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Dyżury Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej Rady Miasta
Przewodnicząca Rady Miasta
AGNIESZKA MODRZEJEWSKA-POTACZEK

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
AGNIESZKA SASAL

Przyjmuje mieszkańców w środę
w godz. 14.00-15.00

Przyjmuje mieszkańców w piątek
w godz. 14.00-15.00

Darmowa pomoc prawna w Urzędzie Miasta
Poniedziałek
Na terenie Powiatu Limanowskiego działa pięć
punktów darmowej pomocy prawnej, w których
porad udzielają radcowie prawni oraz adwokaci. Wtorek
Do każdego z nich może przyjść osoba uprawniona, niezależnie od miejsca zamieszkania.
Jeden z punktów wyznaczony jest w naszym Środa
mieście - w budynku Urzędu Miasta, ul. Piłsudskiego 2. Wejście do punktu nieodpłatnych porad
Czwartek
prawnych znajduje się od strony parkingu.
Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach:
Piątek
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11.15 - 15.15

14.00 - 18.00

10.15 - 14.15

adwokat Pani Agnieszka BorońGolonka

08.00 - 12.00

14.00 - 18.00

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

O

ddaję w Państwa ręce kolejne
jesienne wydanie naszego miejskiego kwartalnika. To numer,
w którym wspominamy wszystkie wydarzenia z letnich miesięcy. Udane
Dni Mszany Dolnej z koncertem grupy
De Mono oraz Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych. Również turystyczne podsumowania takie jak finał
akcji Odkryj Beskid Wyspowy na Lubogoszczy oraz współtowarzysząca
„Beskidzka Podkówecka” - Festiwal
Zespołów Regionalnych Beskidu Wyspowego. Wspominamy działalność
stowarzyszeń takich jak TKKF „Lubogoszcz”, które podczas lata zorganizowało dwa turnieje sportowe, jak i podsumowania Koła Terenowego PTTK.
Nie pominęliśmy również sukcesów
strażackich druhów, Orkiestra OSP
wróciła ze znaczącym II miejscem
z przeglądu na szczeblu wojewódzkim,
jak i ma na swoim koncie wyjazd na
zagraniczne tournée.
Jeśli chodzi o inwestycje w naszym
mieście, to we wrześniu rozpoczęła się
termomodernizacja budynku Zespołu
Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza. Pierwsze efekty prac już widoczne są od ulicy M. Konopnickiej.
Modernizacja to nie tylko elewacja, ale
również wymiana kaloryferów oraz
pieców. Liczymy, że pogoda będzie łaskawa i wszystko się uda tak jak zaplanowaliśmy. Prace termomodernizacyjne rozpoczęły się z opóźnieniem,
gdyż na dwukrotnie ogłoszony przetarg nie zgłosiła się żadna firma. Udało
się ją wyłonić dopiero za trzecim
podejściem. Prace przebiegają sprawnie i nie kolidują z normalnym rytmem
szkoły. Oddany został chodnik na
ul. Orkana, a pracę nad kolejnym chodnikiem rozpoczęły się na ul. Słomka.
W najbliższym czasie planujemy:
- remont ul. J. Stachury „Adama”
do osiedla Pańskie,
- pierwszy etap budowy ul. Popiełuszki
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wraz z chodnikiem
- kanalizacja przy ul. Spadochroniarzy
i ul. Słonecznej
- wymiana rur azbestowych na fragmencie wodociągu przy ul. J. Matejki
oraz taka, która najbardziej cieszy pod
kątem poprawy komunikacji czyli budowa ronda na ul. Orkana.
W sierpniu wspominaliśmy 75-tą
rocznicę śmierci Ks. Dziekana Józefa
Stabrawy. Ten numer, również będzie
miał charakter wspomnieniowy. Ukazuje się w czasie, gdy pochyleni nad
grobami bliskich wspominamy ich
obecność w naszym życiu. Nie da się
ukryć, że tych związanych z naszym
miastem będzie nam ich szczególnie
brakować. Nie ma już z nami Marii
Wąchały, pożegnaliśmy pochodzącą
z Mszany Stanisławę Bogatyńską czy
prof. Józefa Knapczyka. Pielęgnujmy

ich w swojej pamięci, dzięki temu dłużej z nami zostaną. Dzięki uprzejmości
Pani Teresy Sobieski i jej długoletniej
przyjaźni z Danutą Szaflarską oraz jej
córką Marią Ekier otrzymaliśmy piękne
wspomnienie jej kilku wizyt w Mszanie
Dolnej.
Na zakończenie serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do obchodów Święta Niepodległości. W tym
roku z pomocą Zagórzańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku spróbujemy swoich sił w patriotycznym śpiewaniu. Nie są ważne umiejętności, lecz
przede wszystkim chęci. Na tę okazję
zostały wydane okolicznościowe śpiewniki. Gorąco zachęcam i i zapraszam
do wspólnego śpiewania!
Józef Kowalczyk
Burmistrz Miasta Mszana Dolna

XXXIV Sesja Rady Miasta
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Szanowni Mieszkańcy Mszany Dolnej!

P

odczas XXXIV sesji Rady
Miasta w dniu 27 lipca przyjęto
uchwałę w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie
Dolnej. Podjęto również uchwałę
w sprawie określenia szczegółowych
warunków przyznawania odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze oraz warunki ich
pobierania.
Większość podjętych w tym dniu dotyczyła spraw związanych z nieruchomościami na terenie miasta. Podjęto
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na zamianę nieruchomości w celu
urządzenia drogi dojazdowej do działek położonych przy ul. Zakopiańskiej,
jak również nieruchomości działek położonych w obrębach Śródmieście i Zarabie. Rada Miasta podjęła uchwałę
w sprawie zbycia nieruchomości dz. ew.
4702/2 oraz zmiany Uchwały nr
XXVI/248/2016 w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność miasta przy ul. Orkana.

W trakcie sesji Burmistrz Józef Kowalczyk przekazał informację o pracy
w okresie między sesjami. Ukończony
został projekt kanalizacji przy ul. Kolbego, jak podkreślił Burmistrz jest to
skomplikowana inwestycja z uwagi na
gęstą zabudowę oraz infrastrukturę telekomunikacyjną, ściekową i kanalizację burzową. Kolejny projekt związany
jest z kanalizacją przy ul. Ogrodowej,
fragment, który w przyszłości ma być
połączony z os. Pańskie. A w trakcie
opracowania jest ul. Jana Stachury
„Adama”. Najważniejszą w tym momencie informacją jest potwierdzenie
otrzymania środków na budowę chodnika na ul. Słomka. Pieniądze te otrzymał już Urząd Wojewódzki, a my
z ogromną niecierpliwością czekamy
na kolejny etap ich przekazania.
Pozostałe inwestycje związane z miastem odbywają się terminowo, Burmistrz wymienił budowę chodnika na
ul. Orkana jak i projekt związany z budową hali widowiskowej. Został złożony wniosek o pozwolenie na bu-

www.mszana-dolna.eu

3

Samorząd

FOT. URZĄD MIASTA

dowę kanalizacji przy ul. Spadochroniarzy i części ul. Słonecznej - I etap.
Obecna na sesji Agnieszka Orzeł Dyrektor Miejskiej Biblioteki poinformowała radnych o rozpoczęciu realizacji projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” realizowanym
przez Fundację Aktywizacja w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polskim
Związkiem Głuchych Oddział Łódzki
i Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego. Projekt dofinansowany jest
z Funduszy Europejskich, a celem projektu jest zwiększenie umiejętności ko-

rzystania z Internetu, w tym e-usług
publicznych osób dorosłych zamieszkujących na obszarze 101 gmin z terenu całej Polski. Dotyczy to w dużej
mierze korzystania z e-usług publicznych, takich jak przelewy bankowe,
załatwianie spraw urzędowych, sprawdzanie długości oczekiwania na przyjęcie przez lekarza-specjalistę NFZ czy
udział w konsultacjach on-line. Zachęcamy gorąco do udziału!
Wszelkich informacji udziela Biblioteka Miejska, tel. 18 33 11 125
Red. UM

XXXV Sesja Rady Miasta

W

skiej, z inicjatywy Księdza Rafała
powstały i inne jak Misterium Eucharystii, przedstawienia „Diabeł niejedną
ma postać”, „Choroba Miłości” czy
nabożeństwa paraliturgiczne „Łzy Maryi”, „Okno Papieskie”, które gromadziły zawsze rzesze widzów i uczestników „Król wschodzącego słońca” to
przedstawienie przygotowujące młodzież Mszany Dolnej do Światowych
Dni Młodzieży w Krakowie, a w które
Ksiądz Rafał zaangażował wszystkie
mszańskie szkoły średnie i gimnazja.
Tracimy osobę, która potrafiła zjednoczyć wokół parafii ludzi z różnych środowisk. Ksiądz Rafał przyjął podziękowania i podkreślił również niemały
udział przedstawicieli samorządu
w jego pomysłach. Nigdy nie spotkał
się z odmową, zawsze było to duże zaangażowanie i chęć pomocy.
W trakcie sesji Burmistrz Józef Kowalczyk przekazał informację o pracy

na ul. Słomka.
Na zakończenie sesji zaplanowana
była minuta ciszy - by uczcić pamięć
mszańskich Żydów wymordowanych
w sierpniu 1942. Następnie Radni
udali się na miejsca pamięci, na ul.
Mroza i ul. Ogrodową by złożyć wiązanki i zapalić znicze. Tydzień wcześniej w tym samym miejscu kwiaty
złożyli m.in. przedstawiciele Sądeckiego sztetla z jego założycielem Łukaszem Połomskim, goście z Limanowej, Dobrej - Stanisław Rząsa, mocno
zaangażowana Urszula Antosz-Rekucka z całą rodziną, a nawet przedstawicielka Uniwersytetu w Cambridge
w osobie dr Małgorzaty Włoszyckiej,
autorka pracy doktorskiej o mszańskich Żydach. Władze miasta reprezentowała przewodnicząca Rady
Miasta, Agnieszka-Modrzejewska-Potaczek, która po uroczystościach zaprosiła zebranych do mszańskiego ma-

Piórkowskim. Przez sześć lat posługi
w Mszanie Dolnej poza swoją pracą
duszpasterską angażował się w życie
społeczne naszego Miasta. Jego działania przedstawiła Przewodnicząca
Rady Miasta Agnieszka ModrzejewskaPotaczek. Ksiądz Rafał był pomysłodawcą i wykonawcą wielu wspaniałych
wydarzeń szczególnie w dziedzinie kultury. Misterium Męki Pańskiej, którego
był twórcą i reżyserem obejrzało w 35
przedstawieniach ponad 4500 osób
z naszego Miasta i okolicznych miejscowości. Oprócz Misterium Męki Pań-

w okresie między sesjami. Jedną z najważniejszych informacji było przedstawienie Radnym projektu nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury.
Dodatkowo otrzymaliśmy dwie promesy z MSWIA na naprawę dwóch
dróg na terenie miasta: ul. Leśnej oraz
ul. Zarabie. Burmistrz poinformował
Radnych o złożeniu dokumentacji projektowej kanalizacji ul. Spadochroniarzy i części górnej ul. Słonecznej. Prace
powinny rozpocząć się we wrześniu.
Również we wrześniu mają rozpocząć
się prace przy budowie chodnika

gistratu. Ale najważniejsi byli ostatni
już świadkowie: sędziwy Henryk
Zdanowski i Anna Nachman, która
ze łzami w oczach wspominała swe
przedwojenne przyjaciółki: pięć sióstr
Buchsbaum spoczywających w mogile.
W wielu miejscowościach na limanowszczyźnie odbywają się uroczystości 75. rocznicy Zagłady. W środę,
9 sierpnia taka ceremonia miała
miejsce także w Mszanie Dolnej.
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drugim miesiącu wakacji
Radni Miasta zebrali się na
XXXV sesji w dniu 17 sierpnia. Choć do nowego roku szkolnego
zostało jeszcze trochę czasu powoli
trzeba się do niego przygotować. Większość uchwał dotyczyła zmian związanych z nową reformą oświatową. m.in.
przekształcenia Zespołu Szkół Miejskich w ośmioletnia Szkołę Podstawową nr 1 czy zmiany nazwy Zespołu
Szkół Miejskich nr 2. Radni podjęli
uchwały w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym
na terenie miasta.
Zmiany również w najbliższym czasie będą dotyczyć naszej parafii Św.
Michała Archanioła. Na sesji Radni pożegnali się z odchodzącym Ks. Rafałem
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P

odczas XXXVI sesji Rady
Miasta w dniu 25 września podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia
zadań z zakresu administracji rządowej
dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta Mszana Dolna. Druga podjęta uchwała dotyczyła wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia partnerskiego w celu realizacji zadania pn.
„Montaż OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych i budynkach
użyteczności publicznej”. Radni podjęli również uchwały dot. wyrażenia
zgody na dzierżawy gruntu, przyjęcia
darowizn - os. Pańskie i ul. Leśna oraz
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana
Dolna - dz. ew. 8882/2.
W trakcie sesji Burmistrz Józef Kowalczyk przekazał informację o pracy
w okresie między sesjami. Jedną z najważniejszych informacji była ta o szkodach, które wystąpiły na terenie miasta
po ostatnich obfitych ulewach. Największe straty dotyczyły ul. Leśnej oraz
os. Pańskiego. Tam woda zniszczyła
górną część odcinka drogi oraz część
w kierunku ul. Ogrodowej. Nawiązując
do nieuniknionych prac w tamtej okolicy Burmistrz poinformował, że w październiku ogłoszony zostanie przetarg
na ul. Jana Stachury „Adama”. Ukończony został chodnik na ul. Orkana,
a już w innej części naszego miasta
rozpoczęły się prace nad budową nowego - tj. ul. Słomka. Odbyły się również dwa spotkania z mieszkańcami
dotyczące odbudowy drogi na ul. Leś-

nej. Miasto otrzymało promesę na
kwotę 100 tys. zł, jednak wstępna wycena wskazuje koszty na poziomie
200-300 tys. Wyrównanie też różnicy
miasto pokryje z własnych środków.
Burmistrz przypomniał również o rozpoczętej termomodernizacji Szkoły
Podstawowej nr 1 oraz zrealizowanym
tam, w gościnnych progach szkoły VII
Festiwalu Zespołów Regionalnych „Beskidzka Podkówecka”. Zaplanowane
wcześniej jako plenerowe wydarzenie
z uwagi na niesprzyjającą pogodę
przeniesiono na halę sportową szkoły.
Otrzymaliśmy również 900 tys. z Ministerstwa Sportu i Turystyki na remont stadionu oraz przebudowę kompleksu lekkoatletycznego - wariant 400
metrów, treningowy. Etap pierwszy
modernizacji, rozpocznie się na wiosnę
przyszłego roku. Miasto myśli również
o pozyskaniu wsparcia finansowego
na ten cel ze Starostwa Powiatowego
- jako jedyni na cały powiat posiadamy
stadion lekkoatletyczny pełnowymiarowy, na którym odbywają się wszystkie zawody na szczeblu powiatowym.

Obecny na sesji Rady Miasta
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Franciszek Dziedzina poinformował
o reorganizacji Wydziału Geodezji,
Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego znajdującego się w Urzędzie Gminy przy ul. Spadochroniarzy.
Punkt Geodezyjny będzie działał
w każdy wtorek w godzinach od 7.30
do 15.30.
Od poniedziałku 25 października
ruszyła również akcja głosowania na
Małopolski Budżet Obywatelski. Przypomniał o tym na sesji Radny Bartosz
Piątkowski, który osobiście zaangażowany jest w głosowanie, jako autor
projektu, który dotyczy naszego
miasta. Projekt „Strefa turystyczno-wypoczynkowa wraz z koncertem inaugurującym sezon letni” ma na celu
zagospodarowanie terenów przy
ul. Zielonej poprzez stworzenie plaży
wraz z boiskami sportowymi, leżakami
i miejscem na grilla. Kwota, o którą
chcemy zawalczyć to 100.000 zł.
Red. UM
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0 października odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta
Mszana Dolna. Zaledwie kilka
punktów było w programie tej sesji
a podjęte w tym dniu uchwały wiązały
się to z wymaganiami przyznania
dotacji. Ministerstwo Sportu przyznało
miastu Mszana Dolna dotację w wysokości 900 tys. na remont stadionu
oraz przebudowę kompleksu lekkoatletycznego.
Jednym z warunków podpisania
umowy jest przedstawienie aktualnej
Prognozy Finansowej Miasta - a przy
tej okazji wprowadzone zostały korekty w budżecie. Miejski budżet został
powiększony m.in. o promesę ze środków z tytułu usuwania skutków klęsk
żywiołowych - 100 tys. na ulicę Leśną
oraz dotacje z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego na remont
kwater wojskowych na cmentarzu pa-

rafialnym i remont budynku Sokoła Biblioteki Miejskiej.
W trakcie sesji Burmistrz Józef Kowalczyk przekazał informację o pracy
w okresie między sesjami. Sprawnie
przebiega termomodernizacja Szkoły
Podstawowej nr 1, jak również trwają
prace przy budowie chodnika na
ul. Słomka. Jeszcze w tym roku rozpocznie się planowana realizacja
kanalizacji ul. Spadochroniarzy wraz
z ul. Słoneczną. Spółka Górna Raba

odpowiedzialna będzie za tą inwestycję, prace mają zakończyć się 31 grudnia. Planowana jest również wymiana
rur azbestowych na fragmencie wodociągu przy ul. Matejki. Trwają prace
projektowe. Burmistrz również wspomniał o wiadomości z GDDKiA - w wyniku przetargu została wyłoniona
firma - LIMDROG, która będzie realizowała budowę ronda na ul. Orkana.
Obecnie trwają prace projektowe.
Red. UM
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Inwestycje

Jeden chodnik skończony, rozpoczęła się
budowa następnego

FOT. URZĄD MIASTA

Termomodernizacja Szkoły
Podstawowej nr 1

R

FOT. URZĄD MIASTA

ozpoczęła się termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1.
Ponad 1,3 mln zł kosztować będzie samorząd termomodernizacja budynku tzw. „tysiąclatki” przy ul. Henryka Sienkiewicza w Mszanie Dolnej.
Wykonawcę termomodernizacji budynku wyłonił dopiero trzeci przetarg
- dwa poprzednie samorząd musiał
unieważnić. W ostatnim postępowaniu
złożone zostały dwie oferty. Po ich
otwarciu dokonano oceny. Postępowanie wygrała spółka BII z Nowej Wsi

z ceną w wysokości 1 mln 322 tys. zł.
Jej oferta okazała się minimalnie tańsza od propozycji firmy z Niedźwiedzia, która deklarowała że wykona
inwestycję za 1 mln 350 tys. zł. Po rozstrzygnięciu przetargu zamówienie
zostało udzielone wybranemu wykonawcy. Ma on czas na realizację inwestycji do końca listopada tego roku.
Inwestycja będzie polegała na dociepleniu ścian i poddasza, wymianie
okien, wymianie grzejników i modernizacji kotłowni w której znajdą się
kondensacyjne kotły gazowe, montaż kolektorów
słonecznych oraz wymianie oświetlenia na energooszczędne. Przetarg okazał się korzystny, gdyż
pozwolił osiągnąć cenę
niższą od tej w kosztorysie
o ponad 100 tys. zł. Dotacja, jaką otrzymało miasto
na realizację tej inwestycji, opiewa na 693 tys. zł.
Red. UM
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trwają, a zakończyć się mają do połowy grudnia. Inwestycję za prawie
2,7 mln zł realizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie. Budowa chodnika
realizowana jest w ramach Programu
Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego na odcinku DK 28 Mszana
Dolna - Biała Niżna. W Mszanie Dolnej
przy drodze krajowej nr 28 - ul. Słomka powstaje właśnie chodnik, na
który przy tej ruchliwej drodze mieszkańcy czekali od lat. Odcinek, przy
którym powstaje bezpieczny trakt dla
pieszych, ma długość około 1,5 kilometra. Po rozstrzygnięciu przetargu
GDDKiA wyłoniła wykonawcę robót,
którym jest Zakład Budowlano-Drogowy „BUD-DROG” z Nowego Sącza.
Miasto zleciło i zapłaciło za projekt
chodnika na Słomce 73 800 zł a także
poniosło koszty podziału geodezyjnego
8 610 zł. Mieszkańcy nieodpłatnie oddali część własnych gruntów pod budowę chodnika, Miasto wykonuje
także kanalizację burzową dla części
domów wzdłuż tego chodnika.
Red. UM

Droga na
os. Zarabie

W

ramach programu Urzędu
Marszałkowskiego „Modernizacja dróg dojazdowych
do pól” w ostatnim czasie postawała
droga o dł. 100 m do gospodarstw
na terenie os. Zarabie.

FOT. URZĄD MIASTA
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akończyła się budowa chodnika
przy ulicy Orkana w Mszanie
Dolnej. Wybudowanie 430 mb
traktu dla pieszych przy drodze powiatowej Mszana Dolna - Huciska kosztowało 430 tys. zł. W poniedziałek,
11 września z udziałem przedstawicieli
Starostwa Powiatowego oraz miasta
Mszana Dolna dokonano oficjalnego
odbioru. Nowy chodnik usytuowany
jest w ciągu drogi powiatowej
nr 1629K Mszana Dolna - Huciska.
Prace polegały na wykonaniu dalszego ciągu chodnika przy ulicy Orkana w Mszanie Dolnej w kierunku
gminy Niedźwiedź na wysokości istniejącej zabudowy o długości 430 mb
wraz z uregulowaniem spływu wód
opadowych. Wykonawcą zadania była
miejscowa firma „BRUK - BED”. Inwestycja pochłonęła 430 tys. zł, a oba samorządy sfinansowały je po połowie.
Burmistrz Józef Kowalczyk chwali
firmę Eugeniusza Kotarby, która go
wykonała. Odwodnienie na jakie się
zdecydowaliśmy, sprawdziło się podczas ostatnich deszczy.
Niedawno rozpoczęła się budowa
kolejnego odcinka chodnika, tym razem przy ulicy Słomka. Prace już

Koszt całkowity tej inwestycji to
61 tys., w tym 30 tys. dofinansowania.
Właściciele przyległych działek nieodpłatnie oddali grunty pod remont tej
drogi.
Red. UM
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Spółdzielni Rolniczo-Handlowej, zaangażowanie w akcje sadownicze, własna hodowla krów, wszystko to
świadczy o jego postaci.
W planach działań było jeszcze wiele, budowa Podhalańskiego Domu Ludowego,
czy plan sieci wodociągowej
ze źródła na stoku Lubogoszczy, niestety rozpoczęte inwestycje przerwała II wojna światowa.
Przeciwstawiając się licznym niemieckim rozporządzeniom zostaje aresztowany przez gestapo w dniu 15 sierpnia
1941 roku. Więziony w aresztach śledczych w Tarnowie i Krakowie, trafia
do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Zagłodzony, umiera 18 sierpnia
1942 roku w niemieckim obozie zagłady w Dachau. Mieszkańcy miasta
dla upamiętnienia niezwykłego Proboszcza podjęli odpowiednie działania,
już w 25-tą rocznicę śmierci Ks. Stabrawy odsłonięto pamiątkową tablicę
wmurowaną przy głównym wejściu do
kościoła Św. Michała Archanioła.
Kolejny hołd kapłanowi oddała społeczność mszańska 19 sierpnia 2012
roku, przemianowując dawną ulicę
Cmentarną, na ulicę Księdza Józefa
Stabrawy. Decyzję podjęto na uroczys-
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Patriotyczne uroczystości
z rekonstrukcją historyczną

D

celebrze sprawowali Ks. Infułat
Franciszek Kołacz oraz Ks. Proboszcz
Jerzy Raźny, który w kazaniu przypomniał losy księży w obozach koncentracyjnych oraz czasy objęcia parafii
przez Ks. Stabrawę. Kiedy młody
ksiądz wykazał się zapałem przy budowie nowego kościoła w swojej
pierwszej parafii, w 1917 roku otrzymał skierowanie do zagórzańskiej stolicy. Pracy nie brakowało, kościół
wybudowany przez poprzedniego
proboszcza – księdza Wincentego Jankowskiego, wymagał wyposażenia
i dekoracji. Podejmował różnorodne
działania, nie tylko parafia była polem
jego działań. Staraniom proboszcza
Stabrawy zawdzięczamy elektryfikację
Mszany. Również budowa mostu na
potoku Porębianka, czy odbudowę po
powodzi mostów na Mszance i Rabie.
Działalność w Kasie Stefczyka czy

tej sesji Rady Miasta. 75-rocznica
śmierci również miała uroczysty charakter – po mszy św. Zagórzanie poprowadzili orszak pod główny pomnik
na cmentarzu parafialnym. Poświęcony jest on wszystkim ofiarom represji hitlerowskich, a wśród nazwisk
mieszkańców miasta bez trudu można
odnaleźć Ks. Józefa Stabrawę. Wspólnie odmówiono modlitwę i złożono
kwiaty. Na zakończenie Ks. Proboszcz
Jerzy Raźny podziękował za udział
w uroczystości pocztom sztandarowym, chórowi, asyście zagórzańskiej
i przedstawicielom samorządu: Przewodniczącej Rady Miasta, Burmistrzowi Józefowi Kowalczykowi, Sekretarzowi Miasta Antoniemu Rogowi
oraz Radnym Miasta.

oroczne uroczystości patriotyczne 15 sierpnia na Glisnem
miały wyjątkowy charakter.
Pierwszy raz ich uczestnicy mogli
zobaczyć rekonstrukcję historyczną.
Najpierw w kościele modlono się podczas Mszy św. za poległych i zmarłych
żołnierzy Oddziału Partyzanckiego por.
Jana Stachury „Adama” oraz wszystkich, którzy w Gorcach i Beskidzie
Wyspowym w latach okupacji walczyli
z Niemcami.
Taka bowiem była intencja tych, którzy 26 lat
temu postanowili spotykać się corocznie w tutejszym kościele i na
Apelu Pamięci. Mówił
o tym podczas Mszy partyzanckiej rektor kościoła, ks. Andrzej Sawulski, wspominając także o znajdującym się
w świątyni obrazie Matki
Bożej Partyzantów, ofiarowanym ćwierć wieku
temu przez żołnierzy

„Adama” i ich rodziny. Modlitwie przybyłych przewodniczył ks. Infułat Jakub
Gil, a przy ołtarzu był również niedawno mianowany przez Prezydenta
RP na oficera, ks. ppor. Jan Zając
ze Śnieżnicy, który wspominał lata
swojego pobytu w jednostce kleryckiej
w Bartoszycach razem z bł. ks. Jerzym
Popiełuszką.
Cieszę się, że mogę pierwszy raz w
mundurze przeżywać tutaj na Glisnem
Święto Wojska Polskiego. Przez dwa lata

FOT. MACIEJ LIBERDA
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5 sierpnia w parafii św. Michała
Archanioła zgodnie z tradycją pojawiły się przepiękne bukiety
polnych ziół i kwiatów. Matka Boska
Zielna zarówno w Polsce, jak i w wielu
krajach europejskich czczona była
jako patronka ziemi i płodów rolnych.
Dla mieszkańców wsi 15 sierpnia to
ukoronowanie sezonu najbardziej intensywnych prac w polu. Zbiory oznaczają ogromny wysiłek dla gospodarzy,
dlatego uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny, która zazwyczaj odbywała się już po żniwach,
na wsi obchodzona była jako święto
Matki Boskiej Zielnej.
Dziękowano wówczas za udane
plony, modlono się o dalszy urodzaj,
o zdrowie dla upraw, zwierząt
i ludzi. Dlatego z okazji święta
15 sierpnia składane są symboliczne
dary w postaci warzyw, ziół czy kwiatów. W bukietach przynoszonych do
kościoła musiało się znaleźć nie tylko
zboże, plony z gospodarstwa i kwiaty
ozdobne, wkładano do niego także
lecznicze zioła z ogródka i dzikie
rośliny zielne. Kościół zapełniła również asysta zagórzańska, Chór męski
im. Ks. J. Hajduka, poczty sztandarowe
i przedstawiciele miasta.
W tym dniu wspominaliśmy również 75 rocznicę śmierci Ks. Proboszcza Józefa Stabrawy. Mszę św. w kon-

FOT. URZĄD MIASTA

Tradycja ze wspomnieniem
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Dym w kotłowni, ewakuacja
Szkoły Podstawowej nr 1

D

ym w kotłowni, który zauważył
przypadkowy przechodzień,
wezwane dwa samochody straży
pożarnej i ewakuacja Szkoły Podstawowej nr 1. Na szczęście scenariusz
został napisany na potrzeby ćwiczeń
przeprowadzonych przez Jednostkę
Ratowniczo-Gaśniczą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
z Limanowej.
Ewakuacja uczniów pomimo utrudnień i prac rozpoczętych w szkole
związanych z termomodernizacją przebiegała bardzo sprawnie. Budynek
bezproblemowo opuściło 409 uczniów,

24 nauczycieli razem z dyrekcją oraz
17 pracowników. Trzydniowe wrześniowe szkolenia zakończyły się jeszcze
ćwiczeniami – w budynku został jeszcze wywołany niegroźny pożar, a strażacy mieli sprawdzić umiejętności
przy gaszeniu pożarów i posługiwanie
się gaśnicami. Nad bezpieczeństwem
przeprowadzanych ćwiczeń czuwał
st. kpt mgr inż. Wojciech Frączek,
rodzice wszystkich uczniów nie mieli
powodów do obaw.
Szkoła Podstawowa nr 1

Pierwsze spotkanie z nauką
w „Jedynce”

4

października uczniowie naszej
szkoły (od zerówki do gimnazjum) wzięli udział w interaktywnym spektaklu „Naukowa epidemia,
czary mary i alchemia”. Panowie
z grupy „Zaelektryzowani”, w sposób
bardzo ciekawy, widowiskowy, a zarazem wesoły i zabawny prezentowali
niezwykłe eksperymenty fizyczne, chemiczne i przyrodnicze.
Uczniowie mogli zobaczyć eksperymenty z rurą Bernoullego, lewitującymi
piłkami. Pokazana została reakcja etanolu z kwasem borowym, wpływ działania siły odśrodkowej na człowieka.
Zobaczyli płonące kule, zaobserwowali
właściwości metanu i mieszanki propan,
butan. Zaprezentowane zostały zabawy
z helem oraz maszyną elektrostatyczną.
W niektórych doświadczeniach brali
udział uczniowie i nauczyciele.
Emocji było, co niemiara, szczególnie wśród najmłodszych uczestników
tej żywej lekcji przyrody. W myśl słów
Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę:
Pokaż mi a zapamiętam: „Pozwól mi
zrobić a zrozumiem” – zapraszamy na
kolejne szkolne spotkania.
Szkoła Podstawowa nr 2

FOT. JEDYNKA

byłem w represyjnej kleryckiej jednostce,
a było nas trzystu z całej Polski z 36.
seminariów i musieliśmy wtedy przeżywać okaleczone obchody Ludowego Wojska Polskiego – podkreślił. Apel Pamięci, jak i całą uroczystość prowadził
po raz pierwszy Zbigniew Jarosz,
nauczyciel historii z Mszany Górnej,
a w atmosferę partyzanckiego święta
wprowadzili wierszem i piosenką
dzieci z miejscowej Szkoły Podstawowej. Z kolei delegacje władz powiatu,
gminy, miasta Mszana Dolna oraz krakowskiego Oddziału IPN-u, który objął
patronat nad uroczystościami i kombatanci, złożyli wiązanki kwiatów
przed poświęconą w ubiegłym roku
Tablicą Pamięci.
To duże przeżycie i wzruszenie uczestniczyć w tym patriotycznym święcie
w Glisnem. Te spotkania w tak małej
wiosce, które odbywają się od ponad
ćwierć wieku są bardzo potrzebne, bo
są postumentem, na którym można stawiać wysoko wartości, jakie przyświecają nam wszystkim – powiedział
sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Janczyk, który od wielu
lat przybywa na partyzanckie święto.
O tym, jak istotne jest podtrzymywanie
pamięci o żołnierzach walczących na
lokalnym froncie na stokach Turbacza,
Lubonia, na ulicach Rabki i w okolicznych wioskach mówił dr Michał Wenklar, naczelnik Oddziałowego Biura
Badań Historycznych IPN w Krakowie.
Dzięki takim uroczystościom, mamy
możliwość wypełniania naszego obowiązku, zapisanego w preambule
ustawy o IPN, ale także dotyczącego
wszystkich: polityków, samorządowców,
nauczycieli i rodziców. Jest to obowiązek
zachowania w pamięci zmagań narodu
polskiego w czasie II Wojny Światowej,
zachowania czynów obywateli Polski dokonywanych w obronie niezależnego
bytu państwa polskiego – zauważył
dr Wenklar.
Kilka osób, m.in. wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego
Franciszek Dziedzina oraz kilka pocztów sztandarowych zostało uhonorowanych wizerunkiem Matki Bożej
Partyzantów. Atrakcją partyzanckiego
święta była widowiskowa potyczka leśnych chłopców z żołnierzami niemieckim oraz inscenizacja odprawy i przysięgi żołnierzy, jaka miała miejsce
latem 1943 r. na Turbaczu, kiedy powstawał Oddział Partyzancki „Wilk”.
Odtworzenie tych wydarzeń zaprezentowali członkowie Podhalańskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych ZP
„Błyskawica”.
źródło:
Urząd Gminy Mszana Dolna
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dniach 2-4 października
uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Miejskiego Nr 1 (z klas drugich i trzecich)
odwiedzili Budapeszt. Wycieczka zorganizowana została szczególnie dla
grup dziecięcych i młodzieżowych
związanych z parafią Miłosierdzia
Bożego – lektorów, ministrantów, oazy
i scholii oraz Szkolnego Koła Caritas.
Pod opieką księdza Marka Pitali oraz
nauczycieli młodzież udała się szlakiem najpiękniejszych i reprezentacyjnych miejsc w stolicy Węgier a także
na krótko odwiedziła inne znane
miejscowości - Esztergom, Vyszechrad
i Szentendre. W Budapeszcie najbardziej wszystkim uczestnikom podobało
się na Wzgórzu Gellerta, gdzie pod Pomnikiem Wolności można było zachwycać się fantastycznym widokiem
na całe miasto i zrobić niepowtarzalne

zdjęcia. Zapamiętana też zostanie
honorowa odprawa wart przed Pałacem Sandora –
siedzibą premiera
Węgier. Nie zabrakło w programie wycieczki miejsc do zobaczenia
obowiązkowych,
Wzgórze Zamkowe
i Stare Miasto
Budy wraz z Kościołem Macieja
i Basztą Rybacką, promenada naddunajska, budynek Parlamentu, Bazylika
św. Stefana i Plac Bohaterów.
Wyjazd niewątpliwie trzeba uznać
za bardzo udany. Mszańska młodzież
nie tylko miło i pożytecznie spędziła
czas, ale też swoją postawą pozytyw-

FOT. JEDYNKA

Zwiedzili stolicę Węgier

nie świadczyła o naszej wspólnocie
i wyznawanych w niej wartościach.
Tych, wartościach, których nie tylko
nie należy się wstydzić, ale które
trzeba nieść wszędzie...
Szkoła Podstawowa nr 2

Akcja „No promil no problem”

6

FOT. ZPO

października mimo deszczowej
pogody, uczniowie klasy 3b pod
opieką pani Lucyny Malec i pani
Wiolety Dudzik uczestniczyli w kampanii społecznej NO PROMIL, NO
PROBLEM. Kampania ma się przyczynić do zmniejszenia nietrzeźwych
kierowców na drogach.
Dzięki pomocy Straży Miejskiej
uczniowie prosili kierowców o bezpieczną jazdę, przede wszystkim, aby

nie prowadzili samochodów po spożyciu alkoholu. Dzieci wręczały kierowcom ulotki, broszury, listy od dzieci
oraz balony. Kierowcy chętnie deklarowali abstynencję podczas jazdy
samochodem oraz, że będą powstrzymywać pijanych kierowców od prowadzenia pojazdów.
Zespół Placówek Oświatowych

Dzień Tabliczki Mnożenia

Jesień 3/2017

pani Zapała. Każdy uczestnik, który
bezbłędnie odpowiedział, bądź wypełnił wszystkie działania, otrzymywał
„Certyfikat Eksperta Tabliczki Mnożenia” oraz znaczek sowy - logo akcji.
Uczniów, którzy zdali, było 253 oraz
29 dorosłych. Projekt ten wprowadził
w życie naszej szkoły dużo pozytywnych emocji, czasami stresu, ale głównie satysfakcji i radości. Integracja całej społeczności szkolnej, mobilizacja
do przypomnienia sobie tabliczki mno-

żenia, włączenie do projektu ucznia
niepełnosprawnego, jak również przygotowanie gazetki promującej tę akcję,
przyczyniły się do osiągnięcia celu, idei
tego dnia, aby tabliczka mnożenia była
dla wszystkich dobrą zabawą i jednoczyła dużych i małych, bo przecież matematyka to królowa nauk, która
wszystko i wszystkich łączy.
mgr Jadwiga Zapała

FOT. ZPO
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9 września odbył się VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
Projekt ten był przeprowadzony
po raz pierwszy w naszej szkole, brało
w nim udział 321 uczestników, 289
dzieci i 32 dorosłych. Inicjatorką
i organizatorką przeprowadzenia tego
projektu w naszej szkole, była Jadwiga Zapała, nauczyciel matematyki.
Oficjalnego otwarcia ŚDTM dokonała
pani Bogumiła Cieżak, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej.
Pracowało 5 komisji egzaminacyjnych, 16 egzaminatorów i jeden asystent. Egzamin był przeprowadzony we
wszystkich klasach od kl.3 Szkoły Podstawowej do kl.3 Gimnazjum, oraz
przy gazetce na korytarzu dla rodziców i nauczycieli oraz pracowników
szkoły. W skład komisji egzaminacyjnych wchodzili uczniowie klas 7a
S.P.,2A,2B Gim. a asystentem w pracach komisji była Ania z kl.7a, nad
wszystkimi pracami komisji czuwała
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Język angielski na Malcie

1

4-osobowa grupa nauczycieli
z Zespołu Szkół Miejskich nr 2
(obecnie Zespół Placówek Oświatowych) wzięła udział w dwutygodniowym kursie języka angielskiego
na Malcie.
Oprócz intensywnej nauki języka,
nasi nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z nowymi metodami nauczania, nawiązania nowych kontaktów
z kursantami z całej Europy, zdobycia
nowych doświadczeń, a także zapoznania się z kulturą tej słonecznej

FOT. ZPO

wyspy. Kurs odbył się w ramach realizowanego w naszym Zespole projektu
„Rozwój kompetencji językowych kluczem do podnoszenia jakości pracy
szkoły”, finansowanego w całości
ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
w ramach projektu „Mobilność kadry
edukacji szkolnej”.
Zespół Placówek Oświatowych

Piknik Rodzinny

FOT. ZPO

W

niedzielę 24 września o godz.
14.00 w Zespole Placówek
Oświatowych w Mszanie
Dolnej odbył się Piknik Rodzinny.
Organizatorem pikniku była grupa
nauczycieli, która przygotowała plac
szkolny specjalnie na tą okazję.
Uczestnikami pikniku były rodziny
z obwodu naszej szkoły.
Dzieci mogły brać udział w różnych
konkursach, loterii fantowej, malowaniu twarzy, śpiewie piosenek, tańcach.
Odbyły się także pokazy grup karate
i taekwondo. Wszyscy podziwiali
również występ grupy teatralnej „Pod
Pretekstem”. Podczas pikniku funkcjonowały stoiska gastronomiczne, gdzie
można było zakupić „coś” z grilla,
ciasto, sałatki owocowe, napoje. Dużą
atrakcją dla małych i dużych uczestników szkolnego wydarzenia były wozy
policji i straży pożarnej. Zebrane
środki finansowe zostaną przezna-

czone na potrzeby dydaktyczne naszej
placówki.
Wyrażamy gorące podziękowania
dla sponsorów i osób, które zaangażowały się w organizację pikniku.
Szczególnie dziękujemy Państwu Cichórzom, Państwu Cichańskim, Piekarni Mechanicznej GS w Mszanie Dol-

nej, Państwu Setlak, Panu Potaczkowi,
Panu Skawińskiemu, Państwu Zielińskim, Państwu Janiom, Panu Magierskiemu, Ochotniczej Straży Pożarnej
z Mszany Dolnej, P. Komendant Policji
w Mszanie Dolnej.
Zespół Placówek Oświatowych

„Beskidzka Podkówecka” - VII Festiwal
Zespołów Regionalnych Beskidu Wyspowego
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baczewski - choreograf, Benedykt Kafel - etnograf, Piotr Lulek - regionalista,
muzyk. Po obejrzeniu i gruntownej
ocenie 11 zespołów, w tym 5 dziecięcych i 6 dorosłych, postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody:
Kategoria dziecięca:
- dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po
500,00 zł (pięćset złotych) oraz nagrody specjalne po 500,00 zł każda
ufundowane przez firmę
„Usługi Transportowe
Antoni Porębski” otrzymują zespoły: „Mali
Szczyrzycanie” ze Szczyrzyca, „Prymni” z Ponic;
- dwa równorzędne II
miejsca i nagrody pie-

niężne w wysokości po 400,00 zł oraz
nagrody specjalne po 500,00 zł każda
ufundowane przez Kancelarię Notarialną Czesława Szynalika otrzymują
zespoły: „Olszowianie” z Olszówki,
„Cyrniawa” z Krzeczowa;
- III miejsce i nagrodę pieniężną
w wysokości 400,00 zł otrzymuje zespół „Mali Węglowianie” z Węglówki.

FOT. URZĄD MIASTA

W

niedzielę, 17 września w Mszanie Dolnej na zakończenie
tegorocznej edycji akcji Odkryj Beskid Wyspowy odbył się już
po raz siódmy Festiwal Zespołów
Regionalnych Beskidu Wyspowego
„Beskidzka Podkówecka”. Organizatorem tego wydarzenia było miasto
Mszana Dolna. Z uwagi na pogodę
impreza odbyła się w hali sportowej
przy Miejskiej Szkole Podstawowej
nr 1 w Mszanie Dolnej.
Na Festiwalu w ramach konkursu
wystąpiło ponad 400 artystów z 11 Zespołów Regionalnych Beskidu Wyspowego prezentując folklor, tradycje,
muzykę, tańce Białych Górali, Lachów,
Kliszczaków, Podhalan i Zagórzan.
Prezentacje oceniała komisja artystyczna, w której zasiadali: Marek Har-
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Kategoria dorosłych:
- dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po
500,00 zł oraz nagrody specjalne po
1.000,00 zł każda ufundowane przez
Firmę „CADBUD Kazimierz Dudzik”
i Firmę „Gracja Agata Żądło” otrzymują zespoły: „Przyszowianie” z Przyszowej; „Jurkowianie” z Jurkowa;
- dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po
400,00 zł oraz nagrody specjalne
w wysokości po 1.000,00 zł każda
ufundowane przez Firmę „PSB
Mrówka Edward Kołodziejczyk” oraz
Stowarzyszenie „Lubogoszcz” otrzymują zespoły: „Kijom Worci” z Pisarzowej, „Gorce” z Kamienicy;
- dwa równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po
300,00 zł każda oraz nagrody specjalne po 1.000,00 zł każda ufundo-

wane przez Firmę „BOGMAR Mariusz
Grzyb, Małgorzata Grzyb” i Odkrywcy
Beskidu Wyspowego otrzymują zespoły: „Łąkta” z Łąkty, „Dolina Słomki”
z Przyszowej.
Tegoroczny Festiwal - jak podkreśliła komisja konkursowa - reprezentował wysoki i wyrównany poziom artystyczno-merytoryczny. Komisja widzi
potrzebę kontynuowania go w latach
następnych. Komisja wyraziła wdzięczność władzom miasta Mszana Dolna
na czele z burmistrzem Józefem Kowalczykiem za przychylny stosunek do
imprezy, pomoc finansową i organizacyjną. Czesławowi Szynalikowi i Forum Gmin Beskidu Wyspowego dziękuje za kontynuację imprezy, ale
dyrektorowi MOK Piotrowi Armatysowi i wszystkim pracownikom za
przygotowanie i przeprowadzenie festiwalu, zaś w szczególności zespołom

regionalnym i licznie zgromadzonej
widowni. Podziękowania padły również pod adresem sponsorów imprezy.
Dziękujemy wszystkim, którzy
wspomogli organizację tego wydarzenia:
1. Województwo Małopolski w ramach
programu „Małopolska Gościnna”
2. Firma „USŁUGI TRANSPORTOWE”
Antoni Porębski z siedzibą w Mszanie
Dolnej przy ul. Orkana 68
3. Firma Handlowo-Usługowa „KADBUD” Kazimierz Dudzik z siedzibą w
Mszanie Dolnej przy ul. Ogrodowej 10
4. Firma „GRACJA Sieć Sklepów Odzieżowych” Agata Żądło z siedzibą w
Mszanie Dolnej przy ul. Krakowskiej 3
5. Firma „Polskie Składy Budowlane
MRÓWKA” Edward Kołodziejczyk
z siedzibą w Mszanie Dolnej przy
ul. Zakopiańskiej 6A
6. Kancelaria Notarialna Czesław Szynalik z siedzibą w Mszanie Dolnej przy
ul. Kolbego 17
7. Firma „BOGMAR” Mariusz Grzyb,
Małgorzata Grzyb z siedzibą w Mszanie Dolnej przy ul. Mroza 4
8. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej
przy ul. Rynek 1
9. Firma MARKAM Andrzej Marek Skolarus z siedzibą Kasinka Mała nr 11
10. Stowarzyszenie LUBOGOSZCZ
z siedzibą w Mszanie Dolnej przy
ul. Orkana 5
11. Odkrywcy Beskidu Wyspowego
Red. UM

Dni Mszany Dolnej - sobota pełna wrażeń

FOT. MOK

Już popołudniu można było skorzystać atrakcji wesołego miasteczka i propozycji gastronomicznych. A wybór był
szeroki, pojawiły się propozycje na
słodko, lody gofry, słodkie kurtosze czyli węgierskie kołacze, jak i słone
przekąski takie jak: langosze czy skręcone frytki. Kto chciał mógł skomple-
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tować sobie strój na wieczorne koncerty od świecących gadżetów po kolorowe peruki. Na stadionie swoje
miejsce miało również zarezerwowane
Stowarzyszenie „Błękit” z Gruszowca.
Odważni sprawdzali swoje umiejętności w strzelaniu z łuku czy rzut toporkiem. Niby prosta rzecz, a wymagała
jednak skupienia i odpowiedniej techniki. Od godz. 16.00 na scenie prezentowały się zespoły
weselne. Swoje umiejętności zaprezentowały kapele:
„Moja z dziećmi”, „Lift”
i „Hulanka”.
Oficjalnego otwarcia Dni
Mszany Dolnej 2017 dokonała Przewodnicząca Rady
Miasta Agnieszka Modrzejewska-Potaczek w towarzystwie Burmistrza, Radnych Miasta oraz zaproszonych gości
Wiesława Janczyka Posła i zarazem
Wiceministra Skarbu. Nie mogło też
zabraknąć Jana Puchały Starosty
Limanowskiego, jako długoletniego
współorganizatora naszej miejskiej im-

prezy. Za chwilę ze sceny rozbrzmiały
rock’n’rollowe brzmienia za sprawą zespołu „Overdrive”. Znany w swoim
mieście wokalista grupy Adam Nawara
rozbujał zebrane pod sceną towarzystwo. Mocne brzmienia spowodowały,
że tłum pod sceną zaczął gęstnieć,
wszyscy poczuli energię wykonywanych utworów i dali się porwać.

FOT. MOK

P

ierwszym wydarzeniem, które
otwiera dwudniowe obchody
Święta Miasta jest Turniej Siatkówki Plażowej organizowany przez
TKKF „Lubogoszcz”. Sportowe rozgrywki odbywały się na boisku przy
ZSTI od wczesnych sobotnich godzin.
Potem cała uwaga skupia się na stadionie miejskim.

Po prawie godzinnym występie można
powiedzieć, ze cała publiczność była
przygotowana do występu gwiazdy
wieczoru - zespołu De Mono.
MOK

www.mszana-dolna.eu
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„To właśnie tak - tak wygląda moje
miasto nocą...” - mogli zanucić ci,
którzy wieczorem pojawili się na stadionie w oczekiwaniu na sobotnią
gwiazdę Dni Mszany Dolnej. Zespół
De Mono wpadł na scenę i od razu porwał publiczność. Muzycy, którzy tego
samego dnia wyruszyli z Warszawy
w nasze górskie okolice nie pozwolili
fanom długo na siebie czekać.
Podziękowali za zaproszenie do
Mszany na święto miasta i trzy, dwa,
jeden - start! Lider zespołu - Andrzej
Krzywy nie dość, że wykonywał
wszystkim znane przeboje, to jeszcze
skakał po scenie jak niespożyty wulkan
energii. A wierni fani razem z nim odśpiewywali refreny i całe zwrotki
utworów takich jak „Póki na to czas”,
„Kochać inaczej” czy wspomniane
„Moje miasto nocą”. Co więcej śpiewali
ci, którzy znali zespół z początku jego
kariery, jak i młodsze pokolenia. Tym
bardziej, że przy odśpiewaniu „A kiedy
przyjdzie na Ciebie czas…” zrobiło się
tak głośno, że sam wokalista się zdziwił. Przebój za przebojem, a sam zespół w tym roku w wakacyjnej trasie
po Polsce świętuje swoje trzydzieści
lat obecności na muzycznej scenie.

FOT. MOK

„Moje miasto nocą...”- rewelacyjny
koncert De Mono

Dlatego nie zabrakło też fanów, którzy
przyszli prosić o autograf na pierwszej
winylowej płycie zespołu, co więcej
z ceną jeszcze przed denominacją złotówki czyli 5.000 zł! Płyta ze złożonym
„świeżym” autografem ma szansę zaistnieć jako bardzo wartościowy gadżet
na licytacji podczas Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, za co serdecznie
dziękujemy P. Andrzejowi Szarkowi.
Nie zabrakło też uścisków, serdeczności i autografów po koncercie. Na obiecane autografy na płycie czekali cier-

pliwie duzi i mali. Jedynie groźne
przebłyski nadchodzącej burzy budziły
lekki niepokój, ale było już po koncercie. Jakby na to nie patrzeć, tradycji
musi stać się zadość - Dni Mszany Dolnej bez kropli deszczu? To niemożliwe… Musiało trochę pokropić, na
szczęście postraszyło lekkim deszczem
a niestrudzeni mogli jeszcze pobawić
się przy dyskotekowych rytmach.
MOK

Jubileuszowe Orkiestrowe Granie
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FOT. MOK

D

rugi dzień obchodów święta
miasta rozpoczął się Jubileuszowym - X Międzynarodowym
Festiwalem Orkiestr Dętych im. Władysława Jerzego Żądło. Od samego początku na zaproszenie do Mszany odpowiadają te, które mają najbliżej orkiestry z sąsiednich gmin, parafii ale
też takie, które by wybrać do naszego
miasteczka muszą wyjazd zaplanować
z dużym wyprzedzeniem.
Do tej pory mieliśmy okazję podziwiać przeróżne występy na naszej scenie, gorące temperamenty południowych gości z Grecji czy Węgier zawsze
zachwycały, a chorwacka i czeska orkiestra obowiązkowo przywoziła ze
sobą grupę mażoretek, Pięknie prezentowały się orkiestry „mundurowe” policyjna z Katowic, z Kopalni Soli
w Bochni, Kopalni Węgla z Radlina.
Nasze zagórzańskie orkiestry wyróżniały się albo tradycyjnym strojem,
albo jakimiś tradycyjnymi zagórzańskimi elementami. Wizualnie zachwycały, a muzycznie wywoływały ogromny
aplauz. Orkiestry prezentują rozmaity
repertuar udowadniając na scenie
swoją wszechstronność. Potrafią wy-

konać klasyczne standardy, jak i królujące na parkietach popularne przeboje. Święto orkiestr w naszym mieście
jest również pretekstem, by w wakacyjny czas zaprosić do Mszany przedstawicieli naszego partnerskiego
miasta na Słowacji. Wraz ze Starostą
Jaroslavem Rosiną przyjeżdżają nie
tylko grupy występujące na scenie, ale
także zaprzyjaźnieni słowaccy strażacy. Od tego roku przyjaźń ponad

granicami poszerza się o kolejną grupę
- emerytów. Zadbał o to Franciszek
Dziedzina realizując program „Turystka dla Seniora”. Odwiedził on razem z Zagórzańskim Uniwersytetem
Trzeciego Wieku na początku lipca
Niżną, a teraz grupa emerytów z Niżnej przyjechała zaprezentować się nam
na scenie. Gwiazdą wieczoru był
młody wokalista Marcin Kłosowski,
który zaprezentował swoje taneczne

Jesień 3/2017

utwory oraz niezapomniane polskie
szlagiery. To on wygrał w tym roku
konkurs DiscoStar 2017. Nie dość, że
zaprosił odważne dziewczyny na
scenę, by potowarzyszyły jego tancerkom, to wywołał prawdziwą walkę
i rywalizację gdy zaczął rozdawać
swoje płyty rzucając je w tłum zgromadzony pod sceną. Szaleństwo nie
zakończyło się po jego występie, Marcin musiał wykazać się dużą cierpliwością wśród tłumu fanek. Autografom nie było końca. Na zakończenie
odbyła się zabawa taneczna z Kapelą
Hulanka.
W czasie festiwalu wystąpili:
- Krakowska Orkiestra Staromiejska
- Parafialno - Gminna Orkiestra Dęta
"Sobolów"
- Orkiestra Dęta "Niżnianka" z Nižnej
(Słowacja)
- Spevácka skupina „Ostražica“ Niżna
(Słowacja)
- Orkiestra Korzkiew
- Csomasz Brass Band Fels zsolca
(Węgry)
- Orkiestra OSP Mszana Dolna
Dziękujemy za współpracę i pomoc
w organizacji Dni Mszany Dolnej
2017.

Partnerzy Dni Mszany Dolnej 2017:
- Party Serwis - Szymon Saadeh
- Lunapark - Józef Dadak
- Sponsorzy Festiwalu Orkiestr Dętych
2017
- Agata i Krzysztof Żądło - Firma
Gracja
- Firma "Janda" Janina i Kazimierz
Duda
- Firma "LiJ" Jadwiga i Leszek Rataj
- Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej
- Urząd Miasta Mszana Dolna
- Starostwo Powiatowe Limanowa
- Firma "Cichański" Stanisław
Cichański
- Firma "Porębski" Antoni Porębski
- Firma "Stan" Stanisław Jania
- Firma "Szałas" Sylwia Karpierz
- Renata i Sylwester Cichórz
- JANDA Resort & Conference
Dziękujemy za karnety, które
rozdano w czasie Dni Mszany Dolnej:

- Strefa 52 Paintball Męcina
- Pomalovane
- Lunapark - Josef Dadak
Patronat medialny:
- Telewizja Limanowska tv28
Organizatorzy:
- Urząd Miasta Mszana Dolna
- Powiat Limanowski
- Orkiestra i Zarząd OSP Mszana Dolna
- Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie
Dolnej
- TKKF "Lubogoszcz" Mszana Dolna
Dziękujemy również:
- Urzędowi Gminy Mszana Dolna za
użyczenie płotków ogrodzeniowych
- Przedszkolu Miejskiemu nr 2 w Mszanie Dolnej za użyczenie namiotu
- Władysławowi Tomali gospodarzowi
stadionu za cierpliwość
Dziękujemy i polecamy do współpracy:
- AGM ConcertService (Grupa AGM)
MOK

Malowanie na szkle w MOKu

P

od koniec sierpnia Stowarzyszenie Niezależnych Inicjatyw Społecznych „Błękit” z Gruszowca
w Miejskim Ośrodku Kultury zorganizowała dla dzieci i młodzieży bezpłatne warsztaty malarstwa na szkle
oraz plastyki obrzędowej.

Warsztaty były prowadzone przez
lokalnych twórców ludowych dla
dzieci z powiatu limanowskiego.
MOK

FOT. MOK

FOT. MOK
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Z „Limanowskiej Słazy” z nagrodami

Jesień 3/2017

wionych. Wieloletni warsztatowy charakter festiwalu w widoczny sposób
przyczynił się do stale wzrastającego merytoryczno-artystycznego poziomu występujących grup i wszystkich wykonawców. Występy na scenie Limanowskiego
Domu Kultury stały się w dzisiejszym
czasie sposobem przekazywania tradycji

FOT. LDK LIMANOWA

G

rupy śpiewacze działające przy
MOK wróciły z „Limanowskie
Słazy” z nagrodami. To był 43
Festiwal Folklorystyczny, który w tym
roku wyjątkowo odbył się we wrześniu.
Uczestniczyło w nim ok. 800 artystów,
a przez trzy dni Komisja obejrzała 99
punktów programu.
Na scenie zaprezentowało się 16 zespołów regionalnych, 5 grup regionalnych, 18 muzyków, 18 instrumentalistów, 16 śpiewaków solistów, 12
grup śpiewaczych, 11 gawędziarzy
oraz 3 mistrzów z uczniami. Według
komisji konkursowej festiwal folklorystyczny „Limanowska Słaza” ma duże
znaczenie dla aktywizacji ruchu regionalnego Ziemi Limanowskiej.
- Zwracamy uwagę, aby bardziej zadbać o dopracowanie gwarowej formy
tekstów zarówno śpiewanych, jak i mó-

następnym pokoleniom - podkreślali
członkowie komisji w skład której
wchodzili: Aleksandra Szurmiak-Bogucka - etnomuzykolog, Benedykt Kafel - etnograf, Artur Czesak - językoznawca oraz Michalina Wojtas choreograf. Miejsca i nagrody za
starania o autentyczność, dbałość
o gwarę, muzykę, śpiew i taniec przyznano wielu grupom reprezentującym
naszą zagórzańską kulturę m.in. grupy
śpiewacze z Olszówki, Poręby Wielkiej,
Kasiny Wielkiej oraz Łostówki. Warto
również wspomnieć o Nagrodzie Dyrekcji Limanowskiego Domu Kultury
„Dziecięca osobowość artystyczna” dla
dzieci do 13 roku życia, którą za grę
na skrzypcach w roku bieżącym otrzymał dobrze nam znany Jakub Kuczaj
z Lubomierza.
W kategorii „Śpiew solowy - dorośli”
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Udany występ Kuby Kuczaja na
VII Limanowskim Talent Show

FOT. LIMANOWA.IN

Komisja przyznała trzy równorzędne
II miejsca i nagrody pieniężne po 150zł
otrzymali: Maria Franczak ze Starej
Wsi, Anna Kaciczak-Domagała z Poręby Wielkiej i Barbara Stożek
z Mszany Dolnej. Trzy równorzędne
III miejsca i nagrody pieniężne
po 100 zł otrzymali: Maria Nawara
z Olszówki, Paweł Juszczak z Kisielówki
i Anna Gajewska z Mszany Dolnej.
W kategorii „Śpiew solowy - dzieci”
Wyróżnienia otrzymała Bernadetta
Łabuz z Mszany Dolnej.
W kategorii „ Grupy śpiewacze dorośli”
Dwa równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne po 100 zł otrzymali:
SŁOMCANKI z Mszany Dolnej i grupa
śpiewacza z zespołu SPOD KICEK
z Mordarki.
Nagrody dla laureatów 43. Festiwalu Folklorystycznego „LIMANOWSKA SŁAZA” ufundowali: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Limanowski Dom Kultury,
Starostwo Powiatowe w Limanowej
oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.
MOK

L

aureat tegorocznego Mini Talent
Show w Mszanie Dolnej - jedenastoletni Jakub Kuczaj wystąpił
29 lipca w finale VII Limanowskiego
Talent Show podczas Dni Limanowej.
Zaproszenie od organizatora - Limanowskiego Domu Kultury było jedną
z nagród dla zwycięzcy mszańskiego
konkursu.
Kuba wystąpił pośród trzynastu młodych talentów z całego powiatu limanowskiego i zaprezentował swoją
aranżację skrzypcową motywu z filmu
„Piraci z Karaibów”. Jego gra na

skrzypcach i żywiołowy ruch sceniczny
bardzo spodobały się limanowskiej
publiczności. Kuba otrzymał gromkie
brawa i zyskał wielu fanów, którzy
będą mu kibicować w dalszym rozwoju i szlifowaniu talentu muzycznego. Przypomnijmy, że Jakub Kuczaj
oprócz zwycięstwa w IV Mszańskim
Mini Talent Show jest także finalistą
tegorocznej IV edycji konkursu Sądeckie Młode Talenty, gdzie mógł zaprezentować się podczas Gali Finałowej
w auli PWSZ w Nowym Sączu.
MOK

Mszański „Horyzont” z II miejscem w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Turystycznej w Limanowej

1

FOT. LDK LIMANOWA

3 sierpnia, w parku miejskim
w Limanowej artyści z całej Polski zaprezentowali te najbardziej
znane oraz autorskie utwory zaliczane
do piosenki turystycznej. Publiczność
zgromadzona pod sceną mogła poczuć
klimat spotkań przy ognisku i podróży
z plecakiem, dzięki muzyce oraz opowieściom podróżniczym.
W tym roku nastąpiła zmiana w regulaminie w postaci śpiewania utworów wyłącznie do muzyki granej na
żywo, miała miejsce większa selekcja
zgłoszeń i ostatecznie w części konkursowej wzięło udział 13 artystów.
Grono uczestników Festiwalu obejmowało muzyków z Wielkopolski, Mazowsza, Śląska, Świętokrzyskiego
i Małopolski. II miejsce w kategorii po-
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wyżej 12 lat zdobyła grupa o nazwie
„Horyzont” z Mszany Dolnej. Zespół
powstał spontanicznie z tęsknoty za
niegdyś wykonywaną i komponowaną
przez jego członków szeroko pojmowaną piosenką autorską pozostającą
w kręgu poezji śpiewanej i piosenki
turystycznej, jednak ogromną zasługę
miał tutaj również inicjator całego zamieszania, dyrektor mszańskiego
MOK-u Piotr Armatys, który jako
pierwszy zaproponował im pomysł na
ten festiwal. Skład tworzy grupa przyjaciół w różnym wieku, których dzieli
odległość połowy Polski (Mszana
Dolna - Łódź), ale łączy tak wiele, że
muszą od czasu do czasu razem pomuzykować i wybrzmieć ich stare autorskie kompozycje. Pomysłem na ten
rok był wspomnieniowy
udział w limanowskim festiwalu OFPT, na którym
niegdyś przed laty się poznali występując wraz z zespołami o nazwach "Teren"
oraz "Bez Słów". Od tego
czasu ich znajomość trwa
już ponad dekadę i owocuje wieloma wspaniałymi
przeżyciami, zawsze z piosenką na ustach. Mimo, że
stare składy tych zespołów

i ich nazwy odeszły już w przeszłość,
to część osób postanowiło pod nową
nazwą i z gościnnie zaproszoną
do współpracy wokalistką wystąpić
ponownie na tegorocznym OFPT.
Nowe horyzonty otwierali w tym roku
w składzie:
- Nina Cież - wokal
- Monika Majak-Zawadzka - flet
poprzeczny
- Sławomir Zawadzki - perkusja
- Zbigniew Miąsik - gitara basowa
- Marcin Kurek - gitara klasyczna
- Andrzej Leśniak - gitara akustyczna,
wokal
Symboliczne czeki, nagrody rzeczowe, dyplomy oraz rzeźbione statuetki w kształcie butów nagrodzeni
otrzymali z rąk Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Limanowa Leszka Woźniaka, Prezesa Zarządu Oddziału
Małopolskiego Polskiej Izby Turystyki
Romana Mandyny, Dyrektora Artystycznego Festiwalu Ryszarda Sikory,
Przewodniczącego Komisji Konkursowej Wojciecha Szymańskiego, Członka
Komisji Konkursowej Tomasza Borkowskiego oraz Dyrektor Limanowskiego Domu Kultury Magdaleny
Szczygieł-Smaga.
Serdecznie gratulujemy!
red. A. Leśniak
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7 września Fundacja Nieskończone Możliwości przeprowadziła
w naszej Miejskiej Bibliotece
szkolenie „Nieskończone Możliwości
Wolontariatu” realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego.
Dotyczyło ono opieki i specjalnych
wymogów edukacyjnych związanych
z obecnością w szkole dzieci niepełnosprawnych, chorych na choroby
przewlekłe i rzadkie typu: mukowiscydoza, ale także niedosłuch, cukrzyca,

choroby onkologiczne. Szkolenie służyło uzupełnieniu lub
nabyciu wiedzy
o specyfice poszczególnych
chorób
przez
nauczycieli już
pracujących
oraz osoby zajmujące się chorymi lub
zamierzające zostać wolontariuszami.
Wszyscy biorący udział w spotkaniu

FOT. BIBLIOTEKA

Bezinteresowna pomoc zmienia świat
na lepsze - szkolenia w Bibliotece

otrzymali stosowne certyfikaty.
MIEJSKA BIBLIOTEKA

2

0 września w Miejskiej Bibliotece rozpoczął się cykl autorskich spektakli prezentowanych
przez Teatr Edukacji i Profilaktyki
„MASKA” z Krakowa. Pierwsze przedstawienie pt. „Laboratorium życia”
zorganizowane było dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Miało ono na
celu uświadomienie młodzieży zagrożeń, jaki niesie ze sobą kontakt z substancjami psychoaktywnymi.
Ukazany został koszmar uzależnienia, lęki i poważne problemy psychiczne osób znajdujących się w szponach nałogu. Aktorzy, podsumowując

całość przedstawionej historii, przestrzegali uczniów
przed zgubnymi skutkami
brania dopalaczy i picia alkoholu. Jednocześnie zachęcali ich do dyskusji na
ten trudny, ale jakże ważny
temat. Podkreślali ogromne
znaczenie asertywności i
wskazywali możliwe metody radzenia sobie z istniejącym już problemem.
Kolejne spotkania edukacyjne dla
uczniów planowane są: w październiku dla gimnazjów, natomiast w listo-

FOT. BIBLIOTEKA

Spektakle profilaktyczne w Miejskiej Bibliotece

padzie dla szkół podstawowych.
MIEJSKA BIBLIOTEKA

E-mocni w Miejskiej Bibliotece

P

oczątek września rozpoczął się
u nas pod hasłem „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. Program cieszy się dużym zainteresowaniem, więc chętnych na te
wyjątkowo przydatne kursy nie brakuje. Do projektu przystąpiły już dwie
grupy zróżnicowane wiekowo i będące
na odmiennych poziomach zaawansowania. Uczestnicy wspaniale sobie radzą dzięki umiejętnościom dydaktycznym i serdeczności trenerów, a także
własnej motywacji i samozaparciu. Gorąco zapraszamy kolejne zainteresowane osoby!
Miasto Mszana Dolna jako jedna
ze 101 gmin w Polsce przystąpiło do
projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”, realizowanego
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
(działanie 3.1 „Działania szkoleniowe
na rzecz rozwoju kompetencji cyfro-
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wych”). Dzięki temu mieszkańcy będą
mogli uczestniczyć w bezpłatnych
szkoleniach, webinariach i kursach
e-learningowych, podnoszących umiejętności z zakresu nowych technologii
i korzystania z zasobów Internetu
(m.in. bankowości elektronicznej,
portali społecznościowych, portali
z ogłoszeniami o pracę, e-urzędów).
Uczestnicy będą mieli do wyboru
9 obszarów tematycznych: praca i rozwój zawodowy, relacje z bliskimi, edukacja, realizacja zainteresowań, zdrowie, finanse, religia i potrzeby
duchowe, sprawy codzienne, zaangażowanie
obywatelskie. W ramach
projektu przewidziane
jest również wyposażenie w pomoce multimedialne oraz specjalistyczny sprzęt dla osób z
niepełnosprawnościami.
Projekt, w którym partnerami realizującymi są
Fundacja Aktywizacja,
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyj-

nego, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Oddział Łódzki Polskiego Związku Głuchych, potrwa do
lipca 2019 r. Jego całkowity budżet
to 15 993 550,30 zł (w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
14 582 945,80 zł).
Osoby zainteresowane udziałem
w projekcje proszone są o kontakt
z Miejską Biblioteką w Mszanie Dolnej
(ul. Piłsudskiego 58, tel. 18/33-11-125).
Liczba miejsc ograniczona.
MIEJSKA BIBLIOTEKA

FOT. BIBLIOTEKA

„Nauczycielem wszystkiego
jest praktyka”
[Gajusz Juliusz Cezar]
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Światowy poziom i mszański akcent
z naszej Biblioteki

W

zarządzania wiedzą, prezentacja innowacyjnych projektów wytyczających
przyszłość bibliotek, wymiana doświadczeń i opinii najwybitniejszych
przedstawicieli światowego bibliotekarstwa.
W tegorocznym Kongresie we
Wrocławiu w dniach od 19 do 25
sierpnia brało udział ok. 3 200 uczestników z ponad 120 państw ze wszystkich kontynentów. W trakcie sesji 247
plenarnych, warsztatów i prezentacji
poruszano najważniejsze problemy z
jakimi mają do czynienia bibliotekarze
działający w różnych uwarunkowaniach politycznych, społecznych i gospodarczych. Do Wrocławia przyjechali
wybitni znawcy zagadnień bibliotekarstwa i informacji naukowej, którzy

FOT. BIBLIOTEKA

tym roku polscy bibliotekarze mieli wyjątkową okazję
uczestniczenia w Światowym
Kongresie Bibliotek i Informacji Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji IFLA International Federation of Library
Associations and Institutions, który
odbył się we Wrocławiu.
IFLA zrzesza ponad 14 000 stowarzyszeń, bibliotek i innych instytucji
działających na rzecz bibliotek z ponad
150 krajów świata. W dorocznych
Kongresach IFLA bierze udział przeciętnie 3 000 osób z około 130 krajów,
reprezentujących wszystkie kontynenty. Kongresy IFLA to przegląd najważniejszych wydarzeń dotyczących
bibliotekarstwa, informacji naukowej,

dzielili się z uczestnikami swoim doświadczeniem .Służyli pomocą i wiedzą w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego, poprawy stanu czytelnictwa ,edukacji, zarządzania wiedzą,
wykorzystania nowych technologii
w obsłudze czytelników, dostępu do
treści w formie cyfrowej itp. Natomiast
przedstawiciele IFLA zaprezentowali
założenia najnowszego projektu Global Vision Discussion oraz harmonogram wykonanych i planowanych
prac. Projekt dotyczy przede wszystkim kształtowania przyszłości bibliotek
i współpracy międzynarodowej całego
środowiska oraz uwzględnienia wyzwania, jakie stoją przed bibliotekami
we współczesnym świecie. Wszystko
to odbywało się w otoczeniu polskiej
kultury, historii i pięknych zabytków
Wrocławia.
W tym roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Departament Mecenatu Państwa MKiDN ufundowali dla bibliotekarzy z całej Polski
70 stypendiów, które umożliwiły im
uczestnictwo w tegorocznym Kongresie IFLA. W gronie bibliotekarzy docenionych przez Pana Ministra Piotra
Glińskiego i Dyrektora Departamentu
Mecenatu Państwa Pana Macieja Dydo
znalazła się Pani Agnieszka Orzeł
- dyrektor naszej Miejskiej Biblioteki.
MIEJSKA BIBLIOTEKA

Ostatnie Odkrywanie na Lubogoszczy
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celebrowali Jego Eminencja Biskup Tadeusz Pieronek, ojciec Bernard Grenz
ze Szczyrzyca oraz ksiądz Infułat Franciszek Kołacz. Oprawę muzyczną mszy
zapewniła Orkiestra Dęta OSP w Mszanie Dolnej, której kapelmistrzem jest
Piotr Rataj oraz kapela Zagórzańska
pod kierownictwem Bronisława Kaczora. Po wspólnym zdjęciu wszyscy
turyści musieli pokonać niewielki odcinek
do bazy Lubogoszcz.
Tam już oczywiście
czekał cały zespół
pań kucharek przygotowanych do wydawania najsmaczniejszego żurku w okolicy. Najedzeni turyści mogli zweryfikować swoje szczyty
i odebrać odznaki
złotego rysia, a jeszcze głodni wiedzy

sprawdzali się w konkursie na temat
Beskidu Wyspowego, a dla najmłodszych zorganizowane były konkurencje
sportowe na boisku szkolnym. Prawdziwi młodzi siłacze próbowali jak najdalej rzucić oponą, biegali w workach
i sprawdzali swoją zręczność w rzutach
obręczami. Nie zabrakło wyborów
na Najmilszą, Najmilszego, Najmłod-

FOT. OBW

O

statnie w tym roku wspólne
wyjście turystów w ramach akcji „Odkryj Beskid Wyspowy”
wyznaczone było na górze Lubogoszcz.
Gościnna góra nad miastem otwiera
całą akcję w maju od „Tour de
Mszana” i tradycyjnie na górze kończymy Odkrywanie. Również tradycyjnie, od kilku lat gospodarzem spotkania jest Miasto Mszana Dolna mając
do pomocy Koło Pszczelarzy w Mszanie Dolnej, Stowarzyszenie „Lubogoszcz”, Krakowski Szkolny Ośrodek
Sportowy, zaplecze Bazy SzkoleniowoWypoczynkowej „Lubogoszcz” oraz
wsparcie finansowe z Województwa
Małopolskiego z pomocną Fundacją
Rozwoju Regionu Rabka.
Pierwszy etap to wspólne wyjście
szlakiem zielonym na szczyt. Z miejskiego parku grupę prowadził przewodnik Mirosław Sipak. Na szczycie
pod Krzyżem Wędrowca została odprawiona msza św. polowa którą kon-
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szego, Najstarszego. Dla nich przygotowane były specjalne nagrody od
miasta Mszana Dolna, które wręczali
Radni Miasta. Na górę Lubogoszcz
z najdalszego zakątka Polski dotarła
łodzianka oraz mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego. Najwięcej emocji wzbudziło jednak losowanie nagrody specjalnej - wyjazdu w Alpy.
Nawet jeśli nagroda trafiła tylko do
jednej osoby, humor nie opuszczał.
Zadbała o to kapela regionalna „Górne
Łososinioki” z Łososiny Górnej pod kierownictwem Ryszarda Wróbla. Tańce
i wspólne śpiewy umilały ostatnie spotkanie. Turyści wyruszą na kolejne
Odkrywanie Beskidu już w nowym
roku. Na pamiątkę wspólnych chwil
zostaną odznaki, zdjęcia i wspomnienia. Do zobaczenia za rok na beskidzkich szlakach!
Projekt został dofinansowany
ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu

„Małopolska Gościnna”
Realizatorem projektu jest Fundacja
Rozwoju Regionu Rabka wraz z 19 gminami, Kołem Pszczelarza w Mszanie Dolnej
i Forum Gmin Beskidu
Wyspowego.
Wyniki konkursów:
NAJMŁODSZY:
- Miłosz Drzymalski, Mszana Dolna
NAJSTARSZY:
- Krystyna Konarska, Kraków
NAJMILSZA:
- Marta Banach, Lipowe,
NAJMILSZY:
- Adam Chrustek, Mszana Dolna.
UCZESTNIK Z NAJDALSZEGO
ZAKĄTKA POLSKI:
- Krystyna Sereda, Łódź.
Organizatorzy nagrodzili także Mirosławę i Jana Liszków z Tomaszowa
Mazowieckiego
KONKURS WIEDZY O BESKIDZIE
WYSPOWYM i ORGANIZATORACH:
I miejsce Stanisław Adamczyk, Mszana
Dolna,
II miejsce Szymon Banach, Limanowa
III miejsce Wiktor Kokosiński, Kraków
Za zdobycie wszystkich 18 „wysp”
w tegorocznej edycji akcji OBW2017
31 uczestników nagrodzono odznaką
„Złotego Rysia”. Nagrodę „Wycieczka
w Alpy” ufundowaną przez Biuro

Podróży „Horyzonty” Tomasza Liptaka wylosował Kazimierz Bierówka
z Mszany Górnej.
Wyniki konkursów sportowych dla
rodzin przygotowanych przez Stowarzyszenie Lubogoszcz:
Rzut do celu:
I miejsce Bartłomiej Łabuz, Kasinka
Mała
II miejsce Kamil Niedośpiał, Mszana
Dolna
III miejsce Dominik Łabuz, Kasinka
Mała
Rzut oponą:
I miejsce Patryk Gaura, Słopnice
II miejsce Michał Niedośpiał, Mszana
Dolna
III miejsce Andrzej Aleksander, Pcim
Bieg sztafetowy w workach:
I miejsce drużyna „Koksy” w składzie:
Michał i Kamil Niedośpiał, Mateusz
Stożek i Hubert Rojek,
II miejsce drużyna „Paprotki” w składzie: Monika Aleksander, Wiktoria
Szostak, Martyna Borgiasz i Aleksandra Niedośpiał,
III miejsce drużyna „Pogromcy Worków” w składzie: Dominik Łabuz, Andrzej Aleksander, Bartosz Łabuz i Maciej Rojewski,
IV miejsce drużyna „Beskidy” w składzie Patrycja Gaura, Magdalena Palacz, Kamila Gaura i Kinga Palacz.
Odkryj Beskid Wyspowy

Po „Spotkaniach” z PTTK czas na koszulkę
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Brawa należą się również tym, którzy
odważyli się zdobywać deszczowy Jasień w sierpniu, do zeszytu wpisało się
pięć odważnych osób. Gorące podziękowania również skierowane były do
członków Zarządu Koła: Magdaleny
Antos, Jana Piekarczyka i Romana
Rusnaka. Każdy z nich odpowiadał za
jedną z trzech wycieczek wyjazdowych, które zorganizowało w tym roku
nasze Koło PTTK - na Wielką Raczę,
Pilsko oraz Śnieżnicki Park Krajobrazowy. Na ostatniej górze nie zabrakło też drobnych upominków dla

najmłodszych turystów. Tym razem
Pani Ewa Kotarba przewrotnie zorganizowała konkurs, na pytania najmłodszych musieli odpowiadać dorośli.
Na szczęście nie było wstydu…
Wspólne grupowe zdjęcie zakończyło
spotkanie w plenerze, a wspólne śpiewanie i plany na następny sezon dojrzewały już w stołówce MOREKO - przy
gorącej herbacie i pysznym bigosie.
Dziękujemy za wspólne wędrówki!
Do zobaczenia na turystycznych szlakach!
PTTK

FOT. PTTK

T

rzynasta edycja „Spotkań w górach” dobiegła końca. Ostatnia
na liście na początku września
była Śnieżnica. Góra, która miała przyjąć turystów z mszańskiego Koła Terenowego PTTK otuliła się mgłą i pokropiła niestrudzonych piechurów
deszczem.
Na szczęście gościnne progi Młodzieżowego Ośrodka Rekolekcyjnego
na Śnieżnicy przyjęły każdego, kto zapukał do ciepłej stołówki. Ale zanim
turyści zasiedli do stołów zwabieni zapachem pysznego bigosu musiało tradycyjnie, choć pod wiatą, zapłonąć
ognisko. Nie zabrakło również podsumowań, które w tym roku, może
z uwagi na trzynastkę w edycji nie wyglądają zbyt imponująco. Prezes naszego Koła - Pani Maria Antos przedstawiła podsumowanie, z którego
wynikało, że najwięcej turystów - 75
osób - pojawiło się w lipcu na
Szczeblu. Nie było również rekordowego otwarcia sezonu, dla przypomnienia wg niezawodnego zeszytu w 2016 roku na górze Potaczkowej pojawiły się aż 124 osoby, a w tym roku
na niespodzianie pokrytych śniegiem
Starych Wierchach było 37 osób.
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P

oza popularną akcją „Spotkania
w górach“ - w tym roku była to
już trzynasta edycja - Koło Terenowe PTTK zorganizowało trzy wycieczki wyjazdowe dla członków i sympatyków Koła. W tym roku dwa
wypady związane były z Beskidem Żywieckim - w czerwcu pełen autokar
wyjechał z Mszany na wycieczkę na
Wielką Raczę, z kolei w lipcu do ponownego zdobycia zachęcało Pilsko,
kto nie był w 2009 roku, miał szansę
nadrobić zaległości.
Najciekawsza, dwudniowa wyprawa
miała miejsce jesienią, we wrześniu
organizowana była wycieczka do Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego.
Przygotowania i zapisy rozpoczęły się
już wiosną, a plan obejmował zwiedzanie Paczkowa, Javornika w Czechach, wyjście na Śnieżnik oraz
zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej
w Kletnie. Cała logistyka każdego wyjazdu to zasługa: Magdaleny Antosz,

Jana
Piekarczyka i Romana
Rusnaka. Jako
członkowie Zarządu podzielili
się zadaniami
i każda z osób
odpowiadała za
jedną wyprawę.
Opracowanie
tras zwiedzania, długości
przejścia, propozycji szlaków, cała logistyka to niejeden wieczór z mapą,
komputerem i telefonem, bo konsultacji i załatwień masa. Każdy uczestnik
wracał zadowolony, reklamacji nie
było. Pogoda sprzyjała, choć wiadomo
nie wszystko jest się w stanie przewidzieć z tak dużym wyprzedzeniem.
Ale czy słońce, deszcz, czy mgła, liczy
się dobre towarzystwo i dobry humor.

Msza święta na Luboniu
Wielkim

O
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Knofliczków, gospodarzy schroniska
na Luboniu Wielkim. Obchodzą oni
bowiem 25. rocznicę ślubu. Z tej okazji
odśpiewano im "Sto lat", a Edward
Żarnowski i Kazimierz Zapała z Gor-

FOT. PTTK

gromnym zainteresowaniem
cieszyła się coroczna msza
święta, odprawiana zawsze
w ostatnią niedzielę lipca przy schronisku PTTK na Luboniu Wielkim jako
dziękczynienie za ocalenie go z wojennej pożogi. W nabożeństwie, które odprawił ks. Tadeusz Bogucki z Zarytego,
wzięło udział według szacunków około
tysiąca osób, turystów i mieszkańców
okolicznych miejscowości, którzy
na szczyt przyszli pieszo, ale też wyjechali quadami, rowerami, motocyklami
i ciągnikami rolniczymi.
Msze dziękczynne na Luboniu Wielkim to już wieloletnia tradycja. Podczas II wojny światowej niemal wszystkie górskie schroniska zostały przez
Niemców spalone. Obiekt na Luboniu
Wielkim ocalał dzięki odwadze ówczesnej kierowniczki, Karoliny Kaleciakowej. Kobieta wyszła na powitanie
okupantów z niemowlęciem na ręku
i butelką wódki. Zbici z tropu Niemcy
odstąpili od spalenia schroniska, choć
później próbowali je zniszczyć pociskiem artyleryjskim wystrzelonym od
strony Zarytego. W tym roku modlono
się również w intencji zmarłych
i o błogosławieństwo dla żyjących
przewodników PTTK, członków Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan, który zorganizował oprawę mszy,
za zmarłego Zenona z Podczerwonego,
a szczególnie za Agatę i Krzysztofa

czańskiego Oddziału Związku Podhalan w Rabce-Zdroju złożyli im z tej
okazji w imieniu wszystkich życzenia,
wręczyli pamiątkową statuetkę i upominek. Po mszy gospodarze zaprosili
wszystkich na grochówkę.
na podstawie: www.gorce24.pl

FOT. PTTK

Wyjazdówki z Kołem PTTK

To czego nie udało się zobaczyć, pozostaje nieodkryte aż do kolejnego wyjazdu, a co się odwlecze… Może następnym razem! Z takim podejściem
warto czekać kolejnego sezonu i nowych propozycji, które czekają tylko
w kolejce. Gdzie kolejne wyprawy?
Zobaczymy za rok!
PTTK

Rymy z Mszaną
na zawsze
zostaną

W

anda Chotomska była jedną
z najbardziej znanych współczesnych polskich poetek
dla najmłodszych. Na jej twórczości
wychowało się kilka pokoleń. Napisała
około 200 książek, a także liczne teksty popularnych piosenek, między innymi dla harcerskiego zespołu Gawęda. Napisała dla Gawędy dziesiątki
piosenek, była też autorką słów piosenek dla dzieci, które śpiewamy po dziś
dzień. ''Kundel bury'' to najlepszy przykład - czy jest ktoś, kto nie kojarzy
słów ''Razem ze mną kundel bury penetruje wszystkie dziury''? Była niesamowitą poetką, która pozostawiła tysiące wierszy, sztuki teatralne, kabarety i słuchowiska. Ile dokładnie?
Sama przyznała się, że nigdy ich
nie policzyła, bo była kiepska
z matematyki.
Odeszła 2 sierpnia 2017 roku.
Zapamiętamy ją głównie jako autorkę
pierwszej polskiej dobranocki: "Jacka
i Agatki". Gdyby nie ona, polskie dzieci
nie poznałyby Jacka i Agatki, Tadka
Niejadka czy jeża spod miasta Zgierza,
nie zastanawiałyby się też, czy tygrysy
jedzą irysy. Nie da się ukryć, że Wanda
Chotomska jest potęgą w świecie literatury dziecięcej. Od kilku dekad nie
ma podręcznika dla najmłodszych,
w którym nie byłoby jej wierszy.
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Chotomska miała cudowne poczucie
humoru i idealnie trafiała w wyobraźnię dziecka, niezależnie od pokolenia.
„Mnie łatwo jest tworzyć dla dzieci,
bo nie zapomniałam, że byłam dzieckiem. Dorośli najczęściej o tym zapominają, a ja myślę dzieckiem, potrafię
się cieszyć jak dziecko, szybciej mówię,
niż myślę - zupełnie jak dziecko" -

powtarzała to często w wywiadach.
Wandzie Chotomskiej bardziej zależało, żeby dzieciom otwierać głowy
niż je uczyć. Dar poezji miała od
dziecka. Wanda Chotomska to wzór
tego jak pisać i nie nudzić. Główną
rolę gra tu zabawa słowem, nieoczekiwane i pełne fantazji skojarzenia.
Chotomska była Tuwimem, Brzechwą

i Makuszyńskim w spódnicy. Przez te
wszystkie lata uczyła nas szacunku do
innych i przypominała, że dzieci trzeba
również słuchać, a nie tylko pouczać,
bo mają wiele ważnego do powiedzenia. Wanda Chotomska była inspiratorką obchodzenia w Polsce Dnia
Dziadka oraz ustanowienia Orderu
Uśmiechu, jedynego w świecie odznaczenia przyznawanego przez dzieci.
Sama została nim uhonorowana
w 1969 roku. "Szwedzi mają Astrid
Lindgren, Finowie Tove Jansson, a Polacy - Wandę Chotomską" - mówił
Grzegorz Kasdepke. A my? Mamy limeryk o cieśli z Mszany, który miał
ochotę na coś ostrego oraz historię muzykalnego słonia, do którego „organista z Dolnej Mszany konną bryczką
wiózł organy”. Czy chcecie wiedzieć
jak skończyła się ta historia? Czy organista zagrał żwawego twista? Sięgnijcie po książki Wandy Chotomskiej!
red. A. J.-L.

Projekt SAD 10
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i niektórzy mieszkańcy naszego miasta
namawiali do poparcia akcji, wszystko
po to by wspólnie udało się pozyskać
odpowiednią ilość głosów i w przyszłym roku móc się zrelaksować bądź
też aktywnie spędzić czas na uprawianiu sportu, na nowym terenie, który
z pewnością odmieniłby oblicze niezagospodarowanego w tym momencie
miejsca. Zwieńczeniem realizacji tego
projektu w założeniu ma być kolejna
atrakcja, tj. koncert na którym wystąpi
gwiazda muzyczna.
Wydawać by się mogło same pozytywy. Niestety znaleźli się malkontenci
i ci „bardziej życzliwi”, którzy nie tylko
projektu nie poparli oddając na niego
swój głos a wręcz przeciwnie zniechęcając innych utrudniali drogę do jego
realizacji. Tymczasem Budżet Obywatelski to budżet każdego z nas! Każdy
mógł zgłosić swój autorski projekt.
Biorąc pod uwagę powyższe, a także
fakt że w rezultacie po ocenie formal-

nej oraz spełnieniu szeregu innych
wymagań udało się dojść do ostatniego
etapu tj. głosowania nad w/w propozycją, szkoda było by tej szansy nie
wykorzystać.
A na koniec mała statystyka.
Wydrukowano 5.500 kart do głosowania. Wszystkie zostały rozdane. Do urny
wróciło jednakże tylko około 1.500 …
Pozostało mieć jedynie nadzieję,
że chociaż część z około 30.000 pozostałych mieszkańców naszych „Ziem
Zagórzańskich”, złożyła swój głos
drogą internetową, a nasi konkurenci
okażą się od nas słabsi.
Wyniki głosowania poznamy do
końca listopada i to wtedy właśnie dowiemy się czy DALIŚMY radę czy jednak do tego typu akcji musimy jeszcze
dojrzeć.
Bartosz Piątkowski
Autor projektu

FOT. WWW.BO.MALOPOLSKA.PL
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eżeli komukolwiek z Państwa po
przeczytaniu tytułu niniejszego
artykułu udało się skojarzyć
o co chodzi, to bardzo dziękuję za pomoc i zaangażowanie!!! Pod tym krótkim hasłem kryją się wielkie pieniądze
(100.000 zł), w których pozyskaniu
i Państwo mogliście mieć swój udział
- ale po kolei.
Projekt, którego realizacja polegać
ma na stworzeniu strefy turystycznowypoczynkowej wraz z koncertem
inaugurującym sezon letni, bo to właśnie kryje się pod tym tajemniczym tytułem, był jedynym reprezentantem
naszego terenu wśród 160 innych projektów zgłoszonych do II Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W ramach tegoż budżetu do
rozdysponowania jest 8 mln złotych,
z czego na nasz region sądecki przypada ok. 1,3 mln złotych. Zgłaszając
w/w projekt uzyskaliśmy szansę by
dzięki tym pieniądzom w Mszanie Dolnej, na ulicy Zielonej (dawna Strzelnica) w roku 2018 powstała plaża
z prawdziwego zdarzenia: z leżakami,
parasolkami, boiskami do siatkówki,
piłki nożnej, badmintona oraz by odbyła się naprawdę duża impreza muzyczna. Do tego wszystkiego potrzebne
jednak były głosy mieszkańców powiatu limanowskiego a głosować mógł
każdy kto ukończył 16 rok życia.
W głosowanie, propagowanie akcji
oraz wszystkie inne związane z tym
czynności zaangażowanych było naprawdę wiele osób. Media i szkoły
prowadziły akcję informacyjną, radni
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Jak zawsze kocioł w Niżnej
miejsce, ale nikomu nie wypominając,
gotowaniem zajęły się wtedy panie...
Dlatego też zakasując rękawy i wdziewając fartuchy panowie radni Bogdan
Surówka i Janusz Matoga zaczęli wykładać na nasz „polski” stół smakowite
kołacze, ulubiony i chwalony sernik z
mszańskiej cukierni - zwany
tam „twarogowcem”. Sekretarz
Miasta - Antoni
Róg miał również ręce pełne
roboty.
Spory
udziec szynki z
Kasinki
miał
spore zainteresowanie, a pokrojone kawałki szybko znikały. Kiełbasy,
boczki - wydawać by się mogło, że
wszyscy będą pochłonięci gotowaniem, ale kiedy tylko smakowite porcje
pojawiały się na stole, od razu ustawiała się kolejka. Mógłby z tego wyjść
niezły kocioł, bo tłum gromadził się z
każdej strony, na szczęście wśród rozłożonych stanowisk gotujących w kon-

kursie powoli zaczęła krążyć komisja
zbierając „próbki” gulaszu do oceny.
W oczekiwaniu na werdykt czas umilały występy, a konkretne rzeczowe
nagrody rozbudzały wyobraźnię. Wygrał ten najsmaczniejszy, ale czy to
ważne? Nie było tak naprawdę prze-

FOT. ARCHIWUM UM
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ym razem wyjątkowo męski
skład pojawił się na słynnym
ważeniu gulaszu w Niżnej. Chociaż jak mawiają znawcy kulinarnych
tematów, że to mężczyźni mają większy
dar doprawiania potraw, jednak tym
razem wyjątkowo nie mieszali w kotle.
Nie pojawić się w partnerskim mieście
wakacyjną porą było by sporym nietaktem, jeździmy tam przecież rok w
rok. I choć w tym roku prym zacieśniania więzi partnerskich wiedli emeryci z Zagórzańskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, na Niżniańskim Kotliku honoru obronili Radni wraz z Burmistrzem Miasta i Sekretarzem.
Biesiadowania można śmiało się
uczyć od seniorów, ale żeby nie pozostać daleko w tyle zaprosiliśmy
wszystkich na degustację najlepszych
mszańskich przysmaków. Mamy już
doświadczenie, że słowacki gulasz
różni się w recepturze od polskich
wersji. Nie tacy przecież byli, który
próbowali dogodzić podniebieniu wymagającego jury. Kto nie gotował po
słowacku - nie mógł liczyć na nagrodę.
Tylko raz udało nam się zająć wysokie

granych, bo wspólnie spędzony czas
na gotowaniu liczył się najbardziej.
Na Kotliku spotykają się przecież
rodziny, grupy przyjaciół, koledzy z
pracy, różne stowarzyszenia i poza
tym, że gotują dobrze się bawią.
red. UM

Kino Letnie 2017 - strzał w dziesiątkę!
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kreacją wydarzenia. Na przestrzeni
dziesięciu lat Kino Letnie zdecydowanie przybrało charakter profesjonalnej
imprezy. Seanse odbywają się w Parku
Miejskim, raz w tygodniu, przez prawie całe wakacje. Wsparciem technicznym czyli nagłośnieniem oraz przygotowaniem do projekcji, zajmuje się
firma Modern Light Service. Pojawiły
się dodatkowe atrakcje: food truck ser-

skrupulatnie dobieranemu repertuarowi, uwalnia pozytywną energię płynącą z integracji. Przystępna forma
tego wydarzenia opiera się na darmowym wstępie, nielimitowanym wieku
i przed wszystkim otwartej przestrzeni.
Przyjazna atmosfera Parku Miejskiego,
ciepłe wieczory, dobre gatunkowo
kino pod rozgwieżdżonym niebem,
rzetelna obsługa i wspaniała publicz-

wujący dobrej jakości hamburgery
oraz foto budka wywołująca pamiątkowe fotografie.
Dlaczego Kino Letnie jest strzałem
w dziesiątkę? Po pierwsze dlatego,
że istnieje od dziesięciu lat, ale to
zbyt proste. Impreza przyciąga tłumy,
w tym roku miała rekordową popularność, na seanse przychodziło średnio
ponad 200 osób. Kino Letnie zaspokaja
potrzebę twórczego spędzania wolnego czasu, być może inspiruje dzięki

ność spowodowały, że Kino Letnie na
dobre wpisało się w ofertę kulturalną
miasta.
red. Ewa Zapała-Barska LAMA

FOT. ARCHIWUM LAMA
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towarzyszenie LAMA - Lokalna
Akcja Mszańskich Aktywistów
istnieje od dziesięciu lat i jak co
roku, w wakacje organizuje Kino Letnie w Mszanie Dolnej. Lato to wyjątkowa pora roku, dni trwają długo,
słońce energetyzuje i pozytywnie nastraja, świat wydaje się piękniejszy.
Uczniowie i studenci nie stresują się
egzaminami, kolokwiami, klasówkami,
ocenami. Rodzicom uczniów nie śnią
się po nocach zebrania szkolne, rodzice studentów nie zamartwiają się
studenckim życiem, swoich prawie dorosłych pociech. Babcie i dziadkowie
wreszcie mogą w pełni nacieszyć się
dokarmianiem wnuków.
Jednym słowem wszyscy korzystają,
a wolny czas inspiruje. Dziesięć lat
temu grupka osób, zainspirowana wakacjami, postanowiła założyć stowarzyszenie i podzielić się energią ze
wszystkimi chętnymi. Nazwali się
LAMA i zorganizowali Kino Letnie, którego założeniem jest przede wszystkim
otwartość oraz integracja. Od samego
początku realizacja tej imprezy odbywa się dzięki finansowemu wsparciu
Urzędu Miasta Mszana Dolna oraz
przychylności i pomocy technicznej
Miejskiego Ośrodka Kultury. Przy tak
dużej życzliwości, płynącej z zewnątrz,
członkowie stowarzyszenia mogą spokojnie zajmować się merytoryczną

Kino Letnie realizowane jest z dotacji Urzędu Miasta w ramach konkursu ofert na Organizację imprez
kulturalnych, artystycznych, zajęć
rekreacyjnych promujących zdrowy
styl życia
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Stowarzyszenia

Ogromny sukces naszej Orkiestry OSP

Wyniki Wojewódzkiego Przeglądu Strażackich Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych:
I miejsce: Orkiestra Dęta z Żurowej
II miejsce: Orkiestra Dęta z Mszany
Dolnej
III miejsce: Orkiestra Dęta z Polanki
Wielkiej
I wyróżnienie: Orkiestra Dęta z Piwnicznej-Zdroju „Podhale”
II wyróżnienie: Orkiestra Dęta Miasta
i Gminy Niepołomice
Wyróżnienia otrzymały:
Orkiestra Dęta Gminy Stryszawa
Orkiestra Dęta z Krościenka nad
Dunajcem
Orkiestra Dęta Zagórowa
Orkiestra Dęta Włosań
Orkiestra Dęta Okulice

Zagraniczne tournée

1

7 sierpnia Orkiestra Ochotniczej
Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej w grupie ok. 50 osób na czele
z kapelmistrzem Piotrem Ratajem wyruszyła w sześciodniową trasę koncertową za granicę. Wyjazd zagraniczny
to wielki sukces, wyróżnienie i docenienie naszej orkiestry.
Po raz kolejny mieliśmy okazję wyjechać do państw Unii Europejskiej.
Oprócz okazji do wypoczynku była to
też okazja do promocji kultury polskiej, a zwłaszcza naszego miasta.
Pierwszym celem naszego tourne było
niewielkie miasto Békéscsaba położone na Węgrzech. W pierwszy dzień
zagraliśmy wieczorny koncert, którym
podbiliśmy serca widowni. Godzinny
występ nie dłużył się nikomu, bo widownia z entuzjazmem przyjęła nasze
utwory, o czym świadczyły gromkie
brawa, które zabrzmiały po ostatnim
zagranym utworze. Kolejne dwa koncerty zagraliśmy w dość nietypowym

miejscu - w termach w Békéscsaba.
Goście zapewne nie spodziewali się
koncertu na żywo. Najpierw zaprezentowaliśmy marsze, a później daliśmy
krótki popis utworów koncertowych.
Pierwszy cel wycieczki osiągnięty, ale
to nie koniec!
Po dwudniowym pobycie na Węgrzech udaliśmy się na Chorwację do
naszej zaprzyjaźnionej orkiestry z Krapiny. Tam zwiedziliśmy zamek Trakoscan i muzeum Neandertalczyków,
gdzie poznaliśmy tajemnice pochodzenia naszych praprzodków. Czasem na
integrację był wspólny grill, śpiewy,
tańce w towarzystwie chorwackich
przyjaciół. Ale kulminacją tego wyjazdu była parada i koncert orkiestr
dętych w Krapinie. Ostatni dzień w
Chorwacji to czas odpoczynku i relaks.
Spędziliśmy go nad morzem. Niestety
wróciliśmy już do jesiennej rzeczywistości, na całe szczęście z fantastycznymi wspomnieniami. Dokąd teraz
muzyka nas poniesie? Czas pokaże….
red. Karolina
Duda OSP

FOT. OSP

Koncertowe
tournée Orkiestry
OSP udało się zorganizować dzięki
dotacji z Urzędu
Miasta w ramach
promocji miasta
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mszańskiej parafii p.w. Miłosierdzia Bożego Rafał Ryczek.
Jest to największy sukces
naszej Orkiestry od kilkunastu lat!
Serdecznie gratulujemy!

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Brunary
Orkiestra Dęta Dominikowice
red. OSP

Strażacy
- Flisacy

1

2 sierpnia na zaproszenie Jaroslava Rosiny Starosty gminy
Niżna na Słowacji, delegacja
mszańskich strażaków na czele
z prezesem Stanisławem Antoszem
wybrała się do naszych południowych
sąsiadów by razem z nimi świętować
Pltnicky Den.

FOT. OSP
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niedzielę 3 września nasza
orkiestra wzięła udział w
Wojewódzkim Przeglądzie
Strażackich Orkiestr Dętych, który
odbył się w Chełmku. Niestety przez
opady deszczu nie udało się wykonać
przewidzianego uroczystego przemarszu, program imprezy został skrócony
i przeszliśmy od razu do wykonania
konkursowych utworów.
Na scenie orkiestra zaprezentowała
wiązankę Polskich Przebojów Filmowych, Sex Bomb oraz James Last Golden Hits, częściowo powtarzając repertuar z Przeglądu Powiatowego
w Laskowej, tym razem jednak, przy
znacznie wyższym poziomie konkurencji, zdobyła… II miejsce! Podkreślić
należy, że w konkursie brało udział 12
orkiestr z terenu całego województwa
(jedna orkiestra na powiat). Na podium znaleźliśmy się obok Orkiestry
OSP Żurowa (I miejsce) oraz Orkiestry
OSP Polanka Wielka (III miejsce).
Nagrodę w naszym imieniu odebrał
kapelan strażaków, były wikariusz

Tłumacząc na język polski to może
być Dzień Flisaka - nawiązując do tradycji spławiania drewna na rzece Orawie. Świętowanie zaczyna się wczesnym rankiem na brzegu rzeki, gdzie
jeszcze kilku znających ten fach flisaków buduje tratwę, na której spływają
później zaproszeni goście. Zbierają się
mieszkańcy obserwując prace, śpiewają zespoły regionalne i przy okazji
odbywają się sportowe zawody. Prezes
razem z przedstawicielami Niżnej odważnie spłynął tratwą. Druga część
świętowania przeniosła się na sportowy stadion. Tam czekały na wszystkich występy regionalne, koncerty, stoiska z rękodziełem i atrakcje dla dzieci.
Inną z wielu atrakcji imprezy był także
pokaz ratowniczy wykonany przez
strażaków z Niżnej, Podbiela oraz naszej jednostki, a także zawody na wesoło. Wyjazdy do sąsiadów na Słowacji
zawsze są udane. Pozdrawiamy naszych przyjaciół z Niżnej!
red. OSP
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Rocznica zagłady mszańskich Żydów

9

Zagłada mszańskich Żydów to najbardziej krwawy mord w historii miasta.
Przy ich zbiorowej mogile zgromadziło
się grono nieobojętnych, dbających
o pamięć społeczników z Mszany, Limanowej, Nowego Sącza. W tym roku
do obchodów włączył się „Sądecki
sztetl” z jego założycielem, Łukaszem
Połomskim, do mszańskich społeczników dołączyli też goście z Limanowej,
Dobrej, a nawet Uniwersytetu w Cam-

FOT. URZĄD MIASTA

sierpnia na zbiorowej mogile
mszańskich Żydów wymordowanych w sierpniu 1942 w wąwozie
„Pańskie” zebrała się grupa osób dbających o pamięć o tych niewinnych
Ofiarach. W tych dniach w wielu
miejscowościach na limanowszczyźnie
odbywały się uroczystości 75. rocznicy
Zagłady.
W środę taka ceremonia miała
miejsce także w Mszanie Dolnej.

bridge w osobie dr Małgorzaty Włoszyckiej, autorki pracy doktorskiej
o mszańskich Żydach. Władze miasta
reprezentowała przewodnicząca Rady
Miasta, Agnieszka-Modrzejewska-Potaczek, która po uroczystościach zaprosiła zebranych do mszańskiego magistratu. Ale najważniejsi byli ostatni
już świadkowie: sędziwy Henryk Zdanowski i Anna Nachman, która ze
łzami w oczach wspominała swe
przedwojenne przyjaciółki: pięć sióstr
Buchsbaum spoczywających w mogile.
Zebrani wystosowali do władz
miasta apel o upamiętnienie miejsca,
gdzie niegdyś stała synagoga stosowną
tablicą, gdyż nie pozostał po niej żaden
ślad, a „stosunek do cudzych świętości
jest miarą naszego człowieczeństwa”
- jak napisała autorka i główna organizatorka uroczystości, Urszula AntoszRekucka. Rada Miasta Mszana Dolna
sesji, która odbyła się 17 sierpnia, również uczcili Ofiary minutą ciszy, złożyli
także kwiaty i zapalili znicze.
red. U. A-R.

Moses Aftergut nie żyje
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myślu w roku 1926. Wraz z rodzicami
i rodzeństwem przyjechał w sierpniu
1942 roku na wakacje do Dobrej.
Kilkanaście dni później stał już
w mszańskich olszynach, na dzisiejszym placu targowym, razem z setkami innych Żydów dowiezionych
w to miejsce z okolicznych miejscowości. Tamtego dnia, podobnie jak dziś,
prażyło słońce, a bezchmurne niebo
zdawało się nie wieścić niczego złego.
A jednak tamtego
sierpniowego dnia
wydarzyła się najstraszniejsza tragedia II wojny
światowej w Mszanie Dolnej - niemieccy żołdacy z
zimną krwią zamordowali 881 ludzi tylko dlatego,
że... byli Żydami.
Moses Aftergut
miał wtedy zaledwie 15 lat - przez
cały dzień, do późnego wieczora, patrzył jak umierali
jego rodzice, trójka rodzeństwa, kuzynostwo z Dobrej, ciocia i wuj oraz rzesza innych, których nie znał z imienia.
Ocalał, bo gestapowcy uznali, że może
się jeszcze przydać i z innymi młodzieńcami miał zostać skierowany na
roboty do Niemiec. Kiedy już zmierz-

chało, Moses stojący w drugim szeregu, wykorzystał chwilę nieuwagi pijanych żołdaków w mundurach SS,
ukrył się w wysokiej trawie, a później
turlając się w dół, znalazł schronienie
w zaroślach. Pod osłoną nocy dotarł
do młyna p. Szynalika na Zarabiu tam znalazł schronienie i bezpiecznie
przeczekał straszne dni.
Choć wiedział, że nie ma już matki
i ojca, a młodsze siostry konały w nie-
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esienią 2016 r. zmarł Moses Aftergut, jedyny ocalały z masakry
na Pańskim w Mszanie Dolnej.
Kiedy 15 lipca 2014 roku, po długiej
i samotnej modlitwie na miejscu kaźni
swoich rodaków, a pośród nich i najbliższych, wolnym krokiem podążał do
czekającego niedaleko samochodu,
co chwilę przystawał, by jeszcze raz
oglądnąć się i popatrzeć na to miejsce,
gdzie 19 sierpnia 1942 roku Niemcy
w bestialski sposób zamordowali 881
Żydów - dorosłych strzałem w tył
głowy, zaś dzieci wrzucali żywe do
dołu, na stosy leżących w morzu krwi
ciał ich matek i ojców uznając, że nie
warto marnować amunicji. Czy Moses
Aftergut przeczuwał, że jest na tym
miejscu po raz ostatni, że kolejne spotkanie będzie już po „tamtej stronie”,
w świecie gdzie nie ma cierpienia
i nienawiści?
Odpowiedzi na te pytania nie będzie, podobnie jak kolejnych spotkań
z jedynym ocalałym z masakry na Pańskim w Mszanie Dolnej w 1942 roku,
Mosesem Aftergutem który zmarł
jesienią 2016 roku w swoim domu,
w Nowym Jorku i zgodnie ze swoją
ostatnią wolą został pochowany
w ziemi przodków. Ta smutna wiadomość dotarła do Mszany Dolnej dopiero teraz, a przekazał ją przyjaciel
Mosesa Afterguta, p. Piotr Krupiński.
Moses Aftergut urodził się w Prze-

wyobrażalnych męczarniach, cieszył
się, że ma jeszcze brata, który nie pojechał wtedy z nimi na wakacje do
Dobrej, ale do Krakowa, do rodziny.
Nie wiedział wtedy, że i on został
przez Niemców zamordowany. Zatrzymany na jednej z ulic Płaszowa przez
patrol, był bez szans - Niemcy kazali
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Danuta Szaflarska
w Mszanie Dolnej

D

FOT. ARCH. RODZINNE - T. SOBIESKI

anusia bardzo dobrze pamiętała
i wspominała Mszanę. Chciała
jeszcze raz ją zobaczyć. W lipcu
2013, przyjechała do Mszany z ekipą
teatralną, która wiozła ją z Kosarzysk
do Warszawy. Po drodze wstąpiła więc
z wizytą do rodziny Sobieskich. W trakcie spotkania zaczeła opowiadać:
Jej ukochane górskie okolice to rodzinne Kosarzyska niedaleko Piwnicznej. Tam się urodziła i mieszkała do
momentu śmierci ojca, kiedy to rodzina
przeniosła się do Nowego Sącza. Dziwnym trafem uczennica szkoły handlowej została studentką szkoły teatralnej
w Krakowie. W czasie studiów, poznała
pianistę Jana Ekiera. Jan i jego siostra
Halina byli bardzo uzdolnieni muzycznie. Studiowali w konserwatorium
i zarabiali w szkole teatralnej grając
na fortepianie. W tym czasie studiowała tam Danusia i tak się poznali.
W 1942 roku poślubiła Jana, pod warunkiem, że dalej będzie grała w teatrze, bo przecież on też będzie dalej grał
na fortepianie. Córeczka Marysia uro-
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młodemu Żydowi wykopać grób,
by chwilę po tym dokonać publicznej
egzekucji.
Moses Aftergut pozostał na świecie
sam. Po wojnie wyjechał do USA i zamieszkał w Nowym Jorku. Kilka lat
później poproszono go, by zeznawał
na procesie Hamanna - gestapowca z
Nowego Sącza dowodzącego masakrą
na Pańskim w 1942 roku. Choć ten zaprzeczał, by kiedykolwiek tam był, został rozpoznany przez Mosesa Afterguta
po charakterystycznym „seplenieniu”.
Po krótkim procesie Hamann został
stracony. Moses Aftergut wrócił do Nowego Jorku i przez długie 66 lat mierzył się ze straszliwą przeszłością.
Budził się w nocy, słysząc szczęk przeładowywanej broni, a zimny pot oblewał ciało. Wiedział, że musi kiedyś
wrócić do Mszany Dolnej, że musi stanąć nad zbiorową mogiłą w której spoczywają najbliżsi, że jest im to winny.
3 września 2008 roku w samo południe, pierwszy raz po 66 latach, stanął na ziemi skrywającej szczątki matki
i ojca, sióstr oraz setek niewinnych
ofiar ludzkiej nienawiści. Pochylony
i cały drżący. Po zoranej zmarszczkami
twarzy płynęły łzy. Modlitwa w samotności trwała długo, a potem długo
ciągnęła się opowieść jedynego ocalałego świadka tamtej zbrodni. Powracał
jeszcze w to miejsce dwa razy - w 2013
i 2014 roku. Mówił wtedy, że tu „ładuje akumulatory” na kolejne lata
i nie przestaje dziękować Bogu, że pozwolił mu tu powrócić, że dał odwagę
i siły.
15 lipca 2014 roku po skończonej
modlitwie nad mogiłą, zatrzymał się
nagle przy polu dojrzewającej pszenicy
- wziął w dłonie złote kłosy i przytulił
do twarzy, a potem z szacunkiem ucałował. Czy wiecie, powiedział, że one
rosną na polu przez które moja matka
i ojciec, moje siostry i wszyscy pozostali, szli po śmierć?
To było ostatnie spotkanie Mosesa
Afterguta z Polską - z Mszaną Dolną,
Przemyślem, Płaszowem i Dobrą.
Mosesa Afterguta już nie ma, ale pozostaje pamięć o człowieku niezwykłym, o człowieku u którego na twarzy
wypisane było niewyobrażalne cierpienie, ale z ust którego nigdy nie usłyszałem słów chęci zemsty, nienawiści
czy pogardy. Mówił zawsze, że tylko
Bóg sprawiedliwie te straszne zbrodnie
oceni. Moses Aftergut jest już ze swoimi
najbliższymi - mogą się wreszcie sobą
nacieszyć i „dokończyć” przerwane wakacje z 1942 roku, a my winniśmy pamięć o tamtej zbrodni i jedynym
świadku tego bestialstwa przechowywać i szerzyć i nie zapominać o miejscu
spoczynku ofiar tej masakry.
Red. UM

dziła się w 1943 r. Niestety, po kilku
latach małżeństwo się rozpadło.
Jan Ekier i Jakub Sobieski byli przyjaciółmi od wczesnej młodości. Chodzili razem do szkoły w Krakowie.
Przyjaźń przetrwała całe życie. W okresie studiów urządzali koncerty, spotkania dyskusyjne i artystyczne w mieszkaniu państwa Sobieskich. Jan i jego
wspomniana wcześniej siostra Halina,
dawali tam koncerty. Znajomość z rodziną Sobieskich prowadziła także na
południe od Krakowa, do Mszany Dolnej, gdzie Sobiescy mieli dom. Jan
Ekier przyjeżdżał tam na wypoczynek
najpierw z siostrą, później z Danusią,
a po wojnie także często spędzał wakacje z rodziną w tych okolicach.
Podczas wojny dwaj przyjaciele wyremontowali organy w kościele w Mszanie Dolnej. Ponieważ remont trwał
przez pewien czas, ksiądz proboszcz
gościł ich w tych trudnych czasach przy

swoim stole. Danusia pamiętała,
że w kościele pracowali też dwaj bracia/artyści, którzy malowali kościół.
Również oni zasiadali do wspólnego
obiadu, jako osoby bliskie proboszczowi.
[Wspomnianymi braćmi byli Makarewiczowie którzy na zamówienie Ks.
Dziekana Stabrawy malowali wnętrze
kościoła]
W 1942 roku w czasie pobytu Ekierów w Mszanie miała tam miejsce
egzekucja ludności żydowskiej. Danusia wyjechała akurat wtedy na jeden
dzień do Nowego Sącza. Po powrocie
czekała ją wstrząsająca wiadomość
o straceniu kilku set osób. Wspomina
też zamordowanie grupy żydowskich
kobiet, które opisuje jako jeden z najbardziej przejmujących wojennych
obrazów, które na zawsze pozostały
w Jej pamięci.
[Wydarzenie te opisaliśmy wspominając Danutę Szaflarską w pierwszym
numerze gazety z tego roku]
W 1943r. Jakub Sobieski musiał
ukrywać się przed Gestapo. Uciekł
wówczas do Warszawy i ukrywał się
pewien czas u Ekierów, gdyż i oni już
wówczas mieszkali w stolicy. Pewnego
dnia Jakub zauważył, że ktoś kręcił się
pod ich oknem. Wolał więc opuścić
przyjazny dom i ukryć się w innym
miejscu. Nie powiedział Danusi i Janowi, dokąd się wybierał, żeby ich nie
narażać na niebezpieczeństwo. Jednak
potrzebował nowego nazwiska i nowych papierów. Tu także pomogli mu
Ekierowie. Przeznaczyli na to dużą
część pieniędzy uzyskanych za wycenę
bardzo drogiego fortepianu. Także
po Powstaniu Warszawskim Ekierowie
ratowali Jakuba Sobieskiego w ciężkiej
chorobie (trafił on potem do szpitala
i został zabrany do niewoli w Niemczech).
Danuta Szaflarska brała udział
w Powstaniu Warszawskim. Wspominała, że nawet kilka scen z pierwszego
jej filmu „Zakazane Piosenki” było
opartych na jej osobistych doświadcze-
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niach. Choćby scena z przewożeniem
broni z futerale na skrzypce w wagonie
pełnym Niemców. Po upadku Powstania, Danusia dostała zadanie wyjazdu
do Mszany, żeby dostarczyć pieniądze
rodzinie uciekinierów z Warszawy.
Nie wiedziała nawet o kogo chodzi.
Opowiadała jak ostatniej chwili wskoczyła na podest pociągu jadącego
z Rabki do Mszany. Okazało się jednak,
że był to pociąg z bronią niemiecką.
Wtedy dopiero uświadomiła sobie, że

to jest bardzo niebezpieczne, gdyż takie
pociągi bywały atakowane lub wysadzane w powietrze przez partyzantów.
Kiedy pociąg wjeżdżał do Mszany, na
szczęście zwolnił na tyle, że mogła
z niego wyskoczyć. Podobno udało jej
się to zrobić na stacji Mszana Dolna
Marki. W Mszanie znała tylko jedną
osobę, Stanisławę Szyszkowską-Sobieską. Dzięki kontaktom Stanisławy
udało się odnaleźć osoby, którym Danusia musiała dostarczyć pieniądze.
Z pobytów Danuty Szaflarskiej
w Mszanie z lat jej młodości zachowało
się kilka zdjęć, między innymi ze spaceru na górę Lubogoszcz. W czasie jej
wizyty w 2013 r., zrobiono też zdjęcia
które są dzisiaj piękną pamiątką.
Ogromne podziękowania dla Pani
Teresy Sobieski
A. J.-L.
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Odeszła Maria Wąchała

W

poniedziałek, 24 lipca o godz. 8.20 odeszła do Domu
Ojca śp. Maria Wąchała przeżyła 82 lata. Jednak chyba
wszyscy, którzy poznali śp. Marię
powiedzą, że żyła za krótko, za szybko,
niespodziewanie i bez pożegnania
odeszła, a przecież tyle miała planów,
tyle nowych pomysłów.
Cieszyła się z sukcesów i szczęścia
najbliższych, rozwiązywała ich problemy, wspierała i służyła radą, jak
umiała najlepiej. A pozostały czas wypełniały obowiązki wobec koleżanek
i kolegów-emerytów i rencistów, jak
ona sama, którzy wiedzieli, że na Marysię mogą liczyć zawsze, że nigdy nie
odmówi pomocy, napisze podanie, pomoże wypełnić skomplikowane druki,
doradzi i wskaże, co jak i gdzie załatwić. Pani Maria urodziła się 8 lutego
1935 roku w Lubomierzu, ale „od zawsze” była mszanianką. To w Mszanie
Dolnej wybudowała wspólnie z małżonkiem rodzinny dom, tu przyszli na
świat dwaj synowie, tam rodziły się ich
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wnuczęta. Dom był zawsze otwarty
i ciepły, wypełniony gwarem dzieciaków. Zmarła śp. Maria pracowała również długie lata w Urzędzie Miasta
i Gminy Mszana Dolna, a po przejściu
na zasłużoną emeryturę oddała całą
siebie Związkowi Emerytów i Rencistów, do którego należeli nie tylko
mieszkańcy miasta, ale i okolicznych
miejscowości z gmin Mszana Dolna
i Niedźwiedź.
To dzięki śp. Marii wielu seniorów
uczestniczyło w pielgrzymkach i wycieczkach na Jasną Górę, do Lichenia,
Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic.
Każdego też roku nadarzała się okazja
do wspólnej zabawy przy dobrej
muzyce, a jesienią przy ognisku,
z akordeonem i biesiadnymi piosenkami. Chyba wszyscy zapamiętają
autorskie piosenki, które p. Maria
na takie okazje przygotowywała
i „a capella” wykonywała.
Wszyscy żyli nadzieją, że ten wulkan
energii, jakim była śp. Maria Wąchała
poradzi sobie z nagłą utratą zdrowia.
Nikt nie dopuszczał najgorszej myśli.
Koleżanki i koledzy modlili się o cud
uzdrowienia, prosili Boga, by Maria
wróciła do nich. Stało się inaczej...
Dziś wiemy już, że śp. Maria Wąchała na swoje dyżury do biura
związku już nigdy nie przyjdzie, że
nigdy już nie zorganizuje pielgrzymki,
nie zaprosi na ognisko i wspólną zabawę. Skończył się cudowny czas
wspólnego przeżywania pięknych
chwil, za które jesteśmy śp. Marii winni
wdzięczność i modlitewną pamięć.
na podstawie: www.limanowa.in

Pożegnanie
Stanisławy
Bogatyńskiej
FOT. ARCHIWUM UM
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a cmentarzu Rakowickim
w Krakowie 28 lipca została
pochowana Stanisława Svava
Bogatyńska - pisarka i poetka urodzona w Mszanie Dolnej. Od 1979
roku przebywała za granicą w Islandii
i w Stanach Zjednoczonych, gdzie
zmarła. Stanisława (“Stasia”) z Holzerów Bogatyńska urodziła się dnia
7 stycznia 1919 roku w Mszanie Dolnej jako najmłodsza córka z sześciorga
dzieci Henryka Holzera (1879-1924)
i Anny Lipień (1878-1939), wdowa
po Marianie Bogatyńskim, matka Haliny i Witolda, babcia Svavy Marii,
Gudmundura Pawła, Anny i Urszuli,
prababcia dla sześciorga prawnuków.
Stasia wychowana w Rzeszowie,
rozpoczęła studia w Akademii Handlu
Zagranicznego we Lwowie przerwane
wybuchem II Wojny Światowej w roku
1939 oraz okupacją hitlerowską aż do
roku 1945. Studia ukończyła po wojnie
w Krakowie uzyskała dyplom magistra
ekonomii i pracowała aż do emerytury
jako inspektor w Banku Inwestycyjnym. W roku 1979 wyjechała do córki
Haliny i przebywała w Islandii przez
10 lat. Następnie przeniosła się na
stałe wraz z córką i jej dziećmi do USA
gdzie mieszkała w Kalifornii aż do
śmierci (5 listopada 2016 roku). Stasia
mimo, że oddalona od kraju ojczystego
utrzymywała bliski kontakt z rodziną,
przyjaciółmi i znajomymi poprzez
częste rozmowy telefoniczne, liczną
korespondencję, nieustanne modlitwy
i coroczne przyjazdy do ukochanej
Mszany.
Stasia miała silną osobowość była
kobietą zdecydowaną, wierzącą, że należy walczyć o siebie i innych, dążyć
odważnie do celu, wierzyć w siebie
i zaufać Bogu. Równocześnie była
osobą o głębokiej wrażliwości i subtelnej duszy, kochała życie i podziwiała naturę, odczuwając w niej obecność Boga Stwórcy Świata. Z wiekiem
stała się głęboko religijna i przez stałe
modlitwy nawiązała kontakt z Bogiem
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i uzyskała łaskę głębokiej wiary, bliskości i ufności w Boga. W wieku lat
71 lat w dniu Zesłania Ducha Świętego
(dnia 15 maja 1990 roku) doświadczyła łaski daru pisania. Wydała 9 książek w języku polskim i w języku angielskim “Paths of life”. Jej pisarstwo
jest przepełnione głębokim odczuwaniem wartości duchowych w życiu
człowieka z jego nierozerwalną więzią
z Bogiem i naturą. W roku 2009 została odznaczona Medalem Państwowej
Komisji Edukacji Narodowej oraz uzyskała dyplom nagrody specjalnej na VII

Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim
im. Ks. kan. Józefa Jamroza.
Bardzo rodzinna czynnie zaangażowana do końca uczestniczyła w życiu rodzinnym i przyjaciół, dzieląc się
filozofią optymizmu, zrozumieniem
i pocieszeniem dla wielu zwłaszcza
tych, którzy byli w potrzebie. Pomogła
wielu znajomym “wyciągając ich z dołków depresji”, wskazywała drogi do
celu i dawała nadzieję tym którym
“grunt się walił pod nogami”. Wielu
z Jej przyjaciół zwracało się o pocieszenie z prośbą o modlitwę wierząc

w jej skuteczność. Stasia była przykładem i inspiracją dla wielu oraz pozostanie żyjącą w naszych sercach i pamięci na zawsze.
Niech Bóg Wszechmogący czuwa
nad Jej duszą
fot. archiwum rodzinnne
oraz archiwum UM
W roku 2009 w Miejskiej Bibliotece odbył się wieczór poetycki
S. Bogatyńskiej

Wspomnienie Ś.P. Prof. dr hab. inż. Józefa Knapczyka

FOT. ARCHIWUM UM

P

rofesor Józef Knapczyk urodził
się 1941 r. w Mszanie Dolnej,
gdzie uczęszczał do Szkoły Podstawowej. Następnie ukończył Liceum
Ogólnokształcące w Rabce Zdroju.
Kolejnym krokiem w edukacyjnej drodze był Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, na kierunku
Mechanika, specjalności Samochody
i Ciągniki gdzie uzyskał kolejno
dyplom mgr inż., stopień naukowy
doktora, doktora habilitowanego,
a w 1991 r. tytuł naukowy profesora
nauk technicznych. W maju 1995 roku
został mianowany na stanowisko
profesora zwyczajnego w Politechnice
Krakowskiej.
Był zatrudniony w Politechnice Krakowskiej przez blisko 50 lat. Przez ten
okres piastował wiele ważnych stanowisk we władzach uczelni. Od 2013
roku pracował w Państwowej Wyższej

Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.
Współpracował również z przemysłem samochodowym będąc konsultantem w ośrodkach badawczo-rozwojowych. Miał wykłady na Uczelniach
Technicznych w Europie: Mediolanie,
Bolonii, Turynie, Sofii, Budapeszcie,
Stuttgarcie czy Graz oraz w USA - University of Florida, University of Illinois.
Wielokrotnie odznaczany za zasługi

i osiągnięcia naukowo-badawcze m.in.
Złotym Krzyżem Zasługi w 1986 r.
Otrzymał również medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego
i Techniki. Członek Oddziału Polskiej
Akademii Nauk w Krakowie. Promotor
prac doktorskich, redaktor naukowy
ośmiu rozpraw habilitacyjnych. Nauczyciel i Wychowawca wielu pokoleń
inżynierów i naukowców.
Profesora Knapczyka poznałem
w czasie studiów na Politechnice Krakowskiej. Będąc wykładowcą dał się
wszystkim poznać jako życzliwy i wyrozumiały nauczyciel. Zawsze gotowy
poświęcić czas aby skonsultować projekty lub wytłumaczyć niezrozumiałe
zagadnienia. Pisząc pracę i przygotowując się do jej obrony zawsze mogłem
liczyć na Jego wsparcie i dobrą radę.
Janusz Matoga

Odważni świecili przykładem
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FOT. URZĄD MIASTA

P

iątkowa pogoda 6 października
nie zachęcała do wyjścia z domu
- jesienna szaruga sugerowała
raczej pozostanie w domowych pieleszach. Ale znaleźli się śmiałkowie, którzy wiedzą, że jak biegamy - to bez
względu na pogodę i to jeszcze
w szczytnym celu. To właśnie najmłodsi zmobilizowali rodziców, zachęcali dziadków, by udać się na plac
Św. Faustyny przy kościele Miłosierdzia Bożego. Tam organizowana była
zbiórka trzeciego biegu „Świeć przykładem”.
O akcji informowały plakaty rozwieszone w szkołach i przedszkolach.
Na szczęście akurat jak na zamówienie
- przestało padać. Straż Miejska już po
raz trzeci z pomocą Policji organizuje
bieg, który jest elementem dorocznych
działań przeprowadzanych pod hasłem
„Bezpieczna droga do szkoły”. Jak zawsze akcję wspierają biegacze z sekcji
Biegów Górskich i Długodystansowych
MOK, przychodzą również radni.

Dla nikogo nie zabrakło odblasków,
zgodnie z obietnicą, każdy kto pojawił
się na biegu otrzymał świecący z daleka element. Rozdane zostały kolorowe bransoletki z logo miasta i odblaski z Małopolskiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Krakowie. Warto o nim
pamiętać wychodząc z domu, jesienne
poranki i wieczory wymagają już od
nas dużej ostrożności. Za chwilę czekać nas będzie zmiana czasu, a wtedy
„świecenie z daleka” to podstawa.
Gdy wszyscy już byli gotowi, zwarci
i widoczni hasło do startu dał Komendant Straży Miejskiej Jakub Spędzia.

Poprowadził on bieg ulicami miasta ul. Kopernika, ul. Starowiejską, nawrót
przy Tesco i finisz na parafii. Wszystkim odważnym "świecącym" kibicował
ks. Proboszcz Tadeusz Mrowiec, a na
mecie czekały pyszne i zdrowe przekąski. Chrupiąc jabłka i świecąc przykładem już w deszczu biegacze wracali
bezpiecznie do domu.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy
za pomoc i wsparcie: Pani Komendant
Annie Pękale i Policjantom z Komistariatu Policji oraz Ks. Proboszczowi Tadeuszowi Mrowcy z Parafii Miłosierdzia Bożego.
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Sport

P

oczątek roku szkolnego i już
mamy pierwsze sukcesy sportowe uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Dolnej - popularnej
mszańskiej „Jedynki”. W wysokiej formie uczniowie byli na Mistrzostwa Powiatu Limanowskiego w Kolarstwie
Górskim, Indywidualna Liga Lekkoatletyczna to również wysokie miejsca,
oraz w Przełajowych Biegach Sztafetowych I i II miejsca. Trzykrotne mistrzostwo powiatu, pięciokrotne wicemistrzostwo i dwa razy miejsce trzecie
to świetne „otwarcie”.
26 września 2017 w Zalesiu odbyły
się Mistrzostwa Powiatu Limanowskiego w Kolarstwie Górskim
ur. 2005r. i młodsi (Igrzyska Dzieci)
I m -Aleksandra Cyrwus
II m - Julia Porębska
V m - Bernadetta Łabuz
Opiekun: Zbigniew Stachura
ur. 2002-2004 (Igrzyska Młodzieży
Szkolnej)
I m - Sylwia Cichórz
II m - Żaneta Wesołowska, II m - Mateusz Habieda,

V m - Wiktor Antosz, VI m Anita Cyrwus
Opiekun: Katarzyna Mielnikiewicz
Szkołę reprezentowało 22
uczniów
27.09.2017 - Mszana Dolna Powiatowe Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w Indywidualnej
Lidze LA:
II m - Karpierz Maciej - skok w dal,
III m - Karpierz Michał - skok w dal,
III m - Karpierz Maria - pchnięcie kulą,
V m - Żurek Aleksandra - bieg 300m,
V m - sztafeta 4 x 100m - chłopcy,
VI m - Głowacz Natalia - bieg 100m,
VI m - sztafeta 4 x 100m - dziewczęta,
VI m - Krzysztofiak Grzegorz - pchnięcie kulą
Opiekunowie: Katarzyna Mielnikiewicz, Grzegorz Szynalik
3.10.2017 - Limanowa - Mistrzostwa
Powiatu Limanowskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych:
Igrzyska Dzieci:
I m - chłopcy (opiekun : Zbigniew
Stachura)

FOT. ZS, GS

Ostry start Jedynki

V m - dziewczęta (opiekun: Katarzyna
Mielnikiewicz, Grzegorz Szynalik)
Igrzyska Młodzieży Szkolnej:
II m - dziewczęta (opiekun: Katarzyna
Mielnikiewicz)
VI m - chłopcy (opiekun: Grzegorz
Szynalik)
Trzykrotne Mistrzostwo Powiatu,
pięciokrotne Wicemistrzostwo i dwa
razy miejsce trzecie to świetne „otwarcie”. Gratulacje dla uczniów i nauczycieli. Szczegółowe informacje na:
http://sp1mszana_sport.republika.pl/
red: SP nr 1
foto: Zbigniew Stachura,
Grzegorz Szynalik

Mistrzyni Martina!

M

FOT. ARCH. KS KRAKUS BBC CZAJA

iło nam poinformować, że
uzdolniona sportowo Martina
Stecka została Mistrzynią Polski w kolarstwie szosowym. W kategorii juniorka młodsza, w jeździe dwójkami na czas razem z Julią Rusnarczyk
może cieszyć się tym ciężko wypracowanym tytułem. Martina jest zawodniczką sekcji kolarskiej Wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego
„KRAKUS” bbc CZAJA, a od września
rozpoczęła naukę w Liceum Ogólnokształcącym Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Świdnicy.

Na podstawie wywiadu z trenerem
Zbigniewem Klękiem, wiemy, że przez
cały sezon w zmaganiach indywidualnych podczas różnych imprez jego zawodniczki zajmowały miejsca w pierwszej dziesiątce, a Martina wygrała
cztery „czasówki” na siedem startów!
Serdecznie gratulujemy i trzymamy
kciuki za dalsze sukcesy!
Na podstawie:
Dziennik Polski, Sport, Kronika
Małopolska, środa 4 pa dziernika
2017 „Krakus Swoszowice ma złote
dziewczyny” Jacek Żukowski

Warsaw Cup z udziałem zawodników z KORYO
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wagową. Ostatecznie Patrycja przywozi V miejsce z Pucharu Świata.
Mateusz Szczęsnowski po wygraniu
dwóch bardzo ciężkich pojedynków
z Grekiem i reprezentantem Izraela
również nieznacznie na punkty uległ
zawodnikowi z reprezentacji Belgi,
który bardzo wysoko wygrał półfinał i
finał. Mateusz Szczęsnowski
przywozi V miejsce Pucharu
Świata. Kacper Piaskowy
oraz Karolina Szczęsnowska
przegrali swoje pierwsze
walki. Gratulacje dla wszystkich za determinację oraz
walkę do końca, mamy nadzieję, że zdobyte doświad-

czenie z najlepszymi zawodnikami
na świecie będzie procentowało
w najbliższych zawodach. Dziękujemy
wszystkim za kciuki oraz mocny doping. Wracamy do pracy jeszcze mocniej zdeterminowani - mówi trener
Zbigniew Karpierz.
UKS KORYO

FOT. UKS KORYO

W

weekend 16-17 września na
hali Torwar zawodnicy z całego świata walczyli w turnieju Pucharu Świata rangi G1 - XXIV
Polish Open - XX Warsaw Cup.
Na ośmiu matach zaprezentowało się
1050 taekwondzistów z 42 krajów.
Rywalizowali w trzech kategoriach
wiekowych - senior, junior, kadet
i łącznie w 56 kategoriach wagowych.
UKS KORYO Mszana Dolna reprezentowali: Patrycja Kornaś, Kacper
Piaskowy, Karolina Szczęsnowska.
Po bardzo zaciętym pojedynku o strefę
medalową Patrycja Kornaś uległa nieznacznie na punkty dobrze dysponowanej Niemce, która wygrała kategorie
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Piłkarskie ligi ruszyły KS TURBACZ walczy o punkty!
FOT. KS TURBACZ

W

okresie wakacji grupy dziecięce młodziki, trampkarze
młodsi, trampkarze starsi oraz
juniorzy KS TURBACZ nie próżnowały.
Korzystaliśmy z dobrej pogody, świetnych obiektów oraz długich dni przygotowując się solidnie do rozgrywek ligowych. Drużyna Młodzików składa się
z 24 piłkarzy urodzonych w rocznikach
2006 oraz 2005 (11 i 12 latkowie).
Chłopcy trenowali trzy razy tygodniowo
na głównym stadionie oraz Orliku. Prócz
treningów odbyły się również sparingi
oraz duży Turniej Piłkarski organizowany na stadionie Turbacza. Nasi młodzi występują w rozgrywkach PZPN
na szczeblu powiatu.
Kolejna drużyną która bardzo mocno
przygotowywała się do jesiennej rundy
rozgrywek była ekipa Trampkarzy Młodszych. To kategoria wiekowa chłopców
urodzonych w roczniku 2004. Razem
z nimi trenuje i gra grupa najbardziej
uzdolnionych chłopców z rocznika
2005(6 zawodników). Ta drużyna bar-

dzo solidnie przygotowywała się do dużego sportowego wyzwania jakim jest
gra w "Małopolskiej Lidze Trampkarzy
Młodszych".
Drużyny młodzieżowe Turbacza,
które mocno przygotowywały się do rozgrywek ligowych to drużyny Trampkarzy Starszych i Juniorów obie drużyny
występują w najwyższych Ligach rozgrywkowych na szczeblu powiatu Limanowskiego. Drużyny te liczą ok 50 młodych piłkarzy z roczników 2003, 2002,
2001 w okresie wakacyjnym treningi
i sparingi odbywały się 3 razy w tygodniu. Obie drużyny w tym sezonie będą
się liczyć w walce o awans do Ligi
Małopolskiej.

Jak widać praca z młodzieżą w Turbaczu idzie pełną parą. Dziękujemy rodzicom, sponsorom oraz przede wszystkim Urzędowi Miasta Mszana za pomoc
w możliwości rozwijania piłkarskich
umiejętności naszej młodzieży. Warto
też zaznaczy że KS Turbacz w ramach
Programu „Klub” otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i i Turystyki
jako Klub wielosekcyjny (sekcja piłki
nożnej i sekcja teakwondo) w wysokości
15 tys. złotych na pracę z młodzieżą.
Na koniec kilka zdań na temat nowo
budowanej drużynie seniorów Turbacz,
która w mocny sposób rozpoczęła sezon
A klasy wygrywając 4 pierwsze mecze
ligowe strzelając 22 bramki z czego 12
bramek zdobył Krzysztof Piekarczyk
uzdolniony snajper Turbacza. Drużyna
liczy 22 zawodników z terenu Miasta
i Gminy Mszana Dolna i na pewno
w tym sezonie powalczy o awans do ligi
okręgowej. Za wszystkie drużyny trzymamy mocno kciuki!
KS TURBACZ

Turniej, który otwiera święto miasta

FOT. TKKF

T

o był już XIII Turniej Piłki Plażowej, który towarzyszy imprezie
Dni Mszany Dolnej już od wielu
lat. W tym roku o puchar Burmistrza
Miasta walczyło 10 drużyn męskich
i 4 drużyny kobiet Turniej rozpoczął
się o godz. 9.00 a finałowe rozgrywki
kończyły się o godz. 17.00
W kategorii kobiet
I miejsce zajęły Marta Lorenc i Edyta
Chalcarz, Mszana Dolna
II miejsce Sylwia Sraga i Anna Muniak,
Pcim
III miejsce Natalia Sraga i Izabela Tupta
W kategorii mężczyzn
I miejsce wywalczyli Tomasz Wątorek

i Krzysztof Knapik z Dobczyc, którzy
powtórzyli wynik z tamtego roku
pokonująć parę z Tarnowa
II miejsce Artur Kosarzycki i Sergiusz
Szczepański
III miejsce zajęła para z Pcimia: Artur
Motyl i Krzysztof Zięba wygrywając

z parą z Mszany Krzysztofem Piekarczykiem i Rafałem Ratajem
Za organizację turnieju odpowiedzialni byli: Jan Piekarczyk Stanisław
Jania. Sędzią głównym był Krzysztof
Piekarczyk. Nagrody wręczali: Tadeusz
Zapała, Jan Piekarczyk, Stanisław Jania
oraz Bogdan Surówka - Przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki
i Promocji Rady Miasta Mszana Dolna
TKKF Lubogoszcz Składa serdeczne
podziękowania Panu Andrzejowi Dudzie z firmy Profexim za zapewnienie
dostawy świeżego piasku na boisko do
gry w siatkówkę plażową.
TKKF

XIX Turniej Tenisa Ziemnego za nami
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dowisku tenisowym. Niestety z uwagi
na chorobę Pan Jan nie mógł odebrać
gratulacji osobiście, w jego imieniu zrobił
to Zbigniew Dąbrowski.
Jeszcze raz składamy wszystkim
gratulacje!
Organizatorzy czyli Ognisko TKKF
„Lubogoszcz” i Urząd Miasta Mszana
Dolna zapraszają na kolejne sportowe rozgrywki.
Wyniki turnieju:
Kategoria Open
1. Grzegorz Matras Limanowa
2. Jan Wojdyła - Kraków
3. Jarosław Dudek Warszawa
4. Filip Kubiński - Rabka

Kategoria powyżej 55 lat
1. WojciechWojciechowski - Kraków
2. Jarosław Kruszak - Kraków
3. Ryszard Garguła - Nowy Sącz
4. Jacek Wojdyła Jacek - Kraków
TKKF

FOT. TKKF
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ak zwykle w sierpniu na kortach pensjonatu “Szczebel” miał miejsce Turniej Tenisa Ziemnego. Były to już
dziewiętnaste rozgrywki organizowane
przez Ognisko TKKF “Lubogoszcz” i jak
zwykle największe emocje na kortach zapewnili sami gracze.
W tym roku do Turnieju zgłosiło się
30 zawodników. Piękne trofea wręczali
Przewodnicząca Rady Miasta Agnieszka
Modrzejewska-Potaczek oraz Burmistrz
Józef Kowalczyk wraz z gospodarzem
Pensjonatu Zbigniewem Dąbrowski.
Piękny puchar oraz dyplom z gratulacjami za długoletnią pomoc w organizacji
Turniejów Tenisa Ziemnego i działalność
na rzecz promocji sportu czekał na Jana
Gniewka - znanego bardzo dobrze w śro-
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Wybrane wakacyjne
starty Sekcji
Biegów Górskich
i Długodystansowych
MOK Mszana Dolna

