowy bardzo ciekawy szlak
turystyczny - szlak o długoś-

ci ponad 16 km oznaczony kolorem
czarnym prowadzi z Rabki Zdrój 
- z Parku Zdrojowego przez góry: Grze-
bień, Potaczkową, Adamczykową do
Mszany Dolnej. Szlak posiada wybitne
walory widokowe. 

Jest stosunkowo łatwy, bez zbyt-
niego wysiłku po trzech godzinach spa-
ceru w niezwykłej scenerii Beskidu
Wyspowego i Gorców jesteśmy 
w Mszanie Dolnej. Został nazwany
imieniem Elfrydy Trybowskiej i Juliana
Tolińskiego. Jak powszechnie chyba
wszystkim wiadomo to postacie dla
naszego regionu wybitne, wyjątkowe,
wielce zasłużone dla rozwoju turystyki
górskiej. Tak niedawno byli z nami,
uczyliśmy się od nich odkrywać piękno
oraz bogatą historię naszej ziemi.
Nowa trasa będzie przeznaczona dla
turystów pieszych, w przyszłości po
wykonaniu jeszcze wielu prac również
dla miłośników rowerów i narciarzy
biegowych. Na trasie zostaną umiesz-
czone stylowe tabliczki i rozstawione
ławo-stoły. Ze szlaku roztaczają się
malownicze widoki na Gorce, Tatry,
Beskid Żywiecki i Wyspowy, na górze
Potaczkowej wzniesiony został w lis-
topadzie 2000 r. pamiątkowy krzyż
milenijny wzorowany na tym z Gie-
wontu.Wszystkich serdecznie zapra-
szamy na przejście nowym szlakiem.

Julian Toliński
( 1 9 1 0 - 1 9 8 6 ) 
- nauczyciel, prze-
wodnik beskidzki,
przodownik, zna-
karz szlaków gór-
skich, członek „Sza-
rych Szeregów”,

uczestnik tajnego nauczania, harc-
mistrz. Urodzony 19 czerwca 1910 r.
w Rybitwach. Ukończył Państwowe
Męskie Seminarium Nauczycielskie 
w Krakowie. Początkowo pracował 
w Porębie Wielkiej a od roku 1933
przez 40 lat pracował w Publicznej
Szkole Powszechnej w Mszanie Dolnej.
W 1936 r. ukończył Państwowy
Wyższy Kurs Nauczycielski we Lwowie
w zakresie fizyki i geografii. Prowadził
szkolne koła sportowe i urządzał wy-
cieczki dla młodzieży szkolnej. 
We wrześniu 1933 r. założył w Msza-
nie Dolnej Drużynę Harcerzy. W stycz-
niu 1935 r. ukończył kurs i zdobył sto-
pień Harcerza RP. W czasie okupacji
prowadził w Mszanie Dolnej tajne nau-
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czanie w zakresie szkoły podstawowej.
Po wojnie w stopniu podharcmistrza
objął ponownie l Drużynę Harcerzy 
z Mszany Dolnej. W 1950 r. wstąpił
do PTTK i w roku 1954 założył koło
terenowe PTTK w Mszanie Dolnej i był
jego prezesem do 1981 r. Był Przo-
downikiem Górskiej Odznaki Tury-
stycznej oraz przewodnikiem beskidz-
kim, współinicjatorem i współautorem
pierwszego obszerniejszego informa-
tora turystycznego po Mszanie Dolnej
i okolicy. W 1961 r. wstąpił do Od-
działu Towarzystwa Ludoznawczego
w Mszanie Dolnej. Zmarł 14 stycznia
1986 r. w Limanowej. Został pocho-
wany na cmentarzu miejskim w Msza-
nie Dolnej. 

Obecnie ulica w Mszanie Dolnej, 
w rejonie Szkoły w której pracował, nosi
jego imię. Odznaczony wieloma odzna-
czeniami regionalnymi i państwowymi.

Elfryda Trybowska
(1913  -  2007)
postać szczególna,
wyjątkowa w świe-
cie turystyki i kra-
joznawstwa. Ona
wprowadzała nas
w niezwykły tury-

styczny świat, pokazywała uroki naszej
ziemi, starała się przekazać następnym
pokoleniom swoją ogromną wiedzę na
temat regionu. Autorka przewodników
o Rabce i okolicach, honorowa człon-
kini Polskiego Towarzystwa Tury-
styczno-Krajoznawczego, honorowa
obywatelka Rabki. Odnawiała i wyty-
czała nowe szlaki turystyczne, zawsze
na wyjątkowym miejscu były u Pani
Elfrydy sprawy znakarskie. Była córką
Antoniego Nawratila podpułkownika
Wojska Polskiego, zamordowanego 
w Charkowie oraz Austriaczki Berty
Kirchlechner. Osierocona bardzo
wcześnie przez matkę, w 1919 przy-
była do Polski w związku z po-
wołaniem ojca do armii niepodległego
kraju, do szkoły powszechnej uczęsz-
czała w Białej koło Bielska. W latach
1924-1932 była uczennicą Miejskiego
Gimnazjum Żeńskiego w Katowicach.
Po egzaminie dojrzałości w 1932 roz-
poczęła w tymże roku studia na Wy-
dziale Filozoficznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, specjalizując się w ge-

ografii. W 1936 uzyskała dyplom ma-
gisterski. Niebawem po studiach
osiadła na stałe w Rabce. Na zapro-
szenie dyrektora miejscowego uzdro-
wiska Kazimierza Kadena związała się
z tą placówką, w której prowadziła
ajencję Polskiego Biura Podróży „Or-
bis”. W 1938 wyszła za mąż za
Czesława Trybowskiego, swojego daw-
nego kolegę ze studiów, nauczyciela
geografii w Sanatoryjnym. Wraz 
z mężem organizowała stację meteo-
rologiczną w Rabce. Okres okupacji
spędziła również w Rabce, pracując
jako telefonistka oraz sekretarka 
i tłumaczka naczelnika Urzędu Poczto-
wego. Uczestniczyła w ruchu oporu.
Była wieloletnią pracownicą Państwo-
wego Instytutu Hydrologiczno-Meteo-
rologicznego w Rabce. Największą jej
pasją od samego dzieciństwa to węd-
rówki górskie. Jej pierwszym przewod-
nikiem po górach był jej ojciec. 
Od 1932 należała do Polskiego Towa-
rzystwa Tatrzańskiego. Po osiedleniu
się w Rabce została członkinią miej-
scowego oddziału Polskiego Towarzy-
stwa Tatrzańskiego. W 1939, wspólnie
z mężem, opracowała przewodnik
„Rabka i okolice”. Działalność w ruchu
turystycznym kontynuowała aktywnie
po wojnie, w ramach delegatury Od-
działu Krakowskiego Polskiego Towa-
rzystwa Tatrzańskiego w Rabce, a od
1951 Oddziału Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego w Rabce;
była wśród założycieli tego oddziału,
potem pełniła funkcję sekretarza,
wreszcie przez 53 lata wiceprezesa.
Była znakarzem szlaków górskich,
przewodnikiem beskidzkim, tereno-
wym instruktorem przewodnictwa.
Była autorką opracowań, artykułów 
i folderów, poświęconych głównie
Rabce, Gorcom, Beskidowi Wyspo-
wemu. W ostatnich miesiącach życia
opracowała z Panią Olszowską Sło-
wnik biograficzny Rabki, który ukazał
się już po jej śmierci w 2007. Należała
do grona założycieli Podhalańskiego
Górskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Rabce. Posiadała sze-
reg odznaczeń państwowych, resorto-
wych i regionalnych.
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Na szlaku Elfrydy Trybowskiej i Juliana Tolińskiego

Wyjazdowe
wycieczki

z PTTK

Wakacje to czas odpoczywania
i wyjazdów na urlopy, kolo-
nie, obozy czy słodkie leniu-

chowanie to temat, który pojawia się
w każdej rozmowie odnośnie tych
dwóch miesięcy w roku. Jest jednak
grupa, która w tym czasie nie próżnuje
i ma „wolnego” od swojej pasji. 

Terenowe Koło PTTK skupia wokół
siebie osoby, które są w stanie organi-

zacyjnie tak zaplanować te dwa mie-
siące, że nie dość, że będą to wyjazdy
rowerem na Hel, czy spotkania towa-
rzyskie, to w tym napiętym kalendarzu
znajdzie się miejsce na wyjście na dwa
szczyty i wspólny wyjazd. W lipcu
zgranej ekipie w liczbie przekra-
czającej 50 osób udało się zdobyć Lu-
boń Wielki, a w sierpniu w paśmie
Gorców czekał na naszych piechurów
Turbaczyk, który według znawców po-
siada najlepszą panoramę na okolicę.
Przy pięknej pogodzie, dotarło do celu
43 turystów. Zakończyły się wyzna-
czone szczyty podane do zdobycia 
w ramach „VII Spotkań w górach”. 
18 września był to Jasień a spotkanie
podsumowujące sezon zaplanowane
było na 2 października na Lubogosz-
czy. Tam uhonorowano tych najbar-
dziej wytrwałych nagrodami. Co jesz-
cze w jesieni miało zaplanowane Koło?
Wspólny wyjazd na Przehybę (1175m
npm) w paśmie Radziejowej. Pełen au-
tobus wyruszył wcześnie rano w stronę
Krościenka. Wprawdzie wszyscy zdają
sobie sprawę, że schronisko na Prze-
hybie jest jednym z łatwiej dostępnych
miejsc, na górę prowadzi asfaltowa
droga z Gabonia, ale to nie jest infor-
macja dla naszych mszańskich piechu-
rów. Dlatego też w zależności od sił 
i zamiarów były możliwe trzy wersje
podejścia, a każdy znając swoje możli-
wości wybierał albo czerwony szlak 
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Dla zdrowia i urody
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z Krościenka, albo zielony bądź nie-
bieski ze Szczawnicy. I według obo-
wiązującej zasady – po dotarciu na
miejsce wspólne spotkanie na szczycie
i pamiątkowe zdjęcie. Warto też
wspomnieć, że Przehyba to miejsce
gdzie krzyżują się szlaki turystyczne 
a i widoki są niesamowite, szczegól-
nie te na południe - gdzie podziwiać
można zarówno Pieniny i Tatry. 
Dlatego też wszyscy uczestnicy w dro-
dze powrotnej chwalili piękną pogodę,
bo bez tego ani rusz, niestety była to
ostatnia tego typu dalsza wyjazdowa
wyprawa. Dzięki dotacji z Urzędu
Miasta Koło Terenowe zorganizowało

w tym sezonie trzy takie wyjazdy, 
opisywane wcześniej dwie wyprawy:
Szlakiem Cerkwii Łemkowskich, wy-

cieczka na Babią Górę i tę ostatnią na
Przehybę.
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W drodze na Przehybę

Spod Giewontu na Hel - na dwóch kółkach
...„Dzisiaj dziękowałem Bogu za to, że
wasi przodkowie na Giewoncie wznieśli
krzyż. Ten krzyż patrzy na całą Polskę,
od Tatr aż do Bałtyku, ten krzyż mówi
całej Polsce: Sursum corda! W górę
serca! Trzeba, ażeby cała Polska, od
Bałtkyku aż po Tatry, patrząc w stronę
krzyża na Giewoncie, słyszała i powta-
rzała: Sursum corda! W górę serca!”

...Kto był pod Wielką Krokwią 
6 czerwca 1997 roku słyszał te słowa
wypowiedziane przez Jana Pawła II
do polskich górali. Pewnie wśród zgro-
madzonych tamtego dnia w Zakopa-
nem byli i ci, którzy dziesięć lat później
pokonując całą Polskę na rowerach za-
wieźli to przesłanie nad Bałtyk, do
braci Kaszubów. Ale zanim grupa
śmiałków z południa dosiadła rowe-
rów, inni ufający bardziej własnym no-
gom, wyruszyli 25 lipca 2006 roku 
z Helu, by w XXV Pielgrzymce Kaszub-
skiej pokłonić się Czarnej Madonnie
na Jasnej Górze - dwustu pielgrzymów
pomaszerowało dalej i 20 sierpnia
2006 roku dzielnych Kaszubów powi-
tano w Zakopanem z wielkimi hono-
rami. Przez rok górale myśleli, jak tu
odpowiedzieć na nielada wyzwanie
Kaszubów? W lipcu 2007 roku spod
Giewontu wyruszyła Góralska Piel-
grzymka na ... Hel. Na Jasną Górę do-
tarło kilkuset pielgrzymów, zaś na Hel
70 najdzielniejszych z nich. Na przejś-
cie całej Polski potrzebowali prawie
miesiąca - nad Bałtykiem zameldowali
się 19 sierpnia 2007 roku. Górale i Ka-
szubi postanowili, że tradycję pieszych
pielgrzymek będą podtrzymywać i co
5 lat spod Giewontu na Hel i z Helu
pod Tatry wyruszą rozśpiewani i roz-
modleni pielgrzymi. Jan Blańda 
z Rabki i Kazimierz Bielak ze Spytko-
wic uznali, że skoro można Polskę 
z południa na północ przejść na włas-
nych nogach, to tym bardziej można
to uczynić na dwóch kółkach - i tak
zrodził się pomysł rowerowej piel-
grzymki spod Giewontu na Hel. Jeśli

wyprawa ma mieć charakter piel-
grzymki, a nie rowerowego rajdu, to
należało poszukać kapłana-cyklistę. 
I znaleźli takiego! Ksiądz Tadeusz Sku-
pień, rodowity góral ze skalnego Pod-
hala, wikariusz mszańskiej parafii 
św. Michała Archanioła. W pierwszą
pielgrzymkę 9 sierpnia roku 2008 po
modlitwie pod krzyżem na Giewoncie
i mszy św. cykliści wyruszyli w Polskę.
Było ich dwunastu. Z hasłem na ko-
szulkach „Z Tobą Maryjo jesteśmy
mocni”, 17 sierpnia dotarli nad Bałtyk.

W kolejnym roku na rowerową przy-
godę zdecydowało się już 32 piel-
grzymów - kolarzy. Na ich czele, lecząc
ducha, pocieszając i spowiadając, jak
była potrzeba, znów ksiądz Tadeusz.
Tym razem cyklistom towarzyszyło
hasło: „Żyjemy Boże w Twoich pro-
mieniach”. W roku 2010 na rowery
siadło już 50 kolarzy - kapelanem jak
na poprzednich pielgrzymkach był
znów ks. Tadeusz Skupień. I znów
sierpień i wspinaczka na Giewont. 
W tamtym roku modlitwa pod
krzyżem na Giewoncie miała szcze-
gólny wymiar - na Krakowskim Przed-
mieściu w Warszawie walczono 
z krzyżem i o krzyż, zaś na grani Gie-
wontu 50 pielgrzymów modliło się 

w intencjach Ojczyzny i własnych 
z którymi pod hasłem: „Trzymaj się
krzyża, żebyś nie zbłądził” wyruszyli
nazajutrz w drogę na Hel. Żeby w ro-
werowej pielgrzymce uczestniczyć,
trzeba kondycji i zdrowia. Organiza-
torzy nie wykluczają nikogo, ale za-
świadczenie o stanie zdrowia przed-
stawić trzeba. Każdego bowiem dnia
jest do przejechania ok. 140 km. Wielu
pytało, czy na rowerach jadą sami gó-
rale? Oczywiście nie! Wśród rowero-
wych pielgrzymów, co oczywiste cyk-

liści z gór stanowią większość, ale na
Hel pedałowali również mieszkańcy
Wrocławia, Poznania Tomaszowa Ma-
zowieckiego, Rzeszowa i ...Mszany
Dolnej także! No bo jakże by to było,
że dobrodziej (ks. Tadeusz Skupień)
jedzie bez swoich. „Mszański ślad”
znajdziemy na każdej z czterech do-
tychczasowych pielgrzymek - w pierw-
szych dwóch jechał nauczyciel - Irek
Nalepa z Mszany Górnej. W roku 2009
reprezentacja Mszany Dolnej liczyła
już trzech cyklistów - do kapelana 
i wspomnianego już Irka Nalepy
dołączył po raz pierwszy i niestety je-
dyny, Jerzy Żądło - wtedy radny i Prze-
wodniczący Rady Miasta Mszana
Dolna. W następnym roku, Jurek wy-

Uczestnicy rowerowej wyprawy
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brał się na swoją ostatnią pielgrzymkę
... do nieba. Przegrał nierówną walkę

z chorobą w kwietniu 2010 roku. Parę
miesięcy później na rower wsiedli Jó-
zef Aksamit - stolarz i Antoni Stachura
- znów Mszana Dolna miała „trójkę”
rowerowych pielgrzymów, bo kape-
lana cykliści nie zamierzali i nie za-
mierzają zmieniać. Ostatniej piel-
grzymce przyporządkowano rzymską
„IV” - pod Tatry zjechało w tym roku
60 cyklistów. Najmłodszy miał lat 14,
a najstarszy lat 69 i był nim Władysław
Mrózek z Mszany Dolnej. Po raz drugi
trasę spod Giewontu na Hel pokonał
też Antoni Stachura - tak więc Mszana
znów miała trójkę w 60-cio osobowym
peletonie pielgrzymów. Pielgrzymka
rozpoczęła się, jak trzy poprzednie 
- najpierw msza św. w Zakopanem 
i wspinaczka na Giewont, a następ-
nego dnia w sobotę, 30 lipca pielg-

rzymkowy peleton z hasłem „Święci
nasi, prowadźcie nas” na koszulkach

ruszył z Zakopanego przez Ludźmierz
- tu u Gaździny Podhala msza św. 
a później do Kalwarii Zebrzydowskiej
na nocleg. Dzień drugi trasa wiodła
przez papieskie Wadowice, a celem
była już Częstochowa i Jasna Góra.
Kolejnego dnia pielgrzymi zawitali do
Zduńskiej Woli. Środa to etap do Li-
chenia, czwartek do miasta Mikołaja
Kopernika - Torunia. W piątek rowe-
rowi pątnicy dotarli do Pelplina, zaś
w sobotę przez Kościerzynę, Kartuzy 
i Sianowo do Szemudu. Niedziela 
7 sierpnia to dzień hołdu Matce Bożej
Królowej Morza w Swarzewie - uro-
czysta msza św. zakończyła IV Piel-
grzymkę Rowerową z Giewontu na
Hel. Uczestnicy zachowali jeszcze dość
sił, by dojechać na sam Hel i zażyć
kąpieli w Bałtyku. Ksiądz Tadeusz Sku-

pień mówi, że te rowerowe pielgrzymki
łączą w sobie charakter religijny i spor-
towy, kulturalny i regionalny, a także
ten krajoznawczy. Każdego dnia cykliści
uczestniczyli we mszy świętej, chwile
postoju to czas nie tylko na odpoczynek
i posiłki, ale to również czas na wspólną
modlitwę. Modlitwą również zaczynał
się i kończył każdy dzień. Ale był oczy-
wiście czas na rozrywkę - ogniska,
wspólne góralsko-kaszubskie śpiewy. 
A ile pięknych miejsc udało się nawie-
dzić i zobaczyć? Ksiądz Tadeusz mówi,
że trzeba tylko troszeczkę odwagi i fan-
tazji, by wybrać się w drogę. Trzeba Mu
wierzyć, bo wie, co mówi - cztery razy
przejechał tę trasę! Na przygotowanie
mamy teraz więcej czasu - w roku 2012
na rowerach najprawdopodobniej je-
chać na Hel pielgrzymi nie będą, bo
tym razem do pielgrzymowania szy-
kują się piechurzy, ale w roku 2013
warto spróbować i już dziś rozpocząć
przygotowania. Rowerowi pątnicy
mają, a jakże, własny hymn - śpiewa
się go na znaną melodię przyśpiewki
góralskiej „Hej tam od Tater, od siwyk
Tater” Brzmi on ponoć najpiękniej,
kiedy samemu jedzie się przez całą Pol-
skę. A dziś tylko jedna ze zwrotek, by
zachęcić do uczestnictwa w rowero-
wym pielgrzymowaniu w roku 2013:

Hej tam od Tater, od siwyk Tater,
Hej poduhuje holny wiater.
Hej poduhuje, leci z nowinom,
Ze chłopcy jadom ku dolinom.

Red.
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Przemierzali góry doliny i... lasy

Ambasadorzy biegów na Słowacji

Na łamach zarówno strony inter-
netowej jak i prasy lokalnej
chwalimy się wyjazdami związa-

nymi z kontaktami z naszą partnerską
gminą na Słowacji. Odwiedzamy Nižną
gdy tylko nadarzy się ku temu okazja,
zarówno jeśli chodzi o kulturalne wy-
darzenia, jak o o sportowe.

Chwalimy się warzeniem gulaszu,
występem naszych druhów na zawo-
dach strażackich i grą orkiestry na sce-
nie, nawet najmłodsi gracze Klubu
Sportowego Turbacz odbierali naj-
większe puchary w słowackich roz-
grywkach. I tu dochodzimy do sedna
sprawy - mamy w Mszanie Dolnej
grupę sportowców, którzy tak na-
prawdę mogliby zostać naszymi naj-
lepszymi ambasadorami na słowackiej
stronie. Nie dość, że sąsiadów Słowa-
ków odwiedzają niemal co tydzień, to
jeszcze w taki sposób reprezentują na-
sze miasto, że nikt inny tak nie potrafi.
Kto z nas byłby w stanie co tydzień
zwyciężać w słowackich biegach, sta-
wać na podium, zganiać medale i jesz-
cze tak pięknie pozować do zdjęć
słowackim fotoreporterom? To nasza

wspaniała ekipa Sekcji Biegów Gór-
skich i Ulicznych MOK. Gdy tylko na-
darzy się ku temu okazja, ekipa stawia
się obowiązkowo na każdym starcie,
przez sam okres wakacji uzbierało się
tego dość dużo. Można wspomnieć 
o Jeleśni, gdzie w klasyfikacji general-
nej na dystansie 10 km triumfował Jan
Wydra, jego żona Sabina zajęła drugie
miejsce wśród kobiet, a na ósmej po-

zycji uplasował się Jerzy Czyszczoń.
Urokliwa Bańska Bystrzyca też musiała

zaakceptować na podium „naszych”
biegaczy - znowu był Jan Wydra 
w swojej kategorii, drugi uplasował się
Eduard Hapak, pierwszy był również
weteran - Zygmunt Łyżnicki oraz
„piątka” dla Sabiny Wydry. Tak na-
prawdę niewiele się zmieniło też 
w miejscowości Bela koło Żyliny - do
stojących na pierwszym miejscach Zyg-
munta Łyżnickiego i Jana Wydry

dołączył na czwartej pozycji Janusz
Sarnicki. Nawet Strażki nie były takie
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Pomimo dużej konkurencji, mszańscy biegacze nie zostawiają cienia
wątpliwości, kto jest najlepszy
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strasze – silniejsza składem grupa bie-
gaczy zajęła miejsca od drugiego do

dziesiątego na dystansie 15 kilomet-
rów. Drugi był startujący w barwach
MOK Ukrainiec Eduard Hapak, trzeci
– Jan Wydra, ósmy – Michał Bala, dzie-

siąty – Mariusz Papież. W kategorii
wiekowej 45 lat – drugi był Janusz

Sarnicki, a weteran Zygmunt Łyżnicki
– jak zazwyczaj pierwszy. Tak na-
prawdę te nasze lokalne „tuzy” sportu
gdzie tylko się pojawią zgarniają naj-

lepsze miejsca. A wszystko dzieje się
tu według zasady: co tydzień wyjazd
– co tydzień wygrana. Takiej ekipy
może nam każdy śmiało zazdrościć! 
I tak naprawdę jest czego. O poja-
wiające się informacje dba prezes sek-
cji Włodzimierz Łyżnicki. On też zdra-
dził nam, że już niewiele brakuje by
swoje 300 zwycięstwo w karierze świę-
tował Zygmunt Łyżnicki. Również za
jego pośrednictwem wiemy by mocno
trzymać kciuki za Ediego Hapaka,
który poswiecił dużo czasu by przygo-
tować się do udziału w wielkim mara-
tonie w Moskwie. Pewnie niebawem
o tym też napiszemy. 

Red.

Na Euro nie zdążą, ale...
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Takiej ekipy może nam każdy śmiało pozazdrościć!

Prawie 90 chłopców, a wśród nich
jedna, jedyna dziewczyna Sara
Filipiak z Mszany Dolnej,

uczestniczyło 9 września br. w piłkar-
skim turnieju rozegranym na mszań-
skim Orliku. 

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że
ostatni młodzi sportowcy opuszczają
boiska zwykle po 22 i jeśli tylko aura
jest łaskawa, boiska do siatkówki, ko-
szykówki i piłki nożnej tętnią życiem
do ostatnich chwil przed zamknięciem,
ale tym razem małych i trochę więk-
szych piłkarzy było tylu, że nawet
przyzwyczajeni do rzeszy młodzieży
każdego dnia na Orliku sąsiedzi, wy-
glądali z domów i pytali, co to za im-
preza? Młodzi piłkarze w wieku od 10
do 13 lat przyjechali ze swoimi opie-
kunami z Poręby Wielkiej i Dobrej. 
W roli gospodarzy wystąpili młodzi
piłkarze z naszego miasta, trenowani
na codzień przez Grzegorza Szynalika,
popularnego „Gegona” z KS Turbacz.
Rówieśnicy piłkarzy spod Lubogoszczy
przyjechali na mszański turniej także
ze swoimi trenerami. I tu ciekawostka
- całą trójkę, Grzegorza Szynalika
(Mszana Dolna), Ireneusza Potaczka
(Poręba Wielka) i Michała Smolenia
(Dobra) łączy wspólna pasja - grają 
w jednym klubie w piłkę nożną. 

Tym klubem jest KS TURBACZ, lide-
rujący limanowskiej klasie A. Zgrany

„tercet” z boiska znajduje jeszcze czas,
by popołudniami uczyć gry w piłkę

tych najmłodszych - a dla nich treningi
z prawdziwymi piłkarzami to nielada
przeżycie i szansa na przygodę, być
może w wielkiej piłce? Na EURO 2012
nie zdążą, ale na kolejne wielkie
piłkarskie imprezy to spośród tych
małych chłopców, selekcjonerzy wy-
biorą najlepszych do reprezentacji.
Młodzi piłkarze, gdy ich pytaliśmy
przed meczami w jakiej imprezie
uczestniczą, nie potrafili w większości
odpowiedzieć. Dla nich najważniejsze
było to, że swoje piłkarskie umiejęt-
ności mogli skonfrontować z rówieśni-
kami z innych miejscowości, a to że
uczestniczyli w II Turnieju ORLIKA 
o Puchar Premiera miało znaczenie

drugorzędne. Twardy orzech do zgry-
zienia mieli trenerzy - chętnych do gry

było tak wielu, że zmiany dokonywane
były w tempie szybszym niż w me-

czach hokejowych. Niewiele, bo tylko
15 minut miały drużyny, by udowod-
nić swoją wyższość lub doprowadzić
do remisu w meczu z rywalem na bo-
isku. Doszło też do „bratobójczych” po-
jedynków - trenerzy Szynalik i Pota-
czek zestawili w kategorii chłopców
urodzonych w latach 1998-99 po dwie
drużyny. W grupie starszej znów „dwie
Mszany” walczyły nie tylko z Dobrą 
i Porębą Wielką, ale musiało dojść do
meczu pomiędzy mszańskimi ze-
społami. Organizatorzy turnieju otrzy-
mali białe koszulki z logo ORLIK 2012
- każdy z młodych piłkarzy zatrzymał
trykot na pamiątkę po turnieju. 
Dla kronikarskiego porządku zamiesz-
czamy poniżej statystykę mszańskiego
turnieju i ostateczne wyniki;
Piłkarze urodzeni w latach 1998-99
Wyniki meczów i tabela końcowa

- Mszana Dolna I - Poręba Wielka II 3:0
- Mszana Dolna I - Poręba Wielka I 2:0
- Mszana Dolna I - Mszana Dolna II 4:1
- Poręba Wielka II - Poręba Wielka I 1:3
- Poręba Wielka II - Mszana Dolna II 1:2
- Poręba Wielka I : Mszana Dolna II 2:1

I miejsce: Mszana Dolna I
- skład drużyny: Karol Rogoziński, Ka-
mil Szczypka, Dawid Szczypka,
Zdzisław Wielowski, Dawid Nawara,
Rafał Surzyn, Adam Nadkański, An-
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Walka o każdą piłkę była zacięta
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Młodzi adepcji gry w piłkę po meczu
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drzej Kozicki, Dawid Rapacz, Dominik
Wojtas - opiekun: Grzegorz Szynalik.

II miejsce: Poręba Wielka I
- skład drużyny: Jan Jania, Dominik
Jania, Maciej Tram, Rafał Rapta, Mi-
chał Galia, Wojciech Cichorczyk, Mi-
chał Napora, Antoni Misiura, Robert
Rapta, Maciej Zatorski - opiekun Ire-
neusz Potaczek.

III miejsce: Mszana Dolna II
- skład drużyny: Karol Kornaś, Robert
Starmach, Bartłomiej Chorągwicki, Ar-
tur Kotarba, Jakub Kotarba, Jakub Ma-
dej, Mateusz Porębski, Jakub Szarek,
Jakub Antosz, Piotr Konacki - opiekun
Grzegorz Szynalik.

IV miejsce: Poręba Wielka II
- skład drużyny: Bartłomiej Kałafut,
Adrian Cichorczyk, Hubert Brzezicki,
Krystian Przybytek, Krzysztof Gniecki,
Wojciech Wsolak, Tomasz Gniecki, Ja-
rosław Sobecki, Janusz Cichórz, Paweł
Napora - opiekun Ireneusz Potaczek.
Piłkarze urodzeni w latach 2000-2001

Wyniki meczów i tabela końcowa
- Mszana Dolna I - Poręba Wielka I 2:0
- Mszana Dolna I - Dobra 0:1
- Mszana Dolna I - Mszana Dolna II 5:1
- Poręba Wielka I - Dobra 1:3
- Poręba Wielka I - Mszana Dolna II 0:1
- Dobra - Mszana Dolna II 2:1

I miejsce: Dobra
- skład drużyny; Konrad Węglarz, To-
masz Miśkowiec, Bartosz Marek, Do-
minik Bieda, Damian Smoleń, Dominik
Smoleń, Sebastian Miśkowiec, Daniel
Skwarczek, Krystian Trzópek, Kacper
Nowak - opiekun Michał Smoleń.

II miejsce: Mszana Dolna I 
- skład drużyny; Przemysław Mackie-
wicz, Mateusz Aleksandrowicz, Adrian
Korda, Marek Karpierz, Krzysztof So-
chacki, Tomasz Jasek, Marcin Słowi-
kowski, Michał Filipiak, Bartłomiej
Ogiela, Krzysztof Mykietyn - opiekun
Grzegorz Szynalik.

III miejsce: Mszana Dolna II
- skład drużyny; Jakub Twaróg, Daniel
Piekarczyk, Gabriel Cichórz, Konrad
Kornaś, Kacper Wójtowicz, Jakub Wój-
towicz, Wiktor Nadkański, Jakub Ma-
dej - opiekun Grzegorz Szynalik.

IV miejsce: Poręba Wielka I
- skład drużyny; Piotr Jania, Kamil
Krzysztofiak, Dariusz Krzan, Krzysztof
Napora, Marian Szczypta, Marcin Ka-
czor, Hubert Napora, Przemysław
Krzysztofiak, Maciej Kowalczyk, Syl-
wester Luberda - opiekun Ireneusz 
Potaczek.

Podczas piątkowego turnieju roze-
grano 12 spotkań, w czasie 180 minut
strzelono 37 bramek, co daje średnią
4,86 bramki na mecz.

Red.

Rozgrywki pod siatką 

Wkońcu, po dwóch tygodniach
oczekiwania na odpowiednią
aurę na boisku do siatkówki

plażowej spotkali się spragnieni roz-
grywek gracze. Turniej odbył się 
w końcu sierpnia br., a Ognisko TKKF
„Lubogoszcz” zadbało o całą oprawę
tego sportowego wydarzenia, które jest
wakacyjną wizytówką naszego miasta. 

W sobotę rano dość pokaźna grupa
zgromadziła się przy boisku do siat-
kówki plażowej, gdzie rano trwały za-
pisy i odbyło się losowanie drużyn do
VII edycji Turnieju. Z boiska przy Ze-
spole Szkół Techniczno-Informatycz-
nych w okresie wakacji korzysta dużo
osób, więc zainteresowanie turniejem
było ogromne. Każdy chciał sprawdzić
swoje umiejętności, pojawiły się też
osoby, które startują rok rocznie przy-
jeżdzając z okolicznych miejscowości.
Pogoda dopisała, a rozgrywki trwały
praktycznie cały dzień. Popołudniu

koło godz. 17.00 znaliśmy już wyniki
w poszczególnych kategoriach. Wtedy
też, nastąpiło uroczyste wręczenie pu-
charów i dyplomów ufundowanych
przez Urząd Miasta w Mszanie Dolnej.
Gratulacje należą się wszystkim
uczestnikom. Wyniki turnieju:

Kobiety: I miejsce: Wyrwa Joanna/
Wyczółkowska Karolina, II miejsce: 

Lorenc Marta/Chalcarz Edyta, 
III mie-jsce: Niedośpiał Katarzyna/
Florek Ewelina
Mężczyźni:
I miejsce: Wątorek Tomasz/Knapik

Krzysztof, II miejsce Pawlik Marcin/
Ostrowski Adrian, III miejsce: Świerz
Hubert/Sławecki Mateusz
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Do „walki na siatce” dochodziło
bardzo często w dniu zawodów
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Pamiątkowe zdjęcie uczestników zawodów o puchar burmistrza

Wweekend 13-14 sierpnia br.
został rozegrany XII Turniej
Tenisa Ziemnego. Chętnych,

którzy chcieli spróbować swoich sił na
ceglastej nawierzchni nie brakowało,
zapisy rozpoczęły się w sobotę, we
wczesnych godzinach porannych 
i wtedy zgłosiło się 24 uczestników.

Przez dwa dni piłki na kortach
„Szczebla” odbijali najlepsi z najlep-
szych, którzy zjechali z różnych stron
Polski, a są tu częstymi gośćmi. Dwu-
dniowy turniej zakończył się w nie-
dzielę a nagrody za następujące
miejsca odbierali:
w kategorii wiekowej do 45 lat:
- I Stopa Piotr - Kraków,
- II Matras Grzegorz - Limanowa,

- III Gryczko Michał - Olkusz,
- IV Molenda Marek - Kraków.
Kategoria wiekowa powyżej 45 lat:
- I Wojciechowski Wojciech - Kraków,
- II Musiorski Tomasz - Olkusz,
- III Matuch Zbigniew - Kraków,
- IV Paryś Andrzej - Mszana Dolna.

Wielkie podziękowania kierujemy
na ręce Zbigniewa Dąbrowskiego 
- Gospodarza Pensjonatu „Szczebel”
za bezpłatne udostępnienie kortów te-
nisowych a organizatorzy czyli Ogni-
sko TKKF „Lubogoszcz” i Urząd Miasta
Mszana Dolna zaprasza już na kolejny
trzynasty turniej.

Red.

Dwunaste finały tenisa ziemnego
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XIII Błyskawiczny Turniej Szachowy

Wniedzielę 24 lipca br. goś-
cinne progi Folwarku Stara
Winiarnia przyjęły około 60

uczestników XIII Błyskawicznego Tur-
nieju Szachowego odbywającego się 
w ramach Dni Mszany Dolnej. 

Dziedziniec od samego rana zapełnił
się graczami z kilku okolicznych miejs-
cowości, m.in.: Wadowic, Krakowa,
Chrzanowa, Myślenic, Sułkowic, Ska-
winy, Lipnicy Wielkiej, Wilkowiska,
Mszany Górnej, Podłopienia, Za-
kliczna, Świątnik, Krościenka nad Du-
nacjem, Nowego Sącza, Sędziszowa
Małopolskiego, Częstochowy a nawet
Kowalewa Pomorskiego czy Białegos-
toku! Chwilę później w ruch poszły ze-
gary szachowe. Sędzią głównym był
Jan Zapała z Mszany Dolnej – instruk-
tor i opiekun kółek szachowych w na-
szych szkołach. Popołudniową porą
były już znane wyniki można było
przystąpić do wręczania nagród. 
Podczas uroczystego zakończenia Bur-
mistrz Miasta gratulował serdecznie
wszystkim uczestnikom.

W poszczególnych grupach odpo-
wiednie miejsca zajęli:

Seniorzy:
- I Dariusz Mikrut
- II Radosław Barski
- III Grzegorz Słabek

Juniorzy:
- I Maciej Jajte-Pachota

- II Przemysław Święch
- III Tomasz Trofimiuk

Dzieci:
- I Sebastian Bandyk
- II Mateusz Kulesza

- III Roman Madej
Kobiety:

- I Magdalena Mucha
- II Joanna Barczyk
- III Zuzanna Święch

Najmłodszym uczestnikiem turnieju

był sześciolatek ze Słowacji Samuel
Chovan. Najlepszym zawodnikiem 
z Mszany Dolnej został Mieczysław
Magierski.
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Podczas turnieju

Gwardia Kasztelańska uczy historii

Wniektórych szkołach gminy 
i miasta Mszana Dolna
można było usłyszeć szczęk

szabel i miarowy krok piechoty, którą
zdobią charakterystyczne niebiesko-
czerwone płaszcze. Uczniowie zostali
zaproszeni do udziału w lekcji żywej
historii o czasach Jędrusia Kmicica 
i Jurko Bohuna. 

Działająca na terenie Mszany Dolnej
grupa rekonstrukcyjna rozpoczęła

swoje edukacyjne „tournee”. Przygo-
towaliśmy lekcję tematyczną Sarma-
cja: 1569-1795. Chcemy przybliżyć
dziedzictwo Rzeczypospolitej szlachec-
kiej, opowiadać o husarii, prezentować
repliki ówczesnej broni i tłumaczyć,
jak wiele zostało w nas po XVII stuleciu
- wyjaśnia Michał Wójcik, członek
Gwardii Kasztelańskiej.

- Chcemy zaprezentować się szerszej
publiczności, a przy tym nieco odś-
wieżyć pamięć o wspaniałych zwycię-
stwach polskiego wojska i o pełnych
skrajności obyczajach „panów braci” 
- przekonuje Adam Nawara, współ-
założyciel grupy rekonstrukcyjnej.

Dzięki zainteresowaniu ze strony dy-
rektorów szkół – m.in. pani Janiny Flig
i pani Anny Piwowarskiej – udało nam
się zorganizować pokazy w Łostówce

i w Kasince Małej. Zostaliśmy przyjęci
z bardzo dużym zainteresowaniem, co
można próbować tłumaczyć pewną
„egzotycznością” tego rodzaju grupy
hobbystycznej w naszym miasteczku 
i jego okolicach. - dodaje Piotr Hejmej.

Gwardia Kasztelańska wciąż się roz-
wija. Dzięki współpracy z Folwarkiem
Stara Winiarnia udaje nam się popra-

wiać historyczność naszego ekwi-
punku. Pragniemy dotrzeć do jak naj-
większej liczby odbiorców. 

W przyszłym roku planujemy wy-
stąpić w Ogrodzieńcu podczas corocz-
nego festiwalu „Najazd Szwedów”, re-
prezentując Mszanę Dolną. W 2012
roku będziemy także próbować zorga-
nizować w naszym mieście jarmark
historyczny, osadzony w XVII wieku.
Spróbujemy zainteresować tym po-

mysłem władze i sponsorów. 
Postępy Gwardii Kasztelańskiej

można śledzić za pomocą naszego pro-
filu na Facebook'u oraz w TV28 - pod-
sumowują wspólnie gwardziści.

Michał Wójcik
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„Grupa rekonstrukcyjna”
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Rekonstrukcja walki



Wizualizacja obiektów usługowo - handlowych przy ul. Starowiejskiej 
- II etap rewitalizacji „komunalnej”. 

Projekt arch.: Paweł Świerczek. Inwestor: Spółka „Dobr-Mięs”.


