Programy

Historia

W tę najpiękniejszą z Nocy
- Noc Bożego Narodzenia, do
każdego domu, do wszystkich
Mieszkańców Mszany Dolnej
i naszych Gości, śpieszymy
z płynącymi z serc życzeniami
- pokoju i miłości, szczęścia
i zdrowia.
Życzymy, by Nowy 2011 Rok
był czasem obfitości Bożych łask,
wzajemnej życzliwości
i spełnienia marzeń

Sport

Burmistrz, Rada Miasta,
Pracownicy Urzędu Miasta
oraz Redakcja "Pod Lubogoszczą"

Rada Miasta

Mikołaj
Egzemplarz bezpłatny

Wybory

Podsumowanie wyborów
samorządowych

W

dniu 21 listopada 2010 roku
odbyły się wybory do trzech
szczebli samorządu terytorialnego: miasta, powiatu oraz województwa. W Mszanie Dolnej wybieraliśmy 15 radnych w 8 okręgach wyborczych oraz burmistrza. Wybory burmistrza musiały rozstrzygnąć się
w pierwszej turze, gdyż tylko 2 komitety
wyborcze (spośród 4) zgłosiły kandydatów na to stanowisko.
Komitet Wyborczy Wyborców Dla
Mszany desygnował urzędującego burmistrza - Tadeusza Filipiaka, natomiast
KWW „Razem w Przyszłość” poparł
radnego miejskiego (w latach 2002 2010) - Józefa Bierowca. Burmistrz
Filipiak uzyskał poparcie 1943 głosy
od mieszkańców Mszany, co stanowiło
nieco ponad 60% wszystkich głosów,
natomiast kontrkandydata poparło
1265 wyborców (39,43%).
Podobnie jak w kadencji 2006-2010
swoich przedstawicieli w Radzie Miasta
będą miały 3 komitety wyborcze: KWW
„Razem w Przyszłość” - 6 radnych, KWW
Dla Mszany - 5, natomiast KWW „Sa-

Wynik wyborów na stanowisko burmistrza miasta Mszana Dolna.
morządowe Przymierze - Razem” - 4.
Szczegółową statystykę wyborów radnych w poszczególnych okręgach wyborczych obrazuje tabela (osoby wyróżnione czcionką pogrubioną uzyskały
mandat).
Frekwencja przy urnach wyborczych
kształtowała się na poziomie 55,10%
i była odzwierciedleniem frekwencji

w Powiecie Limanowskim - 55,19%,
natomiast była wyższa niż w Województwie Małopolskim (48,58%) oraz
w całym kraju (47,32%).
RED.

Frekwencja wyborcza w poszczególnych komisjach obwodowych
Liczba
Obwód
Nr
1
2
3
4

Komisja Obwodowa
Zespół Szkół Miejskich Nr 1,
ul. Sienkiewicza 2
Zespół Szkół Miejskich Nr 2,
Rynek 21
Urząd Miasta,
ul. Piłsudskiego 2
Zespół Szkół Miejskich Nr 1,
ul. Sienkiewicza 2

Ogółem

uprawniokart
głosów
nych
wydanych oddanych

% głosów
ważnych

957

955

54,79

922

96,54

2101

1208

1205

57,35

1178

97,76

1155

623

622

53,85

609

97,91

976

510

510

52,25

499

97,84

5975

3298

3292

55,1

3208

97,45
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Frekwencja

Cennik reklam
Cennik reklam okładka (netto)
1/4 strony - 200 zł
1/2 strony - 300 zł
cała strona - 500 zł
Cennik reklam (środek) netto
1/4 strony - 160 zł
1/2 strony - 240 zł
cała strona - 400 zł
Reklama w dwóch kolejnych
numerach - zniżka 10%
w 3 kolejnych - zniżka 20%
w 4 kolejnych - zniżka 30%
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Wybory
Wyniki głosowania na kandydatów do rady
Okręg
Nr na
wyborczy Nr listy
liście
nr

1

2

3

4
5
6

7

8

Nazwisko i Imiona

Nazwa komitetu

Sroka Jan
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18

1

18

2

Szynalik Jan

18

3

Nawara Grażyna

19

1

Grzybacz Paweł Wojciech

20

1

Dulęba Maciej Michał

20

2

Kotarba Joanna Maria

20

3

Wacławik Wacław

21

1

Sieja Eugeniusz

21

2

Ryś Ewa

21

3

Jamróz Wojciech Józef

18

1

Niedośpiał Grzegorz Jan

18

2

Ligęza Włodzimierz Stanisław

20

1

Chorągwicki Marek

20

2

Dara Rafał Janusz

21

1

Łacna Irena Małgorzata

21

2

Kalińska Urszula Maria

18

1

Rataj Robert Andrzej

20

1

Cieżak Bogumiła

20

2

Jarosz Zbigniew

21

1

Wacławik Maria

21

2

Mrózek Stanisław

18

1

Stożek Jan

19

1

Antosz Magdalena Maria

20

1

Piekarski Adam

21

1

Franczak Anna

18

1

Karpierz Bronisław

20

1

Dudzik Stanisław Andrzej

21

1

Orzeł Agnieszka Jolanta

21

2

Karczewski Jerzy Jan

18

1

Nawieśniak Andrzej

20

1

Łukasik Małgorzata

21

1

Malec Adam Jan

18

1

Opach Barbara Jadwiga

18

2

Dudzik Piotr Antoni

20

1

Broczkowski
Władysław Aleksander

20

2

Karpierz Lidia Maria

21

1

Cieżak Piotr

21

2

Sochacka Anna

18

1

Dziętło Stanisław

19

1

Potaczek Piotr

20

1

Chorągwicki Adam

20

2

Kotarba Krystyna

21

1

Wardyński Jacek Tadeusz

21

2

Zawirski Tomasz
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Liczba głosów
ważnych % głosów
oddanych na ważnych
kandydata

Mandat

81

13,5%

Nie

199

33,17%

Tak

80

13,33%

Nie

73

12,17%

Nie

208

34,67%

Tak

282

47,00%

Tak

90

15,00%

Nie

129

21,50%

Nie

50

8,33%

Nie

132

22,00%

Nie

23

6,95%

Nie

55

16,62%

Nie

66

19,94%

Nie

151

45,62%

Tak

109

32,93%

Tak

95

28,70%

Nie

251

50,10%

Tak

206

41,12%

Tak

110

21,96%

Nie

130

25,95%

Nie

162

32,34%

Nie

133

49,08%

Tak

23

8,49%

Nie

72

26,57%

Nie

43

15,87%

Nie

104

25,43%

Nie

198

48,41%

Tak

162

39,61%

Nie

167

40,83%

Tak

37

21,14%

Nie

61

34,86%

Nie

77

44,00%

Tak

116

23,34%

Nie

53

10,66%

Nie

198

39,84%

Tak

154

30,99%

Nie

177

35,61%

Tak

160

32,19%

Nie

174

40,28%

Tak

105

24,31%

Nie

76

17,59%

Nie

52

12,04%

Nie

159

36,81%

Tak

64

14,81%

Nie
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Wydarzenia

Miasto w rękach nowego Samorządu

S

taropolskie przysłowie głosi: „bez
Boga, ani do proga”. Nowowybrani radni Rady Miasta Mszana
Dolna, a także obaj burmistrzowie rozpoczęli VI kadencję Samorządu od
udziału we Mszy św. której przewodniczył w kościele św. Michała Archanioła proboszcz parafii ks. Jerzy Raźny.
Na godzinę 10.00 do Sali Narad mszańskiego magistratu nowych rajców zwołał
ustępujący z urzędu Przewodniczący
Rady Miasta minionej już kadencji
Eugeniusz Sieja.
Wśród zaproszonych Gości byli ks.
Jerzy Raźny, proboszcz parafii św. Michała, dyrektorzy i kierownicy instytucji
samorządowych - szkół, przedszkoli,
placówek kultury, zakładów, a także
pracownicy UM - Sekretarz Miasta
i Skarbnik. Zaproszenie na I Sesję
mszańskiego parlamentu otrzymali
także radni powiatowi Franciszek Dziedzina - był obecny oraz Władysława
Anna Jamróz i Antoni Róg - na Sesji
nieobecni. Program I Sesji inaugurującej
VI kadencję Samorządu przewidywał
niewiele punktów - jednak bardzo is-

totnych. Pierwszej części obrad przewodniczył Radny - Senior Stanisław
Andrzej Dudzik, któremu przypadł zaszczyt odczytania Roty Ślubowania.
Po słowach: „wierny Konstytucji
i prawu Rzeczypospolitej Polskiej,
ślubuję uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie,
mając na względzie dobro mojej gminy
i jej mieszkańców”, każdy z 15 ślubujących Radnych dodał nieobowiązkowy, ale dopuszczalny wg własnego
uznania zwrot: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Przyszedł czas na powołanie spośród
siebie Przewodniczącego Rady Miasta
Mszana Dolna - zgłoszono dwie kandydatury: Władysława Broczkowskiego
i Adama Malca. Wyboru dokonuje się
w sposób tajny. Powołana komisja
skrutacyjna przygotowała karty z nazwiskami obu kandydatów. Do urny
powędrowało 15 kart - po podliczeniu
głosów (wszystkie ważne) przewodniczący komisji radny Piotr Cieżak
ogłosił, że nowym Przewodniczącym
Rady Miasta został wybrany Adam
Malec - uzyskał poparcie 9 rajców, zaś

pozostałych 6 oddała swoje głosy na
Władysława Broczkowskiego. W tym
momencie nastąpiła zmiana za prezydialnym stołem - Radnego Seniora zastąpił nowowybrany Przewodniczący
Rady Miasta.
W kolejnym punkcie obrad przewidziano zgłaszanie kandydatur i wybór
wiceprzewodniczącego Rady. Zgłoszone
zostały dwie kandydatury - Roberta
Rataja i Stanisława Andrzeja Dudzika.
Na karcie do głosowania umieszczone
zostało jednak tylko nazwisko tego
pierwszego, gdyż najstarszy w nowowybranej Radzie Stanisław Andrzej
Dudzik nie wyraził zgody na kandydowanie. W głosowaniu tajnym Robert
Rataj otrzymał 13 głosów poparcia,
a dwójka radnych wstrzymała się od
głosu. Gratulacje nowym Radnym
złożyli Franciszek Dziedzina - radny
Powiatu Limanowskiego i burmistrz
miasta Tadeusz Filipiak, z którego rąk
nowowybrany Przewodniczący Rady
Miasta otrzymał projekt budżetu miasta
na rok 2011.
Red.

Podziękowanie dla Radnych kadencji
2006-2010
W październiku 2006 roku Mieszkańcy naszego miasta obdarzyli Was swoim zaufaniem i na kolejne 4 lata
powierzyli troskę o jego losy - czas do następnych wyborów minął bardzo szybko. Nie zmarnowaliście Panie i Panowie
Radni ostatnich czterech lat. Dziś chcę Wam za te lata pracy na rzecz Mszany Dolnej - naszej Małej Ojczyzny, bardzo
serdecznie i gorąco podziękować. Bywało, że spieraliśmy się, że na ten sam problem patrzyliśmy inaczej, a kłopoty
chcieliśmy rozwiązywać po swojemu, że i wśród Was nie było bardzo często jednomyślności, ale zawsze dobro naszego
miasta zwyciężało.
Dziękuję za współpracę i zaufanie - dzięki temu niewiele było sporów, a wszyscy mogli się skupić na pracy
przynoszącej Mszanie Dolnej rozwój. Mszana Dolna jest dziś inna - zmieniła się na lepsze, również dzięki Państwa
pracy w Samorządzie. Mimo wielu słów krytyki nie zawahaliście się przy podejmowaniu trudnych decyzji w sferze
finansów - ta odwaga była potrzebna do sięgania po fundusze unijne, ale nie tylko. Bez zgody Rady Miasta na nic by
się zdały nasze projekty i wnioski.
Mając przysłowiowe "zielone światło" bez kompleksów sięgnęliśmy po środki unijne na rewitalizację miasta, a za kilkanaście dni przekażemy młodzieży największą na Ziemi Limanowskiej halę sportową.
Nie zabrakło również chwil smutnych i dramatycznych - w kwietniu tego roku pożegnaliśmy Pana Jerzego Żądło,
który pracom Rady Miasta przewodniczył od roku 2006. Odszedł, choć miał jeszcze wiele planów i marzeń, których już
nigdy nie zrealizuje.
Szczególne słowa podzięki kieruję do Pana Eugeniusza Siei, który przewodniczył Radzie Miasta do końca kadencji
2006-2010. Rzadko spotyka się tak oddanego sprawom Samorządu człowieka - mogę dziś śmiało powiedzieć, że nie powstałaby pełnowymiarowa hala sportowa, gdyby nie upór i determinacja w przekonywaniu sceptyków tego pomysłu,
przez Przewodniczącego Eugeniusza Sieję. W roku 2007 mało było takich, którzy w realizację tego projektu wierzyli dziś po 18 miesiącach budowa hali dobiega końca. Dla Przewodniczącego Rady Eugeniusza Siei nie było spraw
ważnych i mniej ważnych - jeśli dotyczyły spraw miasta, były najważniejsze.
Z "14" radnych minionej kadencji o ponowny wybór na różnym samorządowym szczeblu starało się jedenaścioro
radnych - pięcioro uzyskało mandat, sześcioro musiało przyjąć porażkę, zaś trójka byłych rajców postanowiła wziąć
z Samorządem rozbrat. Wszystkim bez wyjątku za wspólną pracę jeszcze raz dziękuję i proszę o wsparcie nas
pozostających w Samorządzie, swoim doświadczeniem.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Tadeusz Filipiak
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Wywiad
FOT. URZĄD MIASTA

z nowym przewodniczącym Rady Miasta Adamem Malcem

Przewodniczący Adam Malec
Red. - Choć mieszka Pan od urodzenia
w Mszanie Dolnej, proszę powiedzieć
kilka słów o sobie?
A.M. - Mieszkam w Mszanie Dolnej od
zawsze, czyli już 45 lat. Jestem żonaty
mam 5-cioro dzieci, pracuję w Urzędzie
Pocztowym w Mszanie Dolnej. Śpiewam
w Chórze Męskim im. ks. Józefa Hajduka
przy kościele św. Michała. Jestem też
instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu przewodnika. Interesuję
się sportem oraz muzyką. Uwielbiam
obozy harcerskie nad naszym morzem.
Red. - Czy deklarując start w wyborach
samorządowych do Rady Miasta
zakładał Pan ewentualną porażkę,
czy raczej wszystko przemawiało za
tym, że zwycięstwo jest możliwe?
A.M. - Człowiek nigdy nie powinien
być pewny wygranej, dlatego ja do momentu ogłoszenia wyników byłem przygotowany na fetę, ale i na przełknięcie
„gorzkiej pigułki” w postaci przegranych

wyborów, tym bardziej, że moimi kontrkandydatami byli ludzie znani i cenieni
w naszym mieście, ale nie ukrywam,
po cichu liczyłem na sukces.
Red. - Pytamy o to nie bez przyczyny,
bo wszyscy pamiętają wakacyjne spory
o przystanki przy ul. Piłsudskiego,
a jest to okręg w którym Pan
mieszka i z którego do wyborów Pan
startował?
A.M. - Nie był to łatwy okres. Zbliżała
się końcówka kadencji. Jednym lokalizacja przystanków nie odpowiadała,
inni z tej decyzji się cieszyli. Tych
drugich, jak widać było więcej.
Red. - Cztery lata temu do wyborów
w okręgu 6 z 309 uprawnionych,
w głosowaniu uczestniczyło 184,
z których 56 oddało na Pana głos,
w tym roku do urny wyborczej swój
głos wrzuciło 185 mieszkańców tego
rejonu - na Adama Malca zagłosowało
77 wyborców. Mimo obaw uzyskał
Pan w tym najmniejszym okręgu dużo
lepszy wynik. Jak Pan to tłumaczy?
A.M. - Przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować moim wyborcom
za głos oddany na mnie. Jak widać
z tych cyfr moich wyborców przybyło zrobię więc wszystko, by nie zawieść
ich zaufania. Będą tacy, którzy powiedzą,
że nie za wiele w minionej kadencji
udało się zrobić w tym rejonie, jednak

poparcie uzyskałem większe - może wyborcy patrzyli na mnie przez pryzmat
całego miasta, a tu za cztery lata zrobiliśmy naprawdę wiele.
Red. - Czy zaskoczyła Pana propozycja, by zostać przewodniczącym Rady
Miasta?
A.M. - Owszem i powiem, że długo się
zastanawiałem nad propozycja przyjęcia
fotela przewodniczącego rady. Za przyjęciem propozycji przeważyły słowa
otuchy z ust moich najbliższych oraz
przyjaciół.
Red. - Za nowym przewodniczącym
pierwsze trzy Sesje miejskiego parlamentu - była trema?
A.M. - Skłamałbym mówiąc, że nie, ale
z dnia na dzień z sesji na sesję myślę,
że będzie coraz lepiej.
Red. - Co martwi, co cieszy - czego jest
więcej? Optymizmu czy pesymizmu?
A.M. - Cieszy mnie to, że już po dwóch
sesjach potrafiliśmy znaleźć wspólny
język jako rada, bez podziału na obozy.
Z natury jestem optymistą i liczę, że
także moje koleżanki i koledzy radni
podzielą mój optymizm. Mam taką nadzieję, dlatego proszę wszystkich mieszkańców naszego miasta o współpracę
z Radą Miasta, a drzwi przewodniczącego są otwarte dla wszystkich.
Red.

Burmistrz zaprzysiężony

P

o radnych, którzy ślubowanie
złożyli na I inauguracyjnej Sesji
Rady Miasta 1 grudnia, przyszedł
czas na wybranego w I turze samorządowych wyborów (21 listopada br.)
nowego-starego burmistrza. Tadeusz
Filipiak uzyskał ponad 60% poparcie
wyborców pokonując Józefa Bierowca
na którego głosowało ponad 39% mieszkańców Mszany Dolnej uczestniczących
w wyborach.
Zgodnie z ordynacją wyborczą wszystkie gminy w których rozstrzygnięcia zapadły w I turze, do 6 grudnia mają czas
na zwołanie sesji, podczas których nowowybrani wójtowie, burmistrzowie
i prezydenci muszą złożyć ślubowanie.
Przewodniczący Rady Miasta Adam Malec
taką Sesję zwołał na piątkowe popołudnie
i w obecności 14 radnych, zaproszonych
dyrektorów i kierowników instytucji samorządowych, Tadeusz Filipiak wybrany
w wyborach powszechnych 21 listopada
burmistrzem Mszany Dolnej na lata 20102014, złożył uroczyste ślubowanie.
Po raz pierwszy zaprzysiężenie odbyło
się przy udziale pocztu sztandarowego -
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poświęcony 3 października br. sztandar
Miasta, prezentowali nowowybrani Radni
mszańscy - Jan Szynalik, Stanisław An-

drzej Dudzik i Rafał Dara. Radni ustalili
również składy osobowe w stałych komisjach Rady Miasta - zgodnie ze Statutem Miasta Mszana Dolna, każdy Radny
ma obowiązek uczestniczenia w pracach
przynajmniej jednej komisji stałej. Głosowanie na składem w poszczególnych komisjach przebiegło bardzo sprawnie,
a nowo powołane komisje wyłoniły spośród siebie swoich przewodniczących
i tak szefem Komisji Rewizyjnej został radny Jan Stożek, Komisji Budżetowej -

radny Stanisław Dziętło, Komisji Sportu,
Turystyki i Promocji - radny Jan Szynalik,
Komisji Zdrowia, Profilaktyki Uzależnień
i Spraw Socjalnych - radna Joanna Kotarba, Komisji Oświaty i Kultury - radna
Bogumiła Cieżak, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
- radny Stanisław Andrzej Dudzik oraz
Komisja Ochrony Środowiska - radny
Jacek Wardyński. Przed sesją i w przerwie
obrad, wszyscy uczestnicy otrzymali
w prezencie małego Aniołka i „coś” na
słodko - za upominkami stały dwie Panie
- Irena Łacna i Róża Gniewek prowadząca
zajęcia w odremontowanej świetlicy na
oś. Krakowska. W zamian za „anielski
prezent” każdy z obdarowanych wrzucił
do koszyczka tyle, ile zechciał - za zebrane
pieniądze zostaną zakupione dla dzieciaków z osiedla zabawki, pomoce do
nauki i gry.
Ostatnim punktem obrad II Sesji RM
był komunikat kierownika MOPS o sytuacji
bezdomnych na terenie miasta i prośba,
by nikt z potrzebujących pomocy w trudnym, zimowym okresie nie pozostał sam.
Red.
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Liderzy biznesu

IV

Gala Przedsiębiorczości Powiatu Limanowskiego - starostwo powiatowe w Limanowej i Rada Przedsiębiorczości Powiatu
Limanowskiego rok rocznie podsumowuje
rok i nagradza liderów biznesu – najlepszych z naszego terenu. Podczas
czwartej już gali z początkiem listopada
wręczono statuetki, nominacje i dyplomy.
Z uroczystości w sali Limanowskiego
Domu Kultury wracali również mszańscy
przedsiębiorcy. Za najlepszą inicjatywę
gospodarczą na limanowszczyźnie kapituła uznała dwie firmy, przyznając
wyróżnienie Spółdzielni Pracy „Meblomet”, która jako pierwsza w Polsce
uzyskała certyfikat AKZO NOBEL Approvef Applicator, świadczący o stosowaniu najlepszej jakości lakierowania
proszkowego do produkcji mebli oraz
konstrukcji stalowych takich jak urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu

tzw. urządzenia fitness. W kategorii
„średnie firmy” na podium wśród nagrodzonych znalazły się dwa mszańskie
obiekty „Wyspa Mszanka” oraz „Folwark
Stara Winiarnia”, których oferta jest
ciekawa dla każdego turysty odwiedzającego naszą okolicę. Nowoczesne
centrum odnowy biologicznej, rehabili-

tacja, masaże, zabiegi kosmetyczne, basen, jacuzzi, sauna, grota solna, zajęcia
sportowe i przytulna kawiarnia, idealne
miejsce wypoczynku z możliwością noclegu. Folwark to miejsce pełne sztuki,
koncertów, degustacji wina co ma swoje
odzwierciedlenie nie tylko w tym konkursie. Oba te miejsca współpracują ze

Wśród najpopularniejszych

S

peluszy - trofeum było Honorowe Insygnium Burmistrza Małopolski 2010.
Burmistrzowi naszego miasta było raźniej
w tym zacnym gronie, gdyż wśród laureatów znaleźli się wójtowie gmin
z nami sąsiadujących - Janusz Potaczek
z Niedźwiedzia i Tadeusz Patalita
z gminy Mszana Dolna - obaj wójtowie
mają już w swojej „kolekcji” pokaźną
ilość trofeów - na ścianach gabinetów
wisi 15 witosowych kapeluszy. Plebiscytowi od samego początku towarzyszy

FOT. URZĄD MIASTA

ala Obrad Rady Królewskiego
Miasta Krakowa gościła 29 października br. laureatów plebiscytu
Gazety Krakowskiej i Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski - do organizatorów wpłynęło ponad 50 tys.
kuponów.
Mieszkańcy Małopolski wybrali 10
najpopularniejszych wójtów i po raz
pierwszy, 5 najpopularniejszych burmistrzów. Wśród „5” najpopularniejszych
burmistrzów znalazł się burmistrz na-

sobą w ramach akcji „Region Mszana”
oferując zniżki na swoje usługi za okazaniem specjalnej karty rabatowej warto o tym pamiętać tuż przed sezonem
turystycznym. Natomiast w kategorii
duże firmy pośród nagrodzonych znalazła się po raz kolejny F.H.U. „Gracja”
Pani Agaty Żądło. Rodzinna firma
działająca od 1993 roku poszerzyła
swoją działalność o nowo otwarty lokal
– Centrum Konferencyjno-Bankietowe
„STING” oraz o Bistro „Krakowska”,
o którym z uwagi na smaczne i duże
porcje posiłków głośno już na falach
CB radia. Nie pozostaje nic innego jak
tylko złożyć gratulacje laureatom i życzyć
im kolejnych podobnych wyróżnień.
Red.

Diamentowy
jubileusz

M

iejskie Przedszkole nr 1 w Mszanie
Dolnej na już 60 lat – z tej okazji
odbyły się uroczyste obchody.
Te wspaniałą uroczystość swoim udziałem
zaszczycili m.in. przedstawiciele Kuratorium
Oświaty i Wychowania w Krakowie, Wicestarosta powiatu limanowskiego Franciszek
Dziedzina, Burmistrz Miasta Mszana Dolna
Tadeusz Filipiak, Przewodniczący Rady
Miasta Eugeniusz Sieja, przedstawiciele
zakładu INCO VERITAS, emerytowani
dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy przedszkola, absolwenci, aktualni wychowawcy
i rodzice przedszkolaków.
Oficjalną cześć rozpoczęła msza św.
w kościele p.w. Św. Michała Archanioła.
Dalsza część obchodów odbyła się już
w przedszkolu. Pani Dyrektor przybliżyła
historię placówki, a następnie przyszedł
czas na podziękowania, gratulacje i ciepłe
życzenia. Przedszkolaki z grupy starszaków
przedstawiły program artystyczny przygo-

Tadeusz Filipiak wśród „5” najpopularniejszych burmistrzów małopolski
szego miasta - Tadeusz Filipiak.
Pamiątkowe dyplomy i „insygnia władzy”
odebrali również burmistrzowie: Biecza
- Urszula Niemiec, Wojnicza - Zbigniew
Nosek, Myślenic - Maciej Ostrowski
i Nowego Targu - Marek Fryźlewicz.
W Gazecie Krakowskiej z dnia 2 listopada br. red. Stanisław Śmierciak pisze,
że „(...) Najpopularniejszego - trzeba
rozumieć jako najgospodarniejszego
i najzaradniejszego samorządowca, bo
właśnie te cechy włodarzy gmin i miasteczek cenią najbardziej nasi czytelnicy
(...)”. Burmistrzowie, w odróżnieniu od
wójtów nie otrzymali tradycyjnych ka-
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Wincenty Witos - trzykrotny Premier II
Rzeczypospolitej i wójt Wierzchosławic.
Patronem Honorowym tegorocznej edycji
plebiscytu był Marszałek Senatu Bogdan
Borusewicz. Gośćmi krakowskiej Gali
byli senatorowie Stanisław Bisztyga
i Zbigniew Cichoń, oraz Marszałek
Małopolski Marek Nawara i Kazimierz
Barczyk, Przewodniczący SGiPM.
Relacja z uroczystości w krakowskim
magistracie znajduje się również na
stronie: www.tvmalopolska.pl pod
hasłem „Plebiscyt Trzy korony Małopolski
rozstrzygnięty”.
Red.

towany specjalnie na 60-te urodziny swojego
przedszkola. Niepowtarzalną atmosferę
stworzyły zespoły muzyczne, wśród których
byli absolwenci przedszkola. Dla gości udostępniona była wystawa zdjęć „Przedszkole
dawniej i dziś”, dotycząca historii placówki
i jej wychowanków. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się kronika przedszkolna, a także księga pamiątkowa,
w której pojawiły się wpisy gości. Domowa
i ciepła atmosfera, radosny nastrój przyczyniły się do tego, że spotkanie długo pozostanie w pamięci.
Red.
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Historia

Z kart historii przedszkola na Leśnej...

FOT. ARCHIWUM PRZEDSZKOLA

Budynek przedszkola od 1950 r.
niak, po niej pani Janina Górska.
W tym czasie utworzono drugi oddział.
Później funkcję kierowniczą pełnią kolejno: Pani Barbara Bardel i pani
Czesława Beron. W 1961 roku kierownictwo przejęła pani Bronisława
Wesłowska, która prowadziła przedszkole przez 18 lat. W tym czasie
urządzono i wyposażono ogród przedszkolny, wyremontowano pomieszczenia na pierwszym piętrze i wykonano
kapitalny remont budynku. Od początku lat 60-tych przedszkole otrzymuje wielkie wsparcie ze strony swojego zakładu opiekuńczego. Zakład
„INCO” pomagał w remontach, w zakupie nowego sprzętu i innych
urządzeń do sal i ogrodu. Fundował
dzieciom zabawki i prezenty z okazji
Mikołajek, Sponsorował zabawy choinkowe i pikniki w ogrodzie. Przedszkolaki odwdzięczały się występami
z okazji różnych uroczystości. W roku
1973 w kronice czytamy: „Powiatowa
Rada Narodowa i Wydział Oświaty
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FOT. ARCHIWUM PRZEDSZKOLA

i Kultury w Limanowej zakupił sąsiedni
budynek wraz z posesją od prywatnych
właścicieli. Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej w Mszanie Dolnej przydzieliło środki na przeprowadzenie kapitalnego remontu wyżej wspomnia-

Mikołajki w przedszkolu

czasie prowadzenie placówek oświatowych przejmują samorządy lokalne.
Przedszkole w tym czasie ma dobrze
wyposażoną bibliotekę, posiada sprzęt
audiowizualny, zainstalowano ogrzewanie centralne, dokonano modernizacji kuchni i innych pomieszczeń: wyremontowano piwnice, wymieniono
okna, wyburzony został
„mały budynek”, a na tym
miejscu urządzono plac zabaw dla najmłodszych
dzieci. Pani Janina Liszka
prowadziła przedszkole
przez 13 lat. W 2003 roku
przedszkole zostało włączone do Zespołu Szkół
Miejskich nr 2, w którym
funkcję dyrektora sprawuje
Pani Józefa Łabuz. Rok później stanowisko wicedyrektora po odchodzącej
na emeryturę Pani Janinie Liszce, przejmuje Pani Helena Węglarz. W roku
2008 udało się zmienić pokrycie dachu,
wykonano także odwodnienie budynku,
wymieniono stolarkę drzwiową, piec
gazowy do centralnego ogrzewania.
Przedszkole wzbogaciło się o nowe
urządzenia ogrodowe i sprzęt komputerowy. W chwili obecnej uczęszcza
do niego 75 dzieci, w trzech grupach
wiekowych. Uczestniczą w różnych
konkursach, organizujemy uroczystości
i spotkania. Dowodem na to są liczne
zdjęcia, dyplomy i wyróżnienia umieszczone w naszej kronice. Staramy się,
aby nasze przedszkole działało w myśl
sentencji Juliusa Langebehna - „Owoce
dojrzewają w słońcu, dzieci zaś
w świetle miłości”

nego budynku i przystosowanie go do
potrzeb przedszkola. Od 1 kwietnia
1973 powstaje trzeci oddział. W nowo
wyremontowanych pomieszczeniach
umieszczone zostały „Maluszki”.
Przyjęto dzieci oczekujące na wolne miejsca, jak również rozluźniły
się dotychczasowe dwa oddziały.
Należy zaznaczyć, że w tym okresie
zgłoszeń dzieci do przedszkola
jest bardzo dużo. Od roku 1979
kierownictwo przedszkola przejmuje Pani Krystyna Radiowska.
Budynek przedszkola wymagał
ciągłego remontu, dlatego w miarę
możliwości był odnawiany i modernizowany.
W całej historii przedszkola
ogromną rolę odgrywali rodzice,
zawsze wykazując się wielkim zaangażowaniem i troską o dobro dzieci.
Organizowano zabawy, z których doNa podstawie kronik i innej dokuchód przeznaczony był na urządzanie
mentacji przedszkolnej tekst oprai wyposażenie sal, zakup mebli,
cowała Pani Helena Węglarz
dywanów, zabawek oraz na zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego.
Wychodząc na przeciw potrzebom rodziców i w celu poprawy warunków
pobytu dzieci w
przedszkolu
utworzono
czwarty oddział.
W momencie
przechodzenia
na emeryturę
pani Krystyna
Radiowska
świętowała 36cio lecie pracy
zawodowej.
W 1991 roku
dyrektorem
przedszkola zostaje pani Janina
Jedni z pierwszych wychowanków przedszkola
Liszka. W tym
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T

o chyba najpiękniejsza budowla
na ul. Leśnej - jej pierwszym
właścicielem był Ksiądz Długopolski. Jedno z pięter zajmował inny,
znany w Mszanie Dolnej kapłan Ksiądz
Gorączko. Sąsiadem obu duchownych
był niejaki p. Jarema - adwokat. Wojenna zawierucha przegoniła z Białorusi
w te strony hrabinę Kotkowską, która
ze swoją kucharką Saszą również mieszkała w tym domu. W czasie okupacji
dom wynajmowała rodzina Madejskich,
a w pokojach na strychu mieszkał prof.
Antoni Boczulski - artysta malarz.
Państwowe przedszkole w Mszanie
Dolnej zostało założone 15 marca 1950
r. Początkowo lokal mieścił się w „Orkanówce”. Pierwszą kierowniczką była
Helena Panaś a powstałe przedszkole
miało jeden oddział. 1 maja 1950 roku
siedziba przedszkola została przeniesiona do budynku przy ulicy Leśnej,
gdzie mieści się do dziś. Kolejną kierowniczką była pani Magdalena Woź-

Wydarzenia

P

o 17 miesiącach od chwili inauguracji budowy (26 maja 2009)
Miejskiej Hali Sportowej przy
Zespole Szkół Miejskich Nr 1 uczniowie
mogą cieszyć się pierwszym obiektem
sportowym realizowanym w ramach tej
inwestycji - poliuretanowym boiskiem
wielofunkcyjnym, położonym na dziedzińcu szkolnym.
Wykonawca - krakowska firma Chemobudowa, reprezentowany przez Kierownika Budowy inż. Bogdana Łagodzkiego, wcześniej o kilka miesięcy niż
zakładany termin, przekazał do użytkowania boisko Burmistrzowi Miasta
- Tadeuszowi Filipiakowi oraz Dyrektor
Annie Górskiej, w obecności Przewodniczącego Rady Miasta Eugeniusza
Siei, nauczycieli i licznie zgromadzonej
młodzieży. Dokonało się to tuż po
montażu wyposażenia - bramek do
piłki ręcznej/nożnej oraz koszy. Kierownik zapoznał zebranych z parametrami i rozwiązaniami technicznymi
boiska, które m. in. posiada nowatorski
drenaż w podbudowie betonowej, dzięki któremu, podczas opadów deszczu

woda nie będzie gromadziła się na kilka miesięcy przed pierwotnym terpłycie boiska. Głos zabrali następnie minem. Po uruchomieniu hali będzie
Burmistrz, Przewodniczący Rady Miasta się mogło odbywać 5 zajęć wf-u rówi Dyrektor Szkoły, wyrażając zadowo- nocześnie, a doliczając starą salę oraz
lenie i radość z obiektu, który prezen- boisko poliuretanowe nawet 7 lekcji
tuje się imponująco.
Chwalili tempo prac i jakość wykonania boiska.
Uczniowie pod przewodnictwem ks. Mateusza
Korpaka postanowili natychmiast sprawdzić walory użytkowe boiska.
Mecz piłki nożnej rozpoczęli samorządowcy - Burmistrz Miasta i PrzewodMłodzież w czasie treningu na nowym boisku
niczący Rady, a chwilę
później do boju ruszyli uczniowie. w tym samym czasie! Dodatkowo bęNiedługo młodzież cieszyć się będzie dzie to jedyna hala w powiecie limagłównym obiektem - halą sportową nowskim z pełnowymiarowym boi44 x 24 m, dofinansowaną w połowie skiem do gry w piłkę ręczną, gdzie
z Małopolskiego Regionalnego Progra- będą rozgrywane zawody na poziomie
mu Operacyjnego i Funduszu Rozwoju powiatowym i regionalnym. Z niecierKultury Fizycznej Ministerstwa Sportu. pliwością czekamy na pierwsze rzuty,
Trwają ostatnie prace wykończeniowe. podania i gole na tym pięknym
Wszystko wskazuje na to, że obiekt obiekcie.
Red.
również zostanie oddany do użytku

Zagórzanie
ks. Jerzego

Muzyczne święto

Ś
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FOT. URZĄD MIASTA

więta Cecylia - patronka śpiewu, godzin przed jego otwarciem ustawiła
muzyki kościelnej, chórów i or- by się długa kolejka.
W „Koncercie Cecyliańskim” wystąpił
ganistów. Wprawdzie nie znamy
jej związków z muzyką, podobno grała Chór męski im. Ks. J. Hajduka, schola
oraz zaproszeni soliści.
na harfie i organach.
W niedzielę 21.11.2010 r. po Mszy
Dziwne czasy – czy tylko jest ważne
Świętej o godzinie 16:00 spotkaliśmy by mieć, coraz więcej mieć - w Bożych
się w naszym parafialnym Kościele by planach inne są kryteria wartości
świętować - by modlić się śpiewem. o czym przypomina Psalmista…
Człowiek jak cień przemija, na próżno
Serce się raduje że tyle mamy w naszym
mieście bardzo zdolnej muzycznie tyle się niepokoi; gromadzi, lecz nie
młodzieży. Jak zawsze nasz Chór wie, kto to zabierze" (Ps 39,6n).
„Dni człowieka są jak trawa. Kwitnie
na znakomitym poziomie - śpiewem
i w tym uroczystym dniu uczcił pamięć jak kwiat na polu: ledwie muśnie go
swojej patronki, a nam wszystkim spra- wiatr, a już go nie ma, i miejsce, gdzie
wił wielką radość. Wydaje się że wszyst- był, już go nie poznaje” (Ps 103,15n)
ko było tak pięknie - z jednej strony
Kazimierz Borek
świetne przygotowanie i wysiłek Chóru
i Solistów a z drugiej
strony dosłownie kilka
osób w Kościele. Ksiądz
Proboszcz na początku
koncertu powiedział
„Kto śpiewa dwa razy
się modli”, czy tylko kilka osób z całego miasta
w ten sposób chciało
wielbić Boga? To nie
pierwszy raz, kolejny
bardzo ciekawy koncert
na którym jest kilka
osób. Zapewne jeśli
w niedzielę otwierano
by nowy sklep, kilka Zapraszamy na kolejne koncerty - warto

owstająca właśnie nowa świątyna
pod wezwaniem Miłosierdzia
Bożego stała się ośrodkiem kultu
słynnego kapłana - męczennika, zamordowanego przez funkcjonariuszy
komunistycznego reżimu w październiku 1984 roku.
Pod koniec maja tego roku radni Mszany Dolnej podjęli uchwałę o nadaniu
imienia kapelana Solidarności ulicy
łączącej kościół Miłosierdzia Bożego
z pobliskim osiedlem mieszkaniowym.
Dewiza księdza Jerzego „Zło dobrem
zwyciężaj” jest na obecne czasy nadzwyczaj aktualna – podkreśla ksiądz Stanisław Parzygnat. Od dwóch lat parafia
organizuje też konkurs o nagrodę im.
Księdza Jerzego Popiełuszki. Uczestnicy
mogli startować w dwóch kategoriach:
plastycznej (plakat, grafika, malarstwo
i fotografia) oraz literackiej (wiersz, opowiadanie, reportaż). Prace na tegoroczną
edycję konkursu można było składać do
końca października. Na Konkurs wpłynęło
97 prac. Wręczenie nagród i wyróżnień
odbyło się w pierwszą niedzielę grudnia
(5.XII) na Mszy Świętej o godz. 10.30.
Laureaci trzech pierwszych miejsc razem
z Ks. Proboszczem wzięli udział w pielgrzymce do grobu Błogosławionego
Ks. Jerzego na Warszawskim Żoliborzu
zostali przyjęci i pobłogosławieni przez
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Laureaci II Parafialnego Konkursu
im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki „Zło
dobrem zwyciężaj.”
- I miejsce Michał Kotarba kl. II gimnazjalna za obraz olejny „Wołanie do
Błogosławionego”,
- II miejsce Adriana Jakubiak kl. II
gimnazjalna za portret wykonany węglem „Uśmiech Ks. Jerzego”,
- III miejsce Robert Jarosz kl. V za
pracę plastyczną „Różaniec w skatowanych dłoniach.”
Wyróżnienia:
- Michał Tomal kl. II gimnazjalna za

wiersz „Wierny do końca”,
- Magdalena Madej kl. I gimnazjalna
za wiersz „List do Księdza”,
- Daria Zarębska kl. VI za pracę plastyczną „Wizja męczeństwa”,
- Michał Ciężadlik kl. VI za pracę plastyczną „Komunia”,
- Karolina Rusnak kl. VI za pracę plastyczną „Pieta”,
- Aleksandra Karpierz i Natalia Porębska
kl. VI za pracę zbiorową „Anioł
Wolności”,
- Weronika Nowosielska kl. II za obraz
olejny „Kwiaty Solidarności”.
Red.
Obok prezętujemy zdjęcie Ady Jakubiak uczennicy Gimnazjum Miejskiego
nr 1 - II miejsce w konkursie za pracę
pt. „Uśmiech księdza Jerzego”
wykonaną węglem

FOT. URZĄD MIASTA

Metropolitę Warszawskiego Ks. Kardynała
Kazimierza Nycza. Odebrali oni również
od metropolity warszawskiego relikwie
wyniesionego na ołtarze męczennika.
Ks. Proboszcz Stanisław Parzygnat

Jan Paweł II Wielki na... wieży

W

się w samo południe, na Anioł Pański.
Po raz ostatni ich donośne „wołanie”
słyszymy w godzinie Apelu Jasnogórskiego o godz. 21.00. Ale wróćmy na
przykościelny plac - robotami kierował
sam majster Stanisław Jakubiak.
Nie lada precyzji potrzeba było, żeby
ważąca kilkaset kilogramów stalowa
konstrukcja zmieściła się w wieży kościoła. Tolerancja błędu wynosiła jedyne
8 cm. Przy sztywnym ramieniu dźwigu
zadanie to do łatwych nie należało.
Po kilku próbach i podejściach, konstrukcja osiadła na swoim miejscu.
Przyszła więc kolej na dzwony - całej
operacji dźwigania dzwonów przyglądał
się, a czasem i pomagał sam Ksiądz
Proboszcz. Jako pierwsza „wędrówkę”
na wieżę rozpoczęła św. Faustyna najmniejszy i najlżejszy z dzwonów.
Po niej stalowe ramię dźwigu uniosło
dzwon średni - Biskupa Stanisława.
Na koniec, w samej Godzinie Miłosierdzia, ku niebu i miejscu swojego wiecznego przeznaczenia na wieży, powędrował dzwon największy noszący imię
Jana Pawła II Wielkiego. Za kilkanaście

w Mszanie Dolnej, ks. Proboszcz Stanisław Parzygnat poprosił Krakowskiego Metropolitę o zarezerwowanie
w kalendarzu na rok 2011 jednego jesiennego dnia - wtedy ma się dokonać
poświęcenie nowej świątyni Miłosierdzia Bożego wznoszonej z ofiar wielu
ludzi w kraju i za oceanem. Wszyscy
na Placu budowy nowego kościoła
modlą się o rychłą beatyfikację i kanonizację Czcigodnego Sługi Bożego
Jana Pawła II. Ks. Proboszcz zabiega
u kościelnych władz, aby współpatro-

dni dzwony się odezwą, już z wieży.
Kolejny etap młoda mszańska wspólnota ma za sobą - podczas ostatniej
wizyty Kardynała Stanisława Dziwisza

nem nowego kościoła obok Miłosierdzia
Bożego był św. Jan Paweł II Wielki.

FOT. URZĄD MIASTA
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słoneczną, jesienną sobotę
(9 października) przed schodami do nowobudowanej
świątyni Miłosierdzia Bożego zaparkował olbrzymi dźwig - powoli rozłożył
cztery potężne "łapy" i tak wsparty na
twardym podłożu rozpoczął transport
na wysoką wieżę nowego kościoła stalowej konstrukcji na której kilka godzin
później zawisły trzy dzwony, póki co
„przyglądające” się ze schodów przygotowaniom bezpiecznej wędrówki dla
nich samych.
Przypomnijmy krótko historię trzech
spiżowych dzwonów - prawie trzy lata
temu, 31 października Metropolita
Krakowski Kard. Stanisław Dziwisz dokonał uroczystego poświęcenia nowych
dzwonów odlanych w słynnej ludwisarni Felczyńskich w Przemyślu.
Najmniejszy z dzwonów nosi imię
św. Siostry Faustyny, dzwon średni,
poświęcony jest św. Stanisławowi Biskupowi Męczennikowi i Patronowi Polski, zaś ten największy i najcięższy,
bo ważący ponad 600 kg, ma na imię
Jan Paweł II Wielki. Dzwon ten został

Dzwony tuż przed montażem
ufundowany przez parafian wraz
z Ks. Proboszczem. Od tego dnia dzwony każdego poranka „budzą” dzień już
o godzinie 6.00. Kolejny raz „odzywają”
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Warto inwestować w aktywizację
społeczno - zawodową naszych mieszkańców, ponieważ jak wszystkim
wiadomo na osobach bezrobotnych
tracą wszyscy, choćby dlatego, że bezrobotni:
- nie odprowadzają podatków - traci
budżet,
- nie stać ich na kosmetyczkę, fryzjera,
dobre jedzenie, kino - traci biznes
lokalny,
- nie angażują się w życie społeczności
lokalnej - tracimy my wszyscy,
- mają problemy zdrowotne i bywa,
że nie radzą sobie emocjonalnie co
często prowokuje dalsze dysfunkcje
w obszarze zaburzonego funkcjonowania ich rodzin - tracą oni sami i ich
najbliżsi!
Z tej perspektywy ZYSKIEM dla gminy i SUKCESEM dla Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej jest każda zakty-

w fazę optymizmu i nadziei. Liczy na
to, że stan bezrobocia jest przejściowy,
traktuje ten okres jako czas wypoczynku
oraz realizacji własnych zainteresowań.
Zwracaja uwagę na dobre strony bezrobocia (może się nareszcie wyspać,
może zająć się swoim hobby). Jest to
jednak złudne wrażenie, ponieważ
urlop nie prowadzi do trwałego zerwania kontaktów ze swoim środowiskiem zawodowym, jak się dzieje
w przypadku bezrobocia. Bezrobotny
szybko spostrzega, że jest pozbawiony
wielu ważnych gratyfikacji emocjonalnych, społecznych i ekonomicznych,
które są skutkiem zerwania owych
więzi. Równocześnie podejmują także
próby znalezienia nowej pracy, wierząc
silnie w ich powodzenie. Po okresie
około pół roku poczucie zagrożenia
wzrasta, gdy poszukiwanie pracy kończy się niepowodzeniem.

FOT. MOPS

P

rogram Aktywizacji SpołecznoZawodowej w mieście Mszana
Dolna. W dniu 29 listopada 2010
r. w Folwarku Stara Winiarnia w Mszanie Dolnej odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pn. „Program aktywizacji społeczno - zawodowej
w Mieście Mszana Dolna”, podczas
którego 18 uczestników otrzymało stosowne certyfikaty potwierdzające udział
w projekcie oraz bluzy polarowe z logo
Unii Europejskiej stanowiące promocję Europejskiego Funduszu
Społecznego.
W 2010 roku działania projektu koncentrowały się na aktywizacji społecznej
Beneficjentów Ostatecznych, którzy
stanowili dwie grupy: 12 osób dorosłych i 6-cioro młodzieży. Praca odbywała się na bazie trzech modułów
(pierwsze dwa skierowane do dorosłych, trzeci do młodzieży):
MODUŁ I - Trening umiejętności
społecznych i osobowych - nacisk
położony był na poznawanie swoich
mocnych i słabych stron, kreatywne
myślenie, motywację i samokontrolę.
MODUŁ II - Preorientacja zawodowa praca polegała na przygotowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, autoprezentacji oraz nauce korzystania z Internetu w efektywnym
poszukiwaniu pracy.
MODUŁ III - Alternatywne formy spędzania czasu wolnego - w pracy
z młodzieżą skoncentrowano się na
zajęciach mających na celu ich aktywizację społeczną w obrębie pracy
w wolontariacie, dlatego brali udział
w zajęciach z zakresów: BHP, etyka
w wolontariacie, rozmowa z chorym symulacje, opieka pielęgnacyjna - symulacje. Aktywizację społeczną młodzieży stanowił ich udział w zajęciach:
techniki obezwładniania i samoobrony,
asertywność, zajęcia antystresowe oraz
w licznych grach i zabawach zespołowych.
Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali karnety na basen/saunę/jacuzzi
oraz zostali objęci badaniami profilaktycznymi, które ułatwiają możliwość
zatrudnienia lub podjęcia pracy w ramach wolontariatu.
W latach 2008 i 2009 grupa osób
biorących udział w realizowanym przez
Ośrodek projekcie liczyła 11 osób
w w bieżącym roku 18 osób, zatem od
początku realizacji projektu działaniami
objęto 29 osób, z których aktualnie
pięć podejmuje pracę: 3 osoby posiadają
umowę o pracę na czas określony,
1 osoba - umowę-zlecenie, 1 osoba założyła działalność gospodarczą a następnie została zatrudniona.

Uczestnicy programu
wizowana osoba bezrobotna, która
podjęła pracę. Nie wspominając o tych,
które przestały lub zminimalizowały
korzystanie z pomocy społecznej, gdyż
coraz lepiej samodzielnie radzą sobie
z przezwyciężaniem trudnych sytuacji
życiowych.
Bezrobocie często wywołuje negatywne skutki. Potwierdzają to prowadzone od wielu lat badania nad reakcjami osób na utratę pracy. Stwierdzono, że bezrobocie destrukcyjnie
wpływa na stan psychiczny i zdrowie
osób dotkniętych problemem braku
pracy, zaburza funkcjonowanie rodziny
oraz przyczynia się do rozwoju patologii społecznych.
Oto, jak może funkcjonować osoba,
która straciła pracę: Stwierdzono,
iż początkowo bezrobotny przeżywa
fazę wstrząsu po utracie pracy, która
wiąże się z poczuciem pokrzywdzenia,
upokorzenia i lęku przed przyszłością.
Reaguje wtedy złością i agresją. Szok
jest reakcją oszołomienia, zagubienia,
często wiąże się z lękiem, odrętwieniem
i niedowierzaniem. Faza ta trwa do
ok. trzech miesięcy.
Po tym czasie bezrobotny wchodzi

Bezskuteczność starań o pracę prowadzi do fazy pesymizmu i rezygnacji.
Pojawiają się kłopoty finansowe, pogarsza się zwykle stan zdrowia oraz
rozwijają się negatywne reakcje emocjonalne.
Przedłużający się okres pozostawania
bez pracy wywołuje fazę fatalizmu
i apatii. Obniża się wtedy poczucie
własnej wartości oraz motywacja do
dalszego samodzielnego poszukiwania
pracy czy zmiany posiadanych kwalifikacji. Wyjście z tego „zaczarowanego
kręgu” zaczyna być coraz trudniejsze.
Dlatego właśnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wychodzi naprzeciw
osobom bezrobotnym i w 2011 r. planuje kolejne działania w obrębie realizowanego projektu, w którym UDZIAŁ
JEST BEZPŁATNY a wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do siedziby
Ośrodka celem uzyskania szczegółowych informacji i złożenia deklaracji udziału w projekcie.
JESTEŚ NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ!
MOPS MD
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„Dolina Mszanki” i Maltańczycy w DPS

D

zięki uprzejmości Pani Prezes
Elżbiety Wojsław oraz tancerzy
w Domu Pomocy Społecznej
odbył się od dawna oczekiwany występ
zespołu regionalnego „Dolina Mszanki”. Zespół powstał pod koniec października 2006 roku przy Gimnazjum
nr 4 im. Ks. prof. Józefa Tischnera
w Mszanie Górnej.
30 maja 2008 roku zespół nabył
osobowość prawną i od tego momentu
działa jako stowarzyszenie, którego
celem stała się popularyzacja piosenek,
tańców, a także folkloru góralskiego.
Głównym celem wizyty zespołu było
zapoznanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przede wszystkim
z kulturą zagórzańską, podhalańską,
a także orawską. Mieszkańcy mieli
możliwość poznania lokalnego folkloru
między innymi zagórzańskich przyśpiewek: „Siwy koń”, czy „Pasu jo se
pasu”, podziwiali tradycyjne ubiory
i tańce. Piękno strojów, żywiołowość
i swoboda interpretacji u wykonawców
wywoływały podziw i aplauz wśród
widzów. Pełen ekspresji i barwy program podobał się nie tylko Dyrekcji,
pracownikom oraz mieszkańcom placówki, ale także obecnym gościom
między innymi Księdzu Proboszczowi
Jerzemu Raźny. Dyrekcja, personel

oraz mieszkańcy życzą stowarzyszeniu
„Dolina Mszanki”, aby piękna idea
krzewienia kultury i obyczajów ludowych oraz rozwijanie szacunku dla
tradycji łączyła młodych ludzi w dalszej
owocnej pracy przynoszącej liczne sukcesy zarówno w kraju jak i za granicą.
Zasady udzielania pierwszej pomocy
pokazała mieszkańcom Domu Pomocy
Społecznej pełniąca obowiązki komendanta Stowarzyszenia Maltańska Służba
Medyczna w Mszanie Dolnej Pani Joanna Huber. Maltańską Służbę Me-

dyczną w naszym mieście stanowi grupa osób, które zgromadziły się dobrowolnie, by żyć w oparciu o podstawy
wiary katolickiej i działać zgodnie
z hasłem Zakonu Maltańskiego „ochrona wiary i pomoc potrzebującym”.
Pokaz przeprowadzony przez Panią
Joannę Huber miał uświadomić wszystkim obecnym jak ważna jest umiejętność udzielenia pomocy każdej po-

szkodowanej osobie. Mieszkańcy dowiedzieli się, iż zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest utrzymanie przy życiu poszkodowanego
i nie dopuszczenie do powstania powikłań do chwili przybycia lekarza
bądź karetki pogotowia ratunkowego.
Podczas pokazu poruszane były
z mieszkańcami następujące zagadnienia:
- ocena wstępna poszkodowanego
- przyczyny utraty świadomości
- przyczyny zatrzymania oddechu
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa
- badanie fizykalne poszkodowanego
- zawał serca
- pozycje ułożeniowe poszkodowanego
- rany i krwotoki
- urazy układu kostnego
- oparzenia i odmrożenia
Mieszkańcy mieli możliwość w grupach trzyosobowych ćwiczyć udzielanie
pierwszej pomocy, a także zadawać
pytania Pani Komendant na nurtujące
ich zagadnienia medyczne. Pokaz
uświadomił wszystkim zebranym,
iż niesienie pomocy ludziom, których
życie jest zagrożone jest bardzo trudną, a zarazem odpowiedzialną
umiejętnością.
K.G.

„Łatwiejszy start”

M

oraz lekcja astronomii w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym. Odnowione komnaty zamkowe, a szczególnie niezwykła sala
akustyczna, ekspozycja dotycząca
łowiectwa, a także tematycznie ułożona
wystawa obrazów z Muzeum Narodowego w Krakowie zrobiły na młodzieży
duże wrażenie. W izbie regionalnej
czekało wiele niespodzianek, ale chyba
najbardziej podobało się wszystkim
własnoręczne formowanie drożdżowych rogalików, które po upieczeniu
zostały ze smakiem skonsumowane.

Zabawne opowieści pana kustosza
i smak rogalików na pewno na długo
pozostaną w pamięci. Ostatnim punktem programu było MOA. Wielki teleskop i obracająca się kopuła obserwatorium, a także obserwacja plam
na słońcu to niecodzienne przeżycie.
Najciekawsza jednak była wizyta
w planetarium i obserwacja nieba
w różnych porach roku i na różnych
szerokościach geograficznych. Jak to
możliwe w ciągu jednej godziny? Jedźcie
do Niepołomic i przekonajcie się sami.
ZSM nr 1

FOT. ZSM1

inęło już 1,5 roku działań edukacyjnych w ramach projektu
„Łatwiejszy start” dla młodzieży gimnazjum. Zajęcia cieszą się
dużym zainteresowaniem ze strony
uczniów nie tylko ze względu na ciekawą formę, ale również warunki ich
przeprowadzania. W grupach ośmio lub dziesięcioosobowych każdy ma
szansę pokazania swoich talentów
i pełnego uczestnictwa w każdym przedsięwzięciu.
Młodzież uczestnicząca w projekcie
ma również możliwość ciekawych wyjazdów. W listopadzie uczniowie Gimnazjum Miejskiego Nr 1 odwiedzili
Niepołomice. Celem wycieczki było
zwiedzanie zamku królewskiego, udział
w warsztatach „Od ziarna do chleba”

Uczniowie Gimnazjum Miejskiego Nr 1 na zamku królewskim w Niepołomicach
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Owoce w szkole

P

FOT. URZĄD MIASTA

rogram „Owoce w szkole”
w Szkole Podstawowej nr 1 realizowany jest przez cały rok szkolny 2010/2011. Jest to program skierowany do uczniów klas I-III szkół
podstawowych. Celem programu jest
długoterminowa zmiana nawyków
żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie owoców i warzyw
w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez
różne realizowane jednocześnie
działania edukacyjne.
Ten europejski program realizowany
jest przy współpracy z Agencją Rynku

Rolnego. W czasie szkolnej przerwy
zamiast batona jabłko, zamiast chipsów
rzodkiewki - program ten ma przeciwdziałać otyłości u dzieci, zapobiegać
chorobom cywilizacyjnym spowodowanym nieodpowiednią dietą, a także
zatrzymać spadek konsumpcji owoców
i warzyw w Polsce. Ustalono, że dzieci
będą otrzymywały jabłka, gruszki, marchew, rzodkiewkę, paprykę, ogórki,
soki owocowe i warzywne - produkty
wytworzone w kraju. Podobno najczęściej sięgamy po pomidora, a najwięcej zjadaliśmy jabłek i owoców cytrusowych oraz bananów. Program
„Owoce w szkole” od września będzie realizowany
także w większości krajów
europejskich. Największym
budżetem na ten cel dysponują Niemcy, Włochy
i Francja. Miejmy więc nadzieję, że ten program
zmieni nasze podejście do
innych owoców i warzyw.
RED.

Zamiast batona jabłko, zamiast chipsów rzodkiewki

W poszukiwaniu ekolandii
… coraz lepiej wiem, że każdy powinien szukać swojej Ekolandii
Jest gdzieś niedaleko Twojego domu
kraina wiatru i rozgadanych
drzew, gdzie śpiewają ptaki i woda,
gdzie ziemia pachnie…

W

FOT. ZSM1

piękną jesienną sobotę
uczniowie Gimnazjum Miejskiego Nr 1 w Mszanie Dolnej
realizujący projekt „Łatwiejszy start”
wyruszyli na poszukiwanie Ekolandii?
Tajemniczo brzmiący cel wyprawy już

Podczas wyprawy prowadzone były
ćwiczenia i zabawy dostarczające nowych emocji i wrażeń z bezpośredniego
kontaktu z przyrodą np. „Mój przyjaciel
drzewo”, „Zapachowy koktajl” (tworzenie kompozycji zapachowych z darów natury) oraz plener malarski
„Malowane naturą” podczas którego
powstały ciekawe obrazy wykonane
naturalnymi barwami, Wyprawa miała
uświadomić uczestnikom jak dla
człowieka jest ważna przyroda, jak
powinniśmy o nią dbać i szanować

Uczestnicy wyprawy
na początku wzbudził u uczestników
zaciekawienie. Naszej Ekolandii szukaliśmy na Śnieżnicy, to tutaj odbyły
się warsztaty ekologiczne, których celem było poznanie tajemniczego i zadziwiającego świata przyrody.
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i żyć w zgodzie z naturą, a w podświadomości każdy z nas zrozumiał
co jest głównym zagrożeniem naszej
planety – odpady. Zatem szukajmy
naszej Ekolandii.
ZSM nr 1

Coś dla
naszych
maluchów

D

nia 1 października 2010 r. na
terenie Miasta Mszana Dolna
rozpoczęto realizację dwóch projektów: „Atrakcyjnej zerówki” w oddziałach „0” przy Zespołach Szkół
Miejskich w Mszanie Dolnej oraz projektu „Mały człowiek – wielka sprawa”
- rozwój usług edukacyjnych na terenie
Miasta Mszana Dolna realizowanego
w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Mszanie
Dolnej. Projekty realizowane są w ramach Priorytetu IX Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach „Atrakcyjnej zerówki”
dzieci uczęszczające do oddziałów „0”
uczestniczą w dodatkowych zajęciach
plastycznych, zajęciach z rytmiki oraz
zajęciach nauki pływania. Głównym
celem projektu jest podniesienie poziomu wykształcenia i rozwoju dzieci
uczęszczających do oddziałów „0”
w Mszanie Dolnej oraz rozwój usług
edukacyjnych. Łącznie w ramach projektu zaplanowanych zostało 180 dodatkowych godzin zajęć dla dzieci.
Każdy uczestnik zajęć plastycznych
otrzymał komplet pomocy i materiałów
do zajęć. Dzieci uczęszczające na naukę
pływania zostały zaopatrzone w czepki
i okulary pływackie. Ponadto dokonano
zakupu pomocy dydaktycznych i materiałów niezbędnych do prowadzenia
zajęć z plastyki i rytmiki w każdym
z oddziałów „0”. Projekt „Atrakcyjna
zerówka” jest współfinansowany ze
środków unii europejskiej w ramach
europejskiego funduszu społecznego
i będzie realizowany do końca marca
2011 r.
„Mały człowiek - wielka sprawa”rozwój usług edukacyjnych na terenie
Miasta Mszana Dolna jest projektem
skierowanym do dzieci uczęszczających
do Miejskiego Przedszkola Nr 2
w Mszanie Dolnej. W ramach projektu
dzieci uczestniczą w dodatkowych zajęciach z plastyki, z rytmiki oraz dodatkowych zajęciach tanecznych.
Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wykształcenia i rozwoju
dzieci uczęszczających do oddziałów
0 w Mszanie Dolnej oraz rozwój usług
edukacyjnych. Łącznie w ramach projektu zaplanowanych zostało 180 dodatkowych godzin zajęć dla dzieci.
Każde dziecko uczestniczące w zajęciach plastycznych otrzymało komplet
pomocy do zajęć. Przedszkole w ramach
otrzymanych środków zakupiło pomoce
dydaktyczne do zajęć plastycznych,
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Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt
„Atrakcyjne przedszkole” będzie realizowany w Miejskim Przedszkolu Nr 1
w Mszanie Dolnej. W ramach „Atrakcyjnego przedszkola” dzieci uczęszczające do Miejskiego Przedszkola
Nr 1 w Mszanie Dolnej będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z plastyki, rytmiki oraz z nauki pływania.
Faustyna Kaletka

„Promyk nadziei”

W

FOT. URZĄD MIASTA

szkołach Małopolski od kilku
lat realizowany jest projekt
,,Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, który jest odpowiedzią na
przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła
II apelującego, byśmy ,,dawali świadectwo miłosierdzia” i nieśli pomoc
ludziom potrzebującym. Celem tej inicjatywy jest przygotowanie młodych
ludzi do niesienia pomocy potrzebującym i stworzenie podstaw wolontariatu wśród uczniów.
25 października w Małopolskim Centrum Kultury ,,Sokół” w Nowym Sączu
w ramach podsumowania rejonowego
przedstawiono prezentacje działań
i rezultatów szkolnych projektów. Grupa naszych wolontariuszy również
mogła zaprezentować swoje działania,
które realizowane były pod hasłem
,,PROMYK NADZIEI”. Priorytetowymi
zadaniami były: pomoc starszej samotnej osobie, współpraca z Domem Po-

Wolontariusze podczas występu
mocy Społecznej, objęcie opieką dzieci
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pomoc w pozyskaniu środków
finansowych na zakup wózka dla osoby
niepełnosprawnej. Przedstawiliśmy
konkretne, wymierne efekty naszej
pracy, choć oprócz nich istnieją i te
niewymierne w postaci wielu pozytywnych przeżyć, umiejętności dostrzegania potrzeb drugiego człowieka
i wychodzenia im naprzeciw. Wolontariusze wraz z opiekunami otrzymali
podziękowania, listy gratulacyjne oraz
nagrody książkowe. Natomiast w środę,
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1 grudnia w krakowskiej Filharmonii
odbyło się uroczyste podsumowanie
projektu, w którym wzięło udział ponad
4 tys. uczniów i nauczycieli z 233
małopolskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Jury konkursu „Mieć
wyobraźnię miłosierdzia” nie miało
łatwego zadania. Wykaz wszystkich
podejmowanych przez młodzież działań
na rzecz chorych, ubogich i potrzebujących zajmuje kilka gęsto zapisanych
stron formatu A4. Zwycięzców wyłoniono podczas wielostopniowych eliminacji. Nagrodę główną, którą jest pielgrzymka do Włoch i do grobu Jana
Pawła II, otrzymało pięć zespołów
uczniowskich, ale jak powiedział Kardynał Stanisław Dziwisz: „w tym konkursie nie ma przegranych, wszyscy
są apostołami dobroci i miłosierdzia”.
Naszym gimnazjalistom należą się więc
słowa pochwały, wyróżnienie które
otrzymali z pewnością jest motywacją
do udziału w projekcie w kolejnej edycji.
Gratulujemy!
Uczniowie, którzy
brali udział w projekcie to: Anna Adamczyk, Magdalena Cholewa, Jolanta Główka,
Andżelika Jagocha,
Patrycja Jagocha, Izabela Kania, Monika
Kozicka, Aleksandra
Łabuz, Natalia Kwiatek, Alicja Piekarska, Julia Polańska, Natalia Rataj, Paulina Surówka, Sandra Ślazyk, Arleta
Tomala, Anna Wacławik, Renata Wesołowska. Opiekunami projektu są panie Stanisława Łabuz i Krystyna
Wiewiórka.
Relacja z finałowych uroczystości w Filharmonii Krakowskiej znajduje się również na stronie:
www.tvmalopolska.pl pod hasłem
“Uczniowie z wyobraźnią miłosierdzia”.
Red.

„Laudate
Dominum”
po raz czwarty

Z

agórzańskie Spotkania Chórów,
historia tego najmłodszego festiwalu chórów w regionie jest
krótka - wszystko zaczęło się w roku
2007 na... plebanii parafii św. Michała
Archanioła w Mszanie Dolnej. Przy
„małej czarnej” zasiedli ówczesny proboszcz ks. Zdzisław Balon, wicestarosta
Franciszek Dziedzina i burmistrz Tadeusz Filipiak.
Dziś nie ważne jest, kto wówczas
podsunął pomysł, ale że owe „ziarno”
padło na bardzo żyzny grunt. Jeszcze
tego samego roku jesienią kościół św.

FOT. URZĄD MIASTA

zajęć z rytmiki oraz zajęć tanecznych.
Projekt „Mały człowiek – wielka sprawa” - rozwój usług edukacyjnych na
terenie Miasta Mszana Dolna jest
współfinansowany ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego i będzie realizowany
do końca czerwca 2011.
1 lutego 2011 r. ruszy trzeci projekt,
który będzie realizowany w ramach
Priorytetu IX Działania 9.5 Programu

Michała wypełnił śpiew chórów mieszanych i męskich, scholi i zespołów
dziecięcych. Z Jasnej Góry wraz z Przeorem o. Bogdanem Waliczkiem, który
objął nad naszym festiwalem Honorowy
Patronat, do Mszany Dolnej przyjechał
Jasnogórski Kwartet, którego koncert
i wokalne popisy zapamiętaliśmy na
długo. W roku 2008 Gospodarzem II
Zagórzańskich Spotkań Chórów była
parafia Miłosierdzia Bożego - tym
razem o Honorowy Patronat poprosiliśmy Opata Benedyktynów z Tyńca mała kaplica gościła również Scholę
Gregoriańską z nadwiślańskiego wzgórza. Ozdobą tamtej edycji był występ
nowotarskiego chóru mieszanego
„Venite Adoremus Domini” w pięknych
i bogatych strojach regionalnych.
W roku minionym znów chóralny śpiew
zagościł w parafii św. Michała Gwiazdą III Spotkań „Laudate Dominun” był Chór Mieszany Katedry Wawelskiej, a i Honorowy Patron przyjechał z królewskiego Miasta Krakowa był nim ks. Prałat Robert Tyrała Prezydent Międzynarodowej Federacji
Chórów Pueri Cantores. 24 października Mszana Dolna znów przez pół
dnia była Stolicą śpiewu chóralnego na scenie MOK-u wystąpiło dziewięć
chórów. Dwa reprezentowały gospodarzy imprezy - Chór Męski im. ks.
Józefa Hajduka z parafii św. Michała
Archanioła pod batutą Piotra Wójcika,

www.mszana-dolna.pl
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Michalika - profesjonalizm najwyższej
próby, szyk i elegancja. Gdyby na widowni siedział Jan Pietrzak pewnie
ucieszyłby się nie mniej, niż zgromadzeni widzowie - sztandarowa pieśń
do jego słów „Żeby Polska była Polską”
spotkała się z gorącym przyjęciem.
Od roku 2007 nieprzerwanie Gośćmi
Zagórzańskich Spotkań są również
młodzi śpiewacy z Kamienicy pod batutą s. Barbary Gawełda - 58 młodym
i nieco starszym artystom patronuje
bł. Edmund Bojanowski. Opiekuńcze
skrzydła nad kamienickim chórem
roztacza parafia pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego i Nawiedzenia
Najświętszej Marii Panny. „Cantate
Cisterciensum” - mieszany chór
działający przy Opactwie Cystersów
w Szczyrzycu, jest obecny od początku
na wszystkich kolejnych edycjach i zawsze pod tą samą batutą p. Stanisława
Pigonia. Na zaproszenia organizatorów
odpowiadają też zawsze nasi najbliźsi
sąsiedzi z Niedźwiedzia - Chór Mieszany „Oremus” z parafii św. Sebastiana. Prawie 60-cio osobowy zespół
kierowany przez s. Marię Kowalczyk
uświetnia swoim śpiewem uroczustości
religijne i państwowe od roku 1996.
Chórzyści z Niedźwiedzia śpiewali na
Jasnej Górze, we Lwowie, Mariazel
i Kalenbergu, a także w słowackim
sanktuarium maryjnym w Lewoczy.
Ponad rok temu, 11 października
w Bazylice św. Piotra w Rzymie zaśpiewali „Gaude Mater Poloniae” podczas kanonizacji bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. W gronie tych, których nie mogło zabraknąć na kolejnych
Zagórzańskich Spotkaniach, jest oczywiście i nasz Chór Męski im. ks. Józefa
Hajduka - śpiewający nieprzerwanie
przy kościele św. Michała już od 65
lat. Wśród obecnego składu jest ktoś,
kto pamięta początki tego chóru - to
p. Władysław Popiołek, podpora II basów, chórzysta z 65-cio letnim stażem.
Aż trudno uwierzyć! Przy tak „sędzi-
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wym” sąsiedzie nasi mali śpiewacy
z Dziecięcego Chóru MOK-u Mszana
Dolna, mogliby się czuć nieco nieswojo,
ale prowadzeni od początku wytrawną
ręką Piotra Matusiewicza, poczynają
sobie coraz lepiej i kolejny raz zachwycili swoim warsztatem artystycznym - mamy i tatusiowie licznie obecni
na widowni nie kryli dumy, a rzęsiste
brawa z pewnością dodały przysłowiowych skrzydeł do dalszej wytrwałej
pracy. Z Raby Wyżnej przyjechały tak
na prawdę dwa zespoły - dziewczęca
schola „Kantylena” i chór „Watra” połączone siły obu zespołów pod batutą
p. Kingi Brandys-Wójcik, a chwilę później samodzielny koncert dziewczęcej
scholi wywarł ogromne wrażenie na
słuchaczach. Absolutnym debiutantem
był natomiast młody Chór Mieszany
z parafii Wilkowisko w gminie
Jodłownik. Zespół powstał w 2009 roku,
śpiewa w nim prawie 30 osób. Dyrygentem jest Michał Łyszczarz - śpiewacy
z Wilkowiska wystąpili jako ostatni
i zaprezentowali cztery utwory religijne
w tym przejmującą „Modlitwę obozową” Adama Kozłowskiego. Gościem
specjalnym na IV Zagórzańskich Spotkaniach Chórów Laudate Dominum,
był mieszany chór ze słowackiej miejscowości Niżna – Chrámovy zbor Nižná.
Chór o długiej i pięknej historii
i tradycji - powstał jeszcze przed wojną,

pel. Owacja i bis zakończyły koncert
naszych sąsiadów zza południowej granicy. Wśród Gości mszańskiego święta
śpiewu byli m.in. Przewodnicząca Sejmiku Małopolskiego Urszula Nowogórska, Starosta Limanowski Jan Puchała, Wicestarosta Franciszek Dziedzina, reprezentujący Zarząd Powiatu
Bolesław Żaba, Przewodniczący Rady
Miasta Mszana Dolna Eugeniusz Sieja,
Burmistrz Mszany Dolnej Tadeusz
Filipiak, a także Gospodarz przyszłorocznych Spotkań Ks. Proboszcz
Stanisław Parzygnat z Parafii Miłosierdzia Bożego. Z naszymi Przyjaciółmi
ze Słowacji przyjechał najbliższy
współpracownik Eugena Dedinskiego
- niżniańskiego starosty, Josef Šveda.
Wszyscy uczestnicy wyjechali z miasta
św. Michała z pamiątkowymi grawertonami i pucharami. Słów kilka na koniec o organizatorach - od początku
jest to wspólne dzieło Samorządów
miasta Mszana Dolna i Starostwa Powiatowego w Limanowej, a także obu
mszańskich parafii. Starosta co roku
dokłada „co nie co” z własnego budżetu
do projektu, księża proboszczowie
goszczą chórzystów w swoich świątyniach, a ciężar przygotowania całego
przedsięwzięcia - dekoracja, oświetlenie, nagłośnienie, wyżywienie, prowadzenie i wiele innych kwestii, bierze
na „swoje barki” Miejski Ośrodek Kul-
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oraz Chór Dziecięcy działający przy
mszańskim Ośrodku Kultury - rozśpiewanymi dzieciakami od początku istnienia zespołu kieruje ze znakomitym
skutkiem Piotr Matusiewicz. Nie zabrakło „wiernych od początku” naszemu świętu śpiewu - Chór Mieszany
„Canticum Iubilaeum” z Bazyliki MB
Bolesnej z Limanowej pod batutą Marka

Chór ze Słowacji
przetrwał trudne czasy komunistycznego zniewolenia i trwa nadal, pomimo
swoistego „braku mody” na manifestowanie religijności, wszechobecnej na
Słowacji pogoni za liberalnym stosunkiem do życia. Ponad 60 śpiewaków,
w większości starszych, ale i młodych
dziewcząt, bez przesadnego „kadzidła”
zachwyciło zasiadających na widowni
- usłyszeliśmy monumentalne dzieła
starych mistrzów Piotra Czajkowskiego
i Charlesa Gounoda, a na koniec brawurowe wykonanie pieśni w stylu gos-

tury i Urząd Miasta Mszana Dolna.
Tegoroczna edycja Zagórzańskich Spotkań Chórów po raz pierwszy odbyła
się w ramach unijnego projektu pn
„Zagórzańsko-Orawska konfrontacja
kultur poprzez organizację cyklu imprez” - nazwa trochę skomplikowana,
ale warto było się trochę potrudzić,
by również za środki pozyskane z UE
naszą i słowacką kulturę poznało jak
najliczniejsze grono melomanów,
a wypełnili oni salę MOK-u po brzegi.
MOK
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Wirująca Mszana
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gotował nam Paweł Szczęśniak ze Szkoły
Tańca Prestige.
Kęska Wojciech Potaczek Sylwia - 15 la
Jakub Pachowicz - Weronika Toporkiewicz - 14 , 4 st, Rafał
Rataj - Karolina Kręcichwost - 6 st , 12 la, Kamil
Zieliński - Julia Domiter
- 7 st , 8 la, Hubert Domiter - Ewelina Pyrz - 4
st 10la, Daniel Guzara Nicole Sikora - 9, Kamil
Pajdzik - Aleksandra Guzara - 4, Dawid Kowalski
- Jagoda Górka - 5, Jan Karpierz - Aleksandra Koch - 12, Karol Liszka - Weronika Domiter - 3, Maciej Wietek - Natalia
Szczypka - 4, Michał Jania - Zuzanna
Górka - 1, Dawid Baczyński - Daria Ba-

czyńska - 1, Szymon Rzepka - Honorata
Bierowiec - 1, Mateusz Sosin - Wiktoria
Chrustek - 1, Jakub Kotarba - Anna Popiołek - 2, Artur Kotarba - Maja Nowa-
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rzez dwa dni - 20 i 21 listopada
2010 roku Mszaną „rządzili” tancerze i tancerki, którzy jak co
roku zawitali pod Lubogoszcz na kolejny,
piąty już Ogólnopolski Turniej Tańca
Towarzyskiego o Puchar Burmistrza
Mszany Dolnej. To już w tym roku ostatnia impreza w ramach „Zagórzańskoorawskiej konfrontacji kultur poprzez
organizację cyklu imprez”.
Do stolicy Zagórzan zjechało ponad 400
par z zachodu, południa i wschodu
Polski - gościliśmy tancerzy z Krakowa,
Myślenic, z Wieliczki i Bochni, z Rzeszowa, Tarnowa, Krosna, Mielca, Dębicy,
pojawiły się także licznie śląskie kluby
taneczne: z Gliwic, Sosnowca, Zabrza,
Jaworzna, Katowic, Mysłowic, Jaworzna
Zdroju, Dąbrowy Górniczej, Tarnowskich
Gór, Częstochowy, a nawet z Kielc,
Ostrowca Świętokrzyskiego, Nowego
Targu, Bielsko Białej i Wrocławia.
Po raz pierwszy wstąpiła para ze Słowacji. Także wśród 8 sędziów turnieju
znalazł się przedstawiciel naszych
południowych sąsiadów. Wśród startujących nie mogło zabraknąć gospodarzy - 27 par tanecznych mszańskiego
Klubu PRESTIGE, działającego od lat
w Miejskim Ośrodku Kultury. Znaczące
miejsca zajęły pary: Weronika Domiter
i Karol Liszka – III miejsce, Ewelina
Pyrz i Hubert Domiter – IV miejsce, IV
miejsce wytańczyli również Weronika
Toporkiewicz i Kuba Pachowicz, każda
para w swojej tanecznej klasie. Mszański
turniej cieszy się znakomitą renomą świadczy o tym choćby ilość zgłoszonych
do zawodów par. Dzięki ogromnemu
zaangażowaniu rodziców tańczących
dzieci i nie tylko przedsięwzięcie byłoby
nie do zrealizowania. Organizatorzy
w tym roku poza wsparciem finansowym
w ramach unijnego projektu otrzymali
również wsparcie od lokalnych sponsorów – świadczy o tym długa lista wymieniana w przerwach między blokami
tanecznymi. Turniej odbył się, jak zwykle,
na parkiecie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych im. św. Antoniego
z Padwy w Mszanie Dolnej. Przez dwa
dni dostojne wiedeńskie i angielskie
walce, dynamiczne tanga, foxtroty, rumby, samby i pasadoble podziwiało ok.
1500 mieszkańców Mszany Dolnej, ale
także dostrzegliśmy wielu Gości spoza
naszego miasteczka. Wirujące w rytmie
cha-chy i jiva pary oglądali z zainteresowaniem m.in. Wicestarosta Limanowski Franciszek Dziedzina, Burmistrz
Miasta Mszana Dolna - Tadeusz Filipiak
oraz Andrzej Dębski - Dyrektor ZSTI
oraz zaproszeni goście.
Jak na Turnieju Tańca wypadły nasze
pary? Szczegółowe opracowanie przy-

kowska - 2, Paweł Blacharczyk - Joanna
Kaleta - 5, Domninik Szyrszeń - Klaudia
Szyrszeń - 4, Dominik Klimek - Jolanta
Pajdzik – 3.
Red.

Muzyczne sukcesy w Lubniu

Z

wielką przyjemnością informujemy, że na VI Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej „Solidarność nadzieją wolności” Chór Dziecięcy MOK Mszana Dolna zajął I miejsce
w kategorii zespołów dziecięcych.
Młodzi artyści zaskarbili sobie również
sympatię widzów i otrzymali Nagrodę
Publiczności, a dyrygent - Piotr Matusiewicz - nagrodę za najlepsze opracowanie utworu. Była to kompozycja jego
autorstwa do słów Ojca Świętego Jana
Pawła II. To już VI przegląd organizo-

wany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im Bohaterów
Monte Cassino i należy podkreślić,
iż Komisja Konkursowa duży nacisk
kładła właśnie na autorskie wykonania.
Drugi reprezentant Mszany Dolnej „Leśny Band” z Gimnazjum Miejskiego nr 2
otrzymał wyróżnienie w kategorii zespołów młodzieżowych. Wszystkim artystom - małym i większym - serdecznie
gratulujemy!!!
Red.

Limanowska Słaza z nagrodami

W

dniach 4-7 listopada 2010
roku w Limanowskim Domu
Kultury odbyła się XXXVI
Limanowska Słaza, w której udział wzięły
zespoły, kapele i instrumentaliści z naszego powiatu. Limanowska słaza jest
sztandarową imprezą i jedną z najbardziej
znanych w naszej okolicy. Jej nadrzędnym celem jest ochrona bogactwa kultury
ludowej lachów, zagórzan i górali.
To festiwal o ogromnym potencjale
ludzkim, barwny, kolorowy, inspirowany
życiem wsi i jej zwyczajami. Pomimo
zmieniających się warunków życia, upodobań kulturowych wciąż powiększa
się grono miłośników folkloru. W tegorocznej „Limanowskiej Słazie” wzięły
udział 63 grupy: zespoły, muzyki, gawędziarze, śpiewacy i instrumentaliści
z terenu całego powiatu. Miło nam również ogłosić, że Grupa Śpiewacza
„Słomcanki” na XXXVI Festiwalu Fol-

klorystycznym „Limanowska Słaza”
otrzymała wyróżnienie w kategorii Grupy
Śpiewacze. Pani Barbara Stożek, reprezentująca „Mszanicanki”, zajęła II miejsce
w kategorii ŚPIEW SOLOWY oraz III
miejsce w kategorii INSTRUMENTALISTA LUDOWY. Drugie miejsce w kategorii dziecięcej ŚPIEW SOLOWY zajęła
Urszula Łabuz (uczennica p. Barbary),
która również otrzymała wyróżnienie
specjalne w kategorii GAWĘDZIARZ
jako najmłodsza uczestniczka.
Pani Stożek brała także udział w XVII
Festiwalu Papieskim w Białym Dunajcu
(17.10), gdzie wywalczyła I miejsce.
Wszystkim laureatom gratulujemy
tych sukcesów i życzymy dalszych
przeżyć artystycznych oraz sukcesów w
krzewieniu kultury ludowej.
Red.

www.mszana-dolna.pl
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Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy

P

rzypominamy, że wielkimi krokami zbliża się 19 Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy 09.01.2011 r. - która gra tym razem
dla dzieci z chorobami urologicznymi
i nefrologicznymi.
Jak zwykle zapraszamy do wzięcia
udziału w „Biegu po Zdrowie” ulicami
Mszany oraz do MOK na licytacje,
światełko do nieba i koncerty. Do na-

Artystyczne
wyróżnienia

szego sztabu znajdującego się w „Orkanówce” - Miejski Ośrodek Kultury –
można przynosić gadżety z przeznaczeniem na orkiestrową licytację. Szukamy jak najbardziej pomysłowych,
odjechanych rzeczy, o które zawsze
toczą się najostrzejsze boje. Mamy nadzieję, że tym razem też tak będzie.
Do zobaczenia!
Sztab

Galeria i „Bonarka”

D

ebiut pod tym adresem miał
miejsce w maju - w palmiarni
i kawiarni belgijskiej czekalady
„Mont Blanc” w krakowskiej Bonarce
otwarta została pierwsza wystawa prac
dzieci z Galerii Michała Liszki.
Wyszło tak dobrze, że młodzi artyści
zaproszeni zostali do stałej współpracy
z kawiarnią. Już od teraz, jeśli myślimy
o grudniu, można będąc „przy okazji”
można tam zajrzeć na świąteczną wystawę, w której prace prezentują: We-

ronika Nowosielska, Emilka Liszka,
Martynka Krzysztofiak, Emila Krzysztofiak, Oliwia Skolarus, Marysia Gacek,
Julia Mrózek, Julia Liszka, Natalia Niedośpiał, Klaudia Pyrz, Bartek Krzysztofiak. A dlasze plany to cykliczne wystawy, o których na pewno napiszemy.
Pierwsza planowana jest już na styczeń,
jednym słowem pracownia ma się czym
pochwalić.
Red.

R

az w roku członkowie klubów
twórczych Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym
Sączu mają okazję zaprezentować swoje
prace w najbardziej prestiżowej w mieście galerii „Pod Jagiełłą”. W październiku otwarto tegoroczny XXXI
Salon, który skupił prace artystów profesjonalnych jak również artystów
amatorów.
Przed rozpoczęciem wystawy pn.
„Przegląd 2010” odbył się konkurs
prac prezentowanych w galerii. Jury,
pod wodzą artysty plastyka Józefa Po-

G
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aleria Art Michała Liszki zaprasza wszystkich do Folwarku
Starej Winiarni w Mszanie Dolnej na Pierwsze Targi Sztuki, które
rozpoczną się pierwszego stycznia
i trwać będą cały tydzień do 8 stycznia
2011. Na targach będzie można zobaczyć rodzimych artystów a także artystów wystawiających w galeriach
całego świata.
Między innymi zagoszczą u nas prace
profesora Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie Jarosława Kweclicha
który jest założycielem i prezesem Zarządu Fundacji na Rzecz Promocji
Sztuki Polskiej ARGO. Był on także
uczestnikiem Aukcji Współczesnego
Malarstwa Polskiego w Nowym Jorku,

W poszukiwaniu inspiracji
laureatem pierwszej nagrody prestiżowego czasopisma ART&BUSINES,
oraz pracującego z nim na częstochowskiej uczelni doktora Bartosza
Frączka. Czterokrotnie uhonorowany
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stypendium prezydenta miasta Częstochowy. Otrzymał na konkursach malarskich wiele nagród i wyróżnień. Jest
pomysłodawcą i kuratorem Międzynarodowego Biennale Miniatury. Targi
zakończą się w sobotę 8 stycznia wieczornym koncertem i aukcją charytatywną na rzecz fundacji MADA.
Głównym celem statutowym Fundacji
Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”
jest zajmowanie się problematyką autyzmu i bezinteresowne niesienie pomocy osobom z autyzmem oraz ich
rodzinom. Fundacja odwołując się do
najnowszych zdobyczy nauki nie traktuje autyzmu jako choroby, ale jako
swoiste kalectwo, które należy jak najwcześniej zdiagnozować, by następnie
podjąć się trudnego procesu rehabilitacji
i terapii. Działalność Fundacji oparta
jest na najlepszych polskich doświadczeniach w tej dziedzinie. W swojej
działalności korzystamy także z nowoczesnych metod wypracowanych
przez naukowców instytutu prof. Erica
Schoplera z Stanów Zjednoczonych.
Wszystkich serdecznie zapraszam.
To niespotykana okazja by choć przez
chwilę na żywo spotkać się ze sztuką.
Więcej informacji na ten temat:
www.targi-sztuki.pl
Red.
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Targi sztuki
gwizda, oceniało 218 prac 82 autorów.
W kategorii rysunku i grafiki wygrała
Iwona Biernacka, a w kategorii tkaniny
i haftu - Zofia Drążkiewicz. W dziale
rzeźby tryumfował Jan Zachwieja.
Nagrodę drugą zyskała Bożena
Dudek-Olszewska. W kategorii malarstwa pierwszą nagrodę zdobyła Anna
Węgrzyn. Nagrodzono też Mariolę Kozioł i Kazimierza Mordarskiego oraz
ex aequo nasze dwie mszańskie artystki:
Pauline Bachledę-Kubańską i Danutę
Franczyk. Można napisać, że dla TPSP
Mszana Dolna to już kolejny sukces:
w roku 2009 zdobyło I miejsce i dwa
wyróżnienia w kategorii malarstwa,
a w tym roku - 2010 - również malarstwo górą!
Paulina Bachleda-Kubańska związana
z Mszaną nie osiadała na laurach po
„Przeglądzie 2010” i możemy napisać,
że artystycznie nie próżnuje. Trwa
teraz wystawa „Pink cube” z jej
udziałem w Galerii Olympia – klub
„Esze” na ul. Józefa w Krakowie pod
patronatem Andrzeja Rzepeckiego
z grupy Łodź Kaliska. Serdecznie zapraszamy!
Red.

Zima 4/2010
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Świetlica się chwali

Ś

wietlica na osiedlu „Krakowska”
w Mszanie Dolnej działa dziewięć
lat. Pomysł powstał kilka lat
wcześniej i na bazie tymczasowych lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych zajęcia odbywały się dwa razy
w tygodniu. Celem działalności świetlicy jest zagospodarowanie wolnego
czasu dzieciom i młodzieży. Przez te
dziewięć lat świetlica czynna jest pięć
razy w tygodniu po cztery godziny
dziennie. Uczestnicy spędzają tu czas
w sposób jaki sami zdecydują.
Mogą zagrać z kolegami w tenisa
stołowego lub gry towarzyskie, planszowe; uczestniczyć w zajęciach plastycznych - rękodzieła i malarstwa.
Organizowane są również wycieczki
plenerowe, gry i zabawy na łonie
natury lub po prostu zabawy rekreacyjne przed budynkiem. Okazjonalnie
odbywają się różnego rodzaju konkursy
(piosenki, tańca). Do stałych imprez
z wieloletnią tradycją należą: Mistrzostwa Osiedla w Tenisie Stołowym -

turniej prowadzi i sędziuje instruktor
p. Jan Gniewek, Wieczór Kolęd przy
choince, świecach, herbacie z samowaru i akompaniamencie gitary (opiekunka swietlicy), Andrzejki z wróżbami,
przepowiedniami w zaczarowanej
atmosferze magii oraz zabawa na Dzień
Dziecka dla maluchów i dzieci starszych. Oprócz tego dzieci bawią się
na zabawach i dyskotekach bez żadnej
okazji. Organizowane były też ogniska
nad rzeką i wyjazdy do Krakowa do
kina Imax i Parku Wodnego. Od czasu
do czasu zapraszamy ciekawych ludzi
aby podzielili się z dziećmi swoją
wiedzą lub umiejętnościami. Pan doktor
weterynarii, Janusz Błaszczyk opowiedział dzieciom różne ciekawe historie
z życia zwierząt domowych i zwrócił
uwagę na to, że nie tylko zwierzęta
mają być przyjaciółmi ludzi, ale przede
wszystkim ludzie powinni być przyjaciółmi zwierząt. Odbył się przy tym
konkurs dla dzieci na najciekawszą
opowieść o zwierzętach. Inne spotkanie
dotyczyło mini - warsztatów gry na
bębnach: dżambie i bongosach.
Z zajęć świetlicy może korzystać
każdy chętny na zasadzie dobrowol-
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ności. Nie ma zapisów, nie ma też
ograniczeń co do miejsca zamieszkania.
Na przykład w turnieju tenisa stołowego
bierze udział dziewczynka, która mieszka w Lubomierzu i chłopcy, którzy nie
mieszkają na osiedlu. W czasie wakacji
przychodzi na świetlicę utalentowana
plastycznie dziewczynka z Ukrainy,
która przyjeżdża tu do rodziny. Są też
dzieci i młodzież z naszego osiedla,
które wyjechały z rodzinami do Austrii,
Irlandii, Londynu. Gdy przyjeżdżają
na wakacje lub ferie do Mszany, to
przychodzą na zajęcia świetlicowe.
Warunkiem korzystania z zajęć świetlicy
jest „tylko” kulturalne zachowanie
i przyjazny stosunek do koleżanek
i kolegów.
Spośród młodzieży odwiedzjących
świetlicę utworzyła się grupka „dziennikarzy”. Piszą artykuły na tematy,
które ich w danej chwili zainteresowały
lub problemach, które ich dotykają,
np. dziewczyna, która straciła tatę napisała jakie ma rozterki, trudności
i ból po tragicznie zmarłym ojcu.
Powstały też artykuły o ochronie środowiska, o zabijaniu fok i wielorybów,
o narkomanii i innych nałogach.
Maluchy w wieku trzech, czterech
i pięciu lat przychodzą z rodzicami.
Dzieci się bawią, a mamy lub babcie
mogą przez chwilę porozmawiać ze
sobą. Bywa też, że dzieci są pod opieką
ojców, którzy w czasie, gdy pociechy
zajmą się zabawą, mogą zagrać
w ping-ponga. Niektóre mamy uczyły
sie wykonywać aniołki z masy solnej
wraz ze swoimi dziećmi. Tak jest codziennie. Czasem jest dużo dzieci, czasem mniej. Nigdy nie można przewidzieć dokładnie ile ich będzie w danym
dniu i w danej godzine.W jednej chwili
jest kilkoro a za moment przyjdzie ich
spora gromada. To zależy od tego jak
dużo mają nauki w domu, czy jutro
w szkole jest klasówka lub sprawdzian

albo trzeba iść do kościoła np. na
Różaniec. Ogólnie w tym roku korzysta
z zajęć świetlicy około siedemdziesiąt
dzieci i młodzieży. Najwięcej jest dzieci
w wieku od sześciu do dwunastu lat.
Dziewczynek jest na ogół więcej, ale

w zajęciach i zawodach sportowych
przeważają chłopcy. Niektórzy starsi
chlopcy za pśrednictwem świetlicy korzystają bezpłatnie z kortów tenisowych
w pensjonacie Szczebel. W przyszłym
roku planujemy więcej wycieczek do
Krakowa i Rabki. Myślę, że zajęcia
świetlicowe będą nadal intereosować
dzieci i młodzież zwłaszcza, że teraz
mamy piękne wnętrza po niedawnym
remoncie.
R. J. Gniewek
Na czas remontu prace, które wykonywały dzieci w świetlicy osiedlowej
zostały przygotowane do wystawy.
Można ją obejrzeć na sali narad w Urzędzie Miasta w czasie jego otwarcia. Serdecznie zapraszamy!

Na szlaku

W

ędrując szlakami turystycznymi nie wszyscy zapewne
wiedzą jak wiele jest pracy
by szlak turystyczny powstał:
1. Najpierw trzeba mieć oczywiście
pomysł na to którędy i dlaczego dany
szlak powinien prowadzić. Potem należy
tę trasę kilkakrotnie przejść, później
trzeba uzyskać zgodę na przeprowadzenie szlaku od właścicieli terenów,
przez które będzie przebiegał. Po dopełnieniu formalności należy przygotować szczegółowe opracowanie trasy.
2. Należy nanieść szlak na bardzo
dokładną mapę i opisać zgodnie z wytycznymi Komisji Turystyki Górskiej.
Dopiero dysponując takim opracowaniem można oficjalnie wystąpić do
KTG o zatwierdzenie przebiegu szlaku
i zgodę na wyznakowanie. Po zmianach
prawnych w latach dziewięćdziesiątych,
zgodę na wytyczenie szlaku może też
wydać wójt, burmistrz lub starosta.
Takich lokalnych szlaków jest już
w górach bardzo dużo, łatwo je odróżnić od pttk’-owskich, bo mają odrębne i niejednolite oznakowania.
3. Ekwipunek znakarski zawiera:
litr białej farby, połowę z tego kolorowej
i jeszcze nieco szarej. Niezbędna jest
siekiera do przycinania gałęzi i ociosania powierzchni pod znakiem, ze
dwie druciane szczotki do czyszczenia
kory, kilka pędzli, rozpuszczalnik, nosidła. Dziennie można wyznakować
nie więcej jak 10 km szlaku.
4. Zwykle po sezonie przeprowadzana jest kontrola szlaków, po tej
kontroli robi się plany prac znakarskich
na rok następny.

www.mszana-dolna.pl
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Z turystycznym pozdrowieniem
Kazimierz Borek
Dla uzupełnienia tych wiadomości,
na łamach gazety chcielismy podziękować Panu Kazimierzowi, który był

inicjatorem odpowiedniego oznaczenia
trasy spacerowej na Grunwald. Dzięki
jego pomocy udało nam się zakończyć
pracę tuż przed 15 lipca br. kiedy to
właśnie na górze Grunwald mieliśmy
okazję do świętowania 600-cia rocznicy
bitwy pod Grunwaldem. Trasa rozpoczyna się przy Urzędzie Miasta – od
tabliczki z krótką historią góry. Podobną
tabliczkę przygotowaliśmy i powieśliśmy przy miejscu pamięci na ulicy Mroza. Po sezonie możemy już śmiało napisać, że trasa cieszyła się dużym zainteresowaniem dlatego powoli myślimy by wyznaczyć kilka podobnych
na terenie naszego miasta. Jeśli mają
Państwo jakieś propozycje prosimy
o kontakt z naszą redakcją.
Urząd Miasta

Koło Terenowe PTTK
zamyka sezon turystyczny

N
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iedziela siedemnastego października 2010 dla wszystkich
mszańskich zapalonych turystów
oznaczała zakończenie sezonu. Ostatnia
wyprawa na Ćwilin była podsumowaniem wycieczek Koła Terenowego
w ramach „VI Spotkań w górach”.
Oznaczało to, że wszyscy którzy spełnili
regulaminowy zapis zdobycia conajmniej czterech szczytów obdarowani
zostali nagrodą – a w tym roku były to
piękne przewodniki i nagrody dla

FOT. URZĄD MIASTA

najmłodszych. Prezes Koła – Pani Maria
Antos odczytała zestawienie spotkań
– wg którego wynikało, że średnio na
każdej górze pojawiło się 40 osób,

a w sumie 250 osób wpisało się
w specjalny zeszyt, który był wyznacznikiem do nagradzania najwytrwalszych turystów. W tym miejscu należy
pochwalić dwóch niezłomnych turystów, którzy nie przepuścili ani jednego
wyjścia: to panowie Mieczysław Król
i Krzysztof Moskała. Najmłodszą turystką okazała się Agnieszka Antosz
(3,5 roku), która razem z bratem Kubą
(5 lat) dzielnie chodzi po szlakach
pod opieką mamy i taty. Taka rodzina
jest jedną z wielu, które pojawiają się
na naszych „Spotkaniach w górach”.
Ostatnie spotkanie – przy ognisku,
z pieczonym baranem i śpiewami zakończyło się planowaniem wypraw na
następny rok i wyjazdowych wycieczek
krajoznawczych, co więcej coraz częściej powtarzany był temat wyjazdu
w Bieszczady i szklakiem zabytkowych
cerkwii, więc kto wie co przyniesie turystyczny Nowy Rok? O planach na
nowy sezon na pewno informować będziemy na bieżąco.

Wspólne biesiadowanie „pod chmurką” zakończyło tegoroczny sezon
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Folwark
odkryty

W

sobotę 9 października br.,
w Światowy Dzień Turystyki
wręczone zostały nagrody XI
edycji konkursu „Wielkie Odkrywanie
Małopolski”. Konkurs odbywał się pod
patronatem Marszałka Województwa
Małopolskiego Marka Nawary. Od
czerwca bieżącego roku można było
typować do konkursu najatrakcyjniejsze
i najbardziej wartościowe turystycznie miejsca, obiekty, wydarzenia
w Małopolsce.
Z początkiem lipca Kapituła Plebiscytu nominowała kandydatów do drugiego etapu, równolegle w 6 kategoriach: miejscowość, atrakcja turystyczna, baza noclegowa, baza gastronomiczna, gospodarstwa agroturystyczne
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5. Nie przytaczam odpowiednich
przepisów zapewniających prawną
ochronę szlaków turystycznych i ich
wyposażenia - przecież nikt ich nie
pilnuje. Cała mozolna praca znakarzy
pozostaje więc tylko pod życzliwą
opieką turystów i mieszkańców okolicznych miejscowości.
Życząc wszystkim turystom miłych
wędrówek prosimy o zachowanie na
szlakach czystości, ciszy, szanowanie
wyposażenia szlaków a szczególnie
o ochronę wielkiego skarbu jakim jest
wspaniała górska przyroda.

oraz wydarzenia kulturalne, sportowe
i artystyczne. Wtedy to Folwark Stara
Winiarnia znalazł się w kategorii:
atrakcja turystyczna Małopolski a w sobotę w Tarnowie, właściciele
tego urokliwego miejsca odbierali równorzędne wyróżnienie wraz z Krakowską Fabryką Schindlera czy ze
spływem na Dunajcu! To duży sukces
jeśli konkuruje się w Kopalnią Soli
w Wieliczce, która zajęła pierwsze
miejsce. Serdecznie gratulujemy!
Red.
Zapraszamy do udziału w zimowych
wędrówkach w ramach cyklu imprez
pod nazwą „Odkryj Beskid Wyspowy”.
Jest to kontynuacja letnich wędrówek
po Beskidzie Wyspowym organizowanym przez Forum Gmin Beskidu Wyspowego oraz COTG PTTK. Inauguracja odbyła się w już 5 grudnia 2010
roku wyjściem na Szczebel z Przełęczy
Glisne. W programie: cztery wędrówki
piesze po górach Beskidu Wyspowego
pod opieką przewodników i GOPR,
Msza Św. Polowa, konkursy, wspólny
grill. Zaplanowane jest również powitanie Nowego Roku na kolejnym
szczycie, na Lubogoszczy. Udział
w imprezach jest bezpłatny, nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia, wystarczy przyjśc na miejsce zbiórki.
Szczegóły na stronie:
www.odkryjbeskidwyspowy.pl
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Ostatnie pożegnanie Pana Franciszka
Płoskonki – najstarszego mieszkańca
Mszany Dolnej

6

na rynku, był szewcem tak jak ja –
tyle, że w politykę zaczął się bawić –
opowiadał Pan Franciszek – pracował
z Niemcami, wszystko im donosił. Pewnego dnia do jego domu przyszło
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listopada w wieku 103 lat zmarł
Franciszek Płoskonka – mieszkaniec Mszany Dolnej. Urodził
się 6 lutego 1907 roku przy ulicy
Spadochroniarzy w Mszanie Dolnej,
w mieście tym spędził całe swoje życie.
Z zawodu był szewcem, pracę rozpoczął
od praktyki u szewca Mitany, a po
wojnie 17 lat pracował w zakładzie
produkującym artykuły ścierne INCO.
Miał trójkę dzieci, jego setnych urodzin
doczekała tylko córka Rozalia.
Pan Franciszek był naoczynym świadkiem wielu wydarzeń, w tym wojen.
Jak wspominał z humorem w setne
urodziny: „Do poboru poszedłem jak
każdy mężczyzna, ale brakowało mi
centymetra wzrostu i mnie nie wzięli”.
Wówczas też przyznał, że nie ma nic
gorszego niż wojna, ktora niesie ze
sobą wszyskie okropności. Był wielkim
patriotą, w swoje urodziny zaśpiewał
gościom pieśń I Brygady Legionów
Polskich - „My, Pierwsza Brygada”.
W trakcie swoich setnych urodzin opowiedział kilka historii, w tym właśnie
związanych z wojennymi wspomnieniami. Jedna zapamiętana historia, to
ta której był świadkiem, o rozstrzelaniu
konfidenta. „Mieszkał on w Mszanie

dwóch elegancko ubranych panów,
przedstawili się jego żonie, że są
z ubezpieczalni. Wyjęli papiery i odczytali wyrok, poczym padł strzał”.
Opowiadał również jak zmuszony został
tak jak i innych 200 ludzi do wykopania
dołków na groby w Mszanie. Niemcy
przygotowywali się do przeprowadzenia zagłady na żydowskich mieszkan-

cach miasta. Po masowej egzekucji
został tylko ślad w postaci pamiątkowego pomnika, ale nie wszyscy mieszkańcy naszego miasta są świadomi
wydarzeń tamtych lat. „Zostało zamorodowanych wiele osób, ile było krwi,
wolę nie opowiadać. Ciała Niemcy zasypali wapnem, żeby tę krew spalić
albo zatamować. Kilka dni później
wszystko wybuchło, nad Mszanę wydobył się smród nie do wytrzymania,
trzeba było uciekać”.
Pan Franciszek przepisu na długowiecznośc nie miał, żył z dnia na dzień.
Bardzo lubił jeść owoce, w życiu zapalił
jednego papierosa i to nie całego. Jego
radością była kochana żona. Uważał,
że nie ma większego szczęscia jak
zgoda w małżeństwie. Na zakończenie
można przytoczyć życzenia jakie składali samorządowcy na jego stuletnie urodziny: „Przez całe zaskarbił Pan sobie
miłość i wdzięczność u ludzi. Może
być Pan przykładem pięknego i godnego życia, które z pewnością nie
szczędziło wielu trosk, bólu i wyrzeczeń. Pana optymizm i umiejętność
pokonywania codziennych problemów
zasługują na uznanie i szacunek.”
Red.

Spotkanie dawnych gimnazjalistów

T
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się od udziału we mszy św. w kościele
p.w. Św. Michała Archanioła koncelebrowanej przez dawnego ucznia Gimnazjum – ks. dr Jana Nowaka, a na-

z różnych, nieraz odległych stron: Myślenic, z Krakowa, z Nowego Sącza,
z Tychów, z Gdańska, z Częstochowy,
z Wrocławia. Spotkanie te nie byłoby
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o już trzecie spotkanie byłych
uczniów założonego tuż po wojnie,
w lutym 1945 roku Prywatnego
Gimnazjum w Mszanie Dolnej. Istniało
ono zaledwie 5 lat, od czerwca 1950
roku, a nauki w nim pobierali młodzi
ludzie w różnym wieku, a więc zarówno
ci, którzy przyszli wprost do Gimnazjum
z trzeciej klasy szkoły powszechnej
(podstawowej), ci, którzy kontunuowali
naukę gimnazjalną na tajnych kompletach, jak również ci, którzy mieli
przerwę w nauce z powodu wojny.
Dla tych ostatnich zorganizowano
specjalne skrócone kursy gimazjalne.
Dawni gimnazjaliści to dziś ludzie
około osiemdziesiątki, ktorzy po pracowitym życiu na różnych stanowiskacj
i w różnych zawodach – lekarze,
inżynierowie, pielęgniarki, duża grupa
nauczycieli, urzędnicy, a także pracownicy naukowi – zapragnęli powrócić
do czasów młodości, do lat, kiedy po
strasznych latach terroru okupacyjnego,
mogli znów podjąć naukę w gronie
rówieśników. Podobnie jak dwa poprzednie spotkania, trzecie rozpoczęło

„Szkolne” spotkanie po latach
stępnie spotkali się w pensjonacie „Janda” wspominali dawne piękne czasy
młodości, a także nauczycieli, na czele
z dyrektorem dr Sebastianem Flizakiem
oraz kolegów, którzy już odeszli lub
którym stan zdrowia nie pozowlił na
uczestnictwo w spotkaniu. Tym razem
było tylko 28 uczestników. Przyjechali

możliwe, gdyby nie zaangażowanie
osób, mieszkanek Mszany, Pań: Haliny
Malcowej i Marii Rogowej oraz dr Bolesława Stożka z Myślenic – inicjatora
spotkań. Serdecznie dziękujemy!
Red.

www.mszana-dolna.pl
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Sekcja Tae kwondo - ozłoceni w październiku

Z

to Międzywojewódzkie Mistrzostwa
Młodzików (roczniki 1998-1999) oraz

FOT. SEKCJA TAEKWONDO

awodnicy początek miesiąca października zaczęli od wyjazdu w Łowiczu odbyły się II Techniczne Mistrzostwa Polski w Poomse
w Taekwondo Olimpijskim, gdzie Monika Kaciczak trenująca ta dyscyplinę
sportu w klubie sportowym Turbacz
Mszana Dolna wywalczyła wysokie, IV
miejsce w swojej kategorii wiekowej JUNIOR - na 120 zawodników
biorących udział w zawodach z klubów
z całej Polski.
Kolejny wyjazd na dwa dni do Krynicy
Zdroju okazał się ogromnym sukcesem
dla sekcji. W sobotę, 16 października
odbyły się XIII Międzynarodowe Mistrzostwa Małopolski w Taekwondo Olimpijskim. Zawodnicy wywalczyli jeden
złoty i dwa srebrne medale. Na podium
stanął Krystian Kornaś, który zdobył
złoty medal w konkurencji walki,
a zaraz po nim Izabela Majerczyk
i Wojciech Kaleta, którzy zdobyli srebrne
medale w konkurencji walki w swoich
kategoriach wagowych. Kolejny dzień

medali: Klaudia Kujacz, Bartłomiej Olajossy, Sławomir Jania, Mateusz Szczęsnowski i Patrycja Kornaś.
Natomiast srebrne medale wywalczyli: Sabina
Kornaś, Bartłomiej Krzysztofiak i Leon Stachura.
Brązowe medale wywalczyli Emilia Krzysztofiak
i Mirek Majerczyk.
W zawodach wzięło
udział 100 zawodników
z 9-ciu klubów sportowych z terenu naszego
kraju, a także z Czech
i Słowacji. Gratulujemy
zarówno zdolnym młodym sportowcom jak
i ich trenerom. Życzymy
dalszych sukcesów!
Zwycięzcy XIII mistrzostw małopolskich
Więcej wiadomości
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Dzieci i inforamcji moża znaleźć na stronie
(roczniki 2000-2003) w konkurencji: sekcji: www.tdk-mszana.pl
Red.
Poomse i walki. Zawodnicy KS Turbacz
Mszana Dolna wywalczyli pięć złotych

Sekcja
Biegów
Górskich
i Ulicznych

Taekwondziści górą!

FOT. SEKCJA TAEKWONDO
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dniu 14.11.2010 w Koszy- szkoleniowe z mistrzem Soe Kwang
cach odbyły się międzyna- Lee – posiada on jeden z najwyższych
rodowe zawody
w Taekwondo Olimpijskim.
Nasza rodzima reprezentacja to ośmiu startujących
zawodników.
Złote medale wywalczyli:
Jania Sławomir, Bartłomiej
Olajossy, srebro zdobyli:
Mateudsz Kaciczak, Patrycja
Kornaś, Bartosz Krzysztofiak. Brązowe medale zdobyli: Mateusz Szczęsnowski,
Emilia Krzysztofiak. Natomiast Krystian Kornaś został
sklasyfikowany na 4 pozycji
w swojej kategori wagowej.
W zawodach startowało 262
zawodników z 33 reprezen- Zawodnicy KS „Turbacz”
tacji z 7 państw. Serdecznie
gratulujemy! Kilka dni wcześniej – 11 stopni wtajemniczenia Światowej Felistopada - w Trzcianie i w Lipnicy deracji Taekwondo 9 dan. W seminaMurowanej odbyło się seminarium rium uczestniczyli zawodnicy i zawodniczki z małopolskich
klubów taekwondo
olimpijskiego: KS
Turbacz Mszana Dolna, Arkus Krynica,
UKS Dunajczanie
Czarny Dunajec i organizator seminarium LZS Macierz
Taekwondo Lipnica
Murowana.
Nagrodzeni zawodnicy
Red.

ończy się kolejny rok - a zatem
i sezon - dla Sekcji Biegów
Górskich i Długodystansowych
MOK Mszana Dolna. Zygmunt Łyżnicki, Jerzy Czyszczoń, Antoni Rataj, Janusz Wójcik, Janusz Sarnicki, Piotr
Majkowski, Jerzy Kogut, Sabina i Jan
Wydra, Eduard Hapak, Urszula Batko,
Mateusz Antolec, Marcin Wydra, Janusz
Rączka, Marek Nadkański, Michał
Bala i Mariusz Papież to 17 zawodników, którzy biegają w Polsce oraz poza
jej granicami, walcząc o laury zwycięstwa i miano najlepszego.
Deszcz, błoto, śnieg, czy upał - nie
ma to już większego znaczenia, gdy
się stoi na starcie. Warto zatem przedstawić dokonania Sekcji i jej członków
w roku 2010. W minionym sezonie
nasi sportowcy wystartowali w 68 biegach (Polska - 36, Słowacja - 30, Holandia - 1, Czechy - 1) stając przy tym
79 razy na podium (I miejsce - 45, II
miejsce - 23, III miejsce - 13). Nie jest
to łatwe, gdyż przeciwnicy nie odpuszczają do ostatnich metrów, pogoda
nie rozpieszcza, a trasa jest czasem
źle oznaczona i można się pogubić...
Wspólnie zawodnicy Sekcji - w krótkich

Zima 4/2010

Sport

Zagórzanie Mszana Dolna

W

Mszanie jak się okazuje prym
nie tylko wiedzie taniec czy
piłka nożna… Całkiem
dobrze radzą sobie siatkarze i siatkarki:
w powiecie, na szczeblu rejonowym
oraz wojewódzkim.
W ciągu roku drużyny mieszane
oraz żeńskie biorą udział w licznych
turniejach organizowanych w okolicy.

Słopnicach, Nowym Sączu, Starej Wsi,
Raciechowicach w ciągu roku tych turniejów jest nawet około dziesięciu co
na tym poziomie bardzo dobrze świadczy. Z roku na rok uczestniczących
drużyn jest coraz więcej dzięki czemu
i organizatorzy stają na wysokości zadania i stwarzają możliwości pokazania
swoich umiejętności. Nasi siatkarze

FOT. URZĄD MIASTA
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(5 km) i długich (100 km) biegach pokonali prawie 2300 km, co daje odległość równą drogi z Mszany Dolnej
do Barcelony.
Warto również wspomnieć o samym
„dowodzącym” Sekcją - Zygmuncie
Łyżnickim, gdyż wraz z początkiem

Prezentacja „trofeów”
2011 r. zmienia swoją kategorię startową
z M50 na M60. Nadszedł więc czas na
podsumowanie tych 10 lat startów.
W kategorii M50 Zygmunt Łyżnicki brał
udział w 295 biegach, z czego 237 wygrał, a pozostałe ukończył na drugiej
lub trzeciej pozycji. Oznacza to, że przez
ostatnią dekadę „nie spadł” z podium!
Obecnie także jest Mistrzem Polski Weteranów w biegu na 10 km i 5 km
(bieżnia) w kat. M55. Warto się pochwalić także tym, iż drugi zawodnik
Sekcji - Jerzy Czyszczoń - jest ViceMistrzem Polski w biegu 1500 m oraz
brązowym medalistą Mistrzostw Polski
Weteranów w biegu na 800m (również
w kat. M55).
Red.

Uczestnicy zawodów
W grę wchodzi nie tylko siatkówka na
hali ale również jej odmiana na trawie
czy tzw. „plażówka”. Warto również
dodać, że cztery dziewczyny już
niedługo będą reprezentować Miasto
i Gminę Mszana Dolna w IV Lidze
Małopolskiej Seniorek w zespole UKS
PŁOMIEŃ LIMANOWA. Na zawodach
występują jako Zagórzanie Mszana
Dolna, co jeszcze bardziej reklamuje
nasze miasto jako kolebkę sportu i aktywności fizycznej. Z turnieju na turniej
są coraz bardziej rozpoznawalni, co
świadczy o poziomie jaki reprezentują.
Dzięki temu również zdobywają kontakty, doświadczenie i miejmy nadzieję,
że coraz więcej sponsorów... Rozgrywki
organizowane są m.in Limanowej,

liczą również, że i w Mszanie dojdzie
do organizacji turnieju na hali…
Tylko w tym roku Zagórzanie Mszana
Dolna mają na koncie:
- III miejsce w Rejonowych Igrzyskach
Zrzeszenia LZS na trawie oraz na hali
- I i II miejsce w Turnieju piłki plażowej
o Puchar Burmistrza Miasta Mszana
Dolna
- III miejsce w Turnieju o Puchar Starosty Powiatu Limanowskiego
- IV, V, VII miejsce w turniejach w
Słopnicach, Starej Wsi, Nowym Sączu
i Limanowej.
Myślę, że wielu z nas życzy im wytrwałości oraz dalszych sukcesów przy
siatce.
Katarzyna Niedośpiał

Turniej Tenisa Stołowego

W

sobotę 11 grudnia br. odbył
się IX Otwarty Turniej Tenisa
Stołowego w sali sportowej
Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych. TKKF „Lubogoszcz” wraz
z UKS „Top” działającym przy Zespole
Szkół Miejskich nr 1 stara się organizować czas wolny nawet podczas sezonu
jesienno-zimowego.
W turnieju brała udział młodzież ze
szkół podstawowych, gimnazjów oraz
szkół ponadgimnazjalnych z terenu
miasta i gminy: z Mszany Dolnej, Mszany Górnej, z Łostówki i Kasinki Małej,
w sumie 43 uczestników. Sędzią
głownym turnieju był Paweł Madzula
– nauczyciel wychowania fizycznego
ZSTI, a nad sprawnym przebiegiem
czuwali Jan Piekarczyk (TKKF), Zbigniew Stachura (opiekun UKS „Top”)
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i Wojciech Pitala (przedstawiciel sekcji
tenisa stołowego KS Turbacz). Tradycyjnie na zakończenie rozgrywek Burmistrz Miasta Tadeusz Filipiak wraz
z organizatorami wręczył najlepszym
nagrody: pamiątkowe puchary i dyplomy. Wszystkim nauczycielom wychowania fizycznego dziękujemy za
pomoc w rozpropagowaniu turnieju.
Kolejny organizowany będzie na wiosnę, w okolicach marca – serdecznie
zapraszamy!
Kategoria Dziewczęta
1. Paulina Łabuz - Łostówka
2. Katarzyna Chorągwicka – Łostówka
3. Oliwia Węcłowska – Łostówka
4. Iwona Wadyl – Łostówka
Kategoria Szkoły Podstawowe:
1. Bartłomiej Myszogląd – Łostówka
2. Mateusz Dudzik - Łostówka

3. Bartłomiej Olajossy – ZSM nr 2
4. Marcin Krzysztof - Łostówka
Kategoria Gimnazja:
1. Krzysztof Piekarczyk – ZSM nr 2
Mszana Dolna
2. Artur Kaczmarczyk – Kasinka Mała
3. Jarek Kękuś – ZSM nr 1
4. Marcin Stachura – ZSM nr 1
Kategoria Szkoły Ponadgimnazjalne:
1. Tomasz Kołodziejczyk – ZSTI Mszana
Dolna
2. Szczepan Kielusiak – ZSP Mszana
Dolna
3. Marek Szczypka – ZSTI Mszana
Dolna
4. Piotr Stachura – ZSTI Mszana Dolna
Red.

www.mszana-dolna.pl

21

Wydarzenia

Z książką za pan brat

P

zima pokrzyżowała plany, szczególnie
starszym czytelnikom. Ci zaś, którym
udało się jednak być na uroczystej
Gali nie żałowali. Na zziębniętych
„miłośników książek” czekała gorąca
herbatka i kawa, było i małe, co nie
co na słodko. Na laureatów w sali,
gdzie rok rocznie odbywa się czytelnicza Gala, czekała też wesoło migocąca
choinka i... „muzyczna niespodzianka”
- Andrzej Leśniak na codzień nauczyciel
muzyki w ZSM nr 2
i trzy urocze dziewczyny obdarzone
przez Stwórcę głosem, że hej! Nina
Cież, Natalia Duda
i Aleksandra Chrustek przy akompaniamencie swojego
nauczyciela
„ukołysały” widzów
balladami Stinga,
Leonarda Cohena
i Johna Lennona.
Po tym muzycznym wstępie, przyNajwytrwalsi otrzymali nagrody od samorządowców
szedł
czas
na
to dzieci i ludzie bardzo młodzi - głównych bohaterów - dyrektor Małgow dobie wszechobecnego komputera rzata Mucha witając wszystkich, poi małego, co by nie powiedzieć, zain- dziękowała najwytrwalszym czytelniteresowania książką, to musi cieszyć kom i pogratulowała najmłodszym.
i napawać optymizmem. Nie wszyscy Miała też w swoich rękach „List Gralaureaci dotarli do biblioteki - sroga tulacyjny” dla... Nowożeńców!!! Może

wielu to zadziwić, ale jak się okazuje
Państwo Monika i Jacek Grodziccy
w pełni na to zasłużyli - otóż, poprosili
swoich weselnych Gości, aby zamiast
prezentów i kwiatów, wręczyli im...
książki. Po weselu te niecodzienne podarunki, trafiły do mszańskiej biblioteki.
Bohaterami „czytelniczego wieczoru”
byli też Państwo Alicja i Marek Suchodolscy, Panie Krystyna i Joanna
Huber, Pani Barbara Bodziony z wnuczętami Małgosią i Tomaszem, Pani
Beata Mrózek z córkami Julią i Gabrysią, a także Pani Bożena Znachowska
- wymienionym PT Czytelnikom udało
się na Galę dotrzeć. Mogli więc bezpośrednio odebrać gratulacje od dyrektor Małgorzaty Muchy, a książkowe
upominki od nowego Przewodniczącego Rady Miasta Adama Malca i Burmistrza Tadeusza Filipiaka (Samorząd
Miasta był bowiem fundatorem owych
nagród)
Gdy wszystkie nagrody zostały już
wręczone, raz jeszcze mieliśmy okazję
posłuchać kwartetu - szczególnie przejmująco zabrzmiał znany utwór Edyty
Gepert pt. „Zamiast” , a na sam koniec
razem z dziewczętami, wszyscy zaśpiewali najbardziej ukochaną kolędę
„Cicha noc, święta noc”... wszak Boże
Narodzenie tuż, tuż.
Red.

Lama na wakacjach

L

ato to ulubiona pora roku Lamy,
a Mszana Dolna to miejsce w którym Lama od 4 lat spędza wakacje.
W tym sezonie mieliśmy zaszczyt zaprosić mieszkańców oraz turystów na
czwartą edycję „Kina Letniego”.
Jak zawsze starannie dobraliśmy repertuar oraz załatwiliśmy wszelkie niezbędne finansowe formalności. I tak
w piątkowe wieczory kto miał ochotę,
a było takich wielu mógł rozłożyć swój
leżak lub koc na łące parafialnej i obejrzeć filmy następujące: „Vicky Cristina
Barcelona”, „Kac Vegas”, „Gran Torino”,
„Tupot małych stóp”.
W ofercie dla najmłodszych z okazji
Dni Mszany Dolnej nasze stowarzyszenie
przygotowało zabawy sportowe na stadionie miejskim. Ilość uczestników przerosła nasze najśmielsze oczekiwania.
Na szczęście nagród głównych oraz pocieszenia wystarczyło dla wszystkich
wysportowanych dzieci.
W tym roku Lama postanowiła nie
tylko bawić ale też uczyć. We wrześniu
zaprosiliśmy uzdolnioną mszańską młodzież na warsztaty fotograficzne. W ciągu
dwóch intensywnych całodziennych
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spotkań uczestnicy mieli okazję
wysłuchać interesujących zagadnień
z teorii fotografii oraz wziąć udział

brał wszystkich małych pasażerów
w kolorową podróż do krainy wyobraźni.
Nasze tegoroczne przedsięwzięcia nie

FOT. URZĄD MIASTA

FOT. URZĄD MIASTA

o raz piąty mszańska książnica
gościła najwierniejszych ze swoich czytelników - w piątkowe
śnieżne i mroźne popołudnie 10 grudnia br. , zaproszenia od dyrektorki
Miejskiej Biblioteki p. Małgorzaty Muchy otrzymało aż 41 najbardziej wytrwałych i wiernych czytelników.
Po raz piąty podsumowano uroczyście konkurs Moja Rodzina Miłośnikiem
Książek. Wśród nagrodzonych, aż „13”

Mszańska młodzież podczas warsztatów fotograficznych
w plenerze fotograficznym.
Ostatnim ale bardzo przyjemnym powakacyjnym akcentem było wydarzenie
„Lokomotiva”. W ramach sentymentu
do małych uroczych stacyjek kolejowych
takich jak ta w Mszanie zoorganizowaliśmy dla dzieci artystyczne lokomotywujące szaleństwo. Pociąg do sztuki za-

udałyby się bez pomocy: Urzędu miasta
Mszana Dolna, Miejskiego Ośrodka Kultury, centrum „WySPA Mszanka” oraz
Parafii pod wezwaniem Św. Michała
Archanioła. Wszystkim serdecznie dziękujemy, a najbardziej Wam drodzy
mieszkańcy bo LAMA jest dla Was.
E.Z-B.
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Święta

Pasterka
Moim ministrantom i lektorom
Na polu pasterzy
tłum wielki
spełnił się czas łaski
skrawek ziemi
uświęcony przez noc narodzenia
cud przemienienia.
Tu będzie Dom Chleba
w promieniach
na wieki.
Westchnienia ołtarz budują
Barankowi
do niebios pukają
nasycone Słowem
przyjdą błogosławieni.
Będzie Dom Chleba
ludziom miłosierdzia potrzeba.
Ks. Stanisław Parzygnat
I Niedziela Adwentu 2010 r., Mszana Dolna

ZAPROSZENIE NA PASTERKĘ
W Wigilię o północy zgromadzimy się w naszych świątyniach na Mszach świętych,
zwanych tradycyjnie Pasterką - od roku 2004 Święta Bożego Narodzenia przeżywamy
w dwóch parafialnych wspólnotach - parafii św. Michała Archanioła i Bożego Miłosierdzia.
W tym roku radosne „Wśród Nocnej ciszy” zagrane przez Orkiestrę Dętą OSP Mszana
Dolna i zaśpiewane przez wiernych, zabrzmi po raz pierwszy w murach nowobudowanej
świątyni na Placu św. Siostry Faustyny - o godz. 24.00 pierwszą Mszę Pasterską odprawi
w kościele Bożego Miłosierdzia Ksiądz Prałat Grzegorz Ryś - Rektor WSD w Krakowie.
Do licznego udziału w Pasterce i głębokim przeżyciu tych najpiękniejszych
w roku dni, zachęcają i zapraszają na Msze św. w Boże Narodzenie i drugi dzień Świąt
(św. Szczepana) Księża Proboszczowie - Ks. Jerzy Raźny i Ks. Stanisław Parzygnat
wraz z księżmi wikariuszami.
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