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Koniec prac
na drogach miejskich

T

elewizyjne oraz internetowe serwisy informacyjne co rusz donosiły o jesiennych problemach
związanych z brakiem opadów atmosferycznych na terenach Środkowej
i Południowej Europy. A to wstrzymana
została żegluga na Dunaju z powodu niskiego stanu rzeki, a to w ośrodkach
narciarskich w Dolomitach u progu sezonu zupełny brak śniegu… Również
południe Polski boryka się z suszą.
Szczególne problemy wywołują wysychające strumienie, źródła i studnie
które dostarczają wodę pitną mieszkańcom Małopolski i Podkarpacia.
Susza nie ominęła również Mszany
Dolnej. Od początku listopada br. zaczęło brakować wody w zbiornikach
przy ujęciu powierzchniowym na potoku Szklanówka, a więc zaopatrujących prawobrzeżną część miasta
(okolice ulic: Leśnej, Rynek, Jana Pawła
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(zasilany z baterii słonecznych).
Wzdłuż oddanego odcinka ulicy Starowiejskiej zamontowanych zostało też
pięć nowych ławek - daj Boże, by nie
padły szybko łupem złodziei i wandali.
Remont ulicy Starowiejskiej to była
„gruba” sprawa, ale równolegle toczyły
się też prace na krótkich, ale bardzo
zniszczonych fragmentach ulic J. Tolińskiego i Słonecznej - te drogi stały
się bardziej przyjazne kierowcom
i przechodniom dzięki środkom
MSWiA przeznaczanych na odbudowę
infrastruktury zniszczonej przez powodzie i inne klęski żywiołowe.
Podobnie jak „schetynówki” i pieniądze powodziowe są bardzo łakomym kęsem dla samorządów.
Tu udział własnych środków zamyka

Wyremontowana i bezpieczniejsza ul. Starowiejska
wyżej, czym zyskuje szansę przy ostatecznym podziale pieniędzy przyznawanych przez ministra na poszczególne województwa. Zwykle na rządowe pieniądze „łapało” się pierwszych 25 samorządów w Małopolsce.
W tej grupie, w ostatnim rozdaniu znalazło się i nasze miasteczko - dzięki
temu ul. Starowiejska odzyskała należny jej wygląd. Wśród naszych partnerów najhojniejszym okazało się limanowskie Starostwo - dołożyło do
inwestycji wartej 2,5 mln. zł kwotę
20 tys. zł. Po 5 tys. zł przebudowę drogi wsparli pozostali dwaj partnerzy Bank Spółdzielczy i Spółka „DobrMięs” braci Cichórzów. 6 października
ulica została oficjalnie odebrana - parę
dni wcześniej zamontowane zostały
znaki drogowe, wymalowano też nowe
przejścia - po raz pierwszy w białoczerwonej konwencji. Novum jest
jedno z nich przy ZSTI wyposażone w
ostrzegawczy sygnalizator świetlny
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się w 20%, zaś pozostałe 80% to dotacja ministra. W NPPDL inwestycje rozlicza się pół na pół (50% samorząd
i 50% państwo). O ile remont fragmentu ul. J. Tolińskiego daje przyzwolenie, by powiedzieć, że cała ulica jest
już wyremontowana, to 200 metrowy
odcinek ul. Słonecznej jest jedynie
jakąś jej częścią - ten oddany do
użytku najbardziej „dopominał” się
o prace remontowe. Trzeba mieć nadzieję, że uda się pozyskać środki w
latach następnych i mieszkańcy tego
pięknego zakątka naszego miasta uzykają drogę na miarę marzeń i potrzeb.
Red.
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rzełom września i października,
jak na jesienny czas przystało
obrodził dorodnymi „owocami”
- zakończył się gruntowny remont
ul. Starowiejskiej. Drugie podejście do
popularnej „schetynówki” czyli Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych udało się i za kwotę ponad
2,5 mln. zł od św. Michała jeździmy
po tej ulicy, jak po stole.
Pora więc podziękować tym, którzy
dołożyli swoje środki do miejskiej inwestycji. Ten ogólnopolski program
przebudowy istniejących już dróg jest
tak pomyślany, że im aspirujący w nim
o środki finansowe samorząd pozyska
więcej partnerów, tym większą ilość
punktów zdobywa i tym samym
w ostatecznym rankingu plasuje się

W czasie suszy
studnia sucha

Suche ujęcie progowe
II, Matejki, Słomka, Piłsudskiego). Konieczne stało się dowożenie wody beczkowozami, gdyż przy tym ujęciu brak
jest alternatywnego zasilania w wodę,
którym w sytuacjach awaryjnych można
byłoby się posiłkować. Wprawdzie na
początku lat 2000 samorząd podejmował próby wiercenia trzydziestometrowej studni w okolicy zbiorników, lecz
wydajność jej była znikoma i nie może
ona stanowić zabezpieczenia w stanach
kryzysowych.
Dopływ wody do drugiego ujęcia na
potoku Adamczykowym też nie wyglądał optymistycznie, jednak tutaj ZGK
mógł posiłkować się wodą ze studni
głębinowej przy ul. Krakowskiej. Od początku listopada pompa w zbiornikach
studni włącza się regularnie, pompując
życiodajną ciecz do właściwych zbiorników, skąd dostarczana jest lewobrzeżnej części miasta.
Zakład Gospodarki Komunalnej wraz
z Urzędem Miasta, przy pomocy innych
instytucji i organizacji, uruchomiły szereg działań mających na celu zażegnanie niekorzystnej sytuacji. Do „boju” rzu-
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Przez 1 miesiąc woda w kranie płynęła głównie dzięki „beczkowozom”
i wyrozumiałości włodarza sąsiedniej
Gminy Niedźwiedź - p. Janusza Potaczka było skąd wodę czerpać - tj.
z wodociągu w Porębie. Od początku
listopada przez ponad miesiąc samochody te regularnie kursowały i dowoziły wodę do zbiorników na ul. Leśnej,
a stamtąd grawitacyjnie spływa już bezpośrednio do domowych kranów.
Na początku grudnia uruchomiono
również wypożyczony z zakładów produkcyjnych octu spirytusowego PODHALE Sp. z o.o. w Mszanie Dolnej beczkowóz o pojemności aż 16m3, który
znacznie szybciej jest w stanie napełnić zbiorniki miejskiego wodociągu.
A zapotrzebowanie dobowe na wodę
obsługiwanej części miasta przez ten
wodociąg jest niemałe, bo sięga
ok. 100 m3 (a w weekend nawet ponad
400 m3).
Oprócz dowożenia wody ZGK uruchomił pompę, która z prowizorycznej
zapory z worków z piaskiem na Szklanówce, pompuje wodę, która ze
względu na swą niewielką ilość omija
ujęcie progowe.
Sytuacja z dowożeniem wody do
zbiorników stała się „łakomym kąskiem”
dla wszelakiej maści mediów, poczynając od lokalnych portali internetowych, poprzez telewizję internetową,
gazety codzienne, na radio i telewizjach
ogólnopolskich skończywszy. W Polsacie przez 2 dni ukazywał się materiał
z Mszany Dolnej o suszy na „Podhalu”,
natomiast w TVN24 mieliśmy jeden
„mszański” dzień. Dzięki naszemu problemowi media zwróciły uwagę na szersze zagadnienie deficytu wody w rejonach podgórskich na południu Polski.
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poczuciem humoru lub niespełna rozumu odkręcił zasuwę na ul. Leśnej
i zapas wody, gromadzony mozolnymi
wysiłkami wielu ludzi, sprzętu i środków finansowych przez kilka dni, ulotnił
się w ciągu kilku godzin - woda wprawdzie pozostała w sieci, ale znalazła się
po drugiej strony miasta, gdzie problemów z dostarczaniem wody nie ma.
Gromadzenie wody należało rozpocząć
od początku… Z tego względu, że
Miasto poniosło straty finansowe (ok.
5000 zł), a przede wszystkim zagrożone
mogło zostać bezpieczeństwo sanitarne
mieszkańców, sprawę zgłoszono na Policję. Dochodzenie w sprawie ustalenia
sprawcy trwa.
W związku z tym incydentem pojawiło się pytanie o zabezpieczenie studzienek z zasuwami. Są one zabezpieczane standartowo tak jak studzienki
telekomunikacyjne, kanalizacyjne żeliwnymi pokrywami. Można zatem do
tych włazów dostać się bez większych
problemów po odsunięciu wieka i na
przykład poprzecinać kable… Tylko po
co? I kto tak robi? Dodatkowo, żeby
móc manipulować przy zasuwach
wodociągowych należy posiadać odpowiedni (długi) klucz. Tak więc przypadkowa osoba nie mogła tego dokonać,
ktoś musiał działać z premedytacją.
Równolegle z dowożeniem wody do
zbiorników w trybie pilnym zaangażowano firmę wiertniczą, która miała
za zadanie spróbować znaleźć wodę
w bezpośredniej okolicy zbiorników,
tak, aby po ewentualnym odkryciu
źródła nie było konieczności transportowania wody na duże odległości. Studnia została wywiercona na głębokość

ok. 100 m, a więc sięgająca do pokładów trzeciorzędowych skał, gdzie było
większe prawdopodobieństwo znalezienia podziemnych zbiorników. Jej wydajność jest jednak znikoma, szacowana
na 0,8 m3/h, a więc będzie tylko niewielkim wsparciem wodociągu.
Na początku grudnia Dyrektor ZGK
Tomasz Dul wraz z Zastępcą Burmistrza
Michałem Baranem konsultowali również sprawę alternatywnych źródeł pozyskania wody w Oddziale Karpackim
Państwowego Instytutu Geologicznego
w Krakowie. Dyrektor dr hab. inż. Józef
Chowaniec wraz z zespołem po analizie
dostępnych danych tabelarycznych,
przekrojów geologicznych oraz map nie
byli niestety huraoptymistami jeśli chodzi o zasobność wód podziemnych na
terenie miasta. Wprawdzie szansa na
wodonośne ujęcia jest, ale nie na stokach Lubogoszczy. Raczej studnie należałoby lokalizować w dolinie Mszanki.
Precyzyjne określenie miejsca, wymaga
jednak szczegółowych analiz pokładów
skalnych.
Największa jesienna susza od 50 lat
na południu Polski sprawia, że musimy
poszukiwać alternatywy dla dotychczasowych źródeł wody pitnej. Czy to będą
studnie wiercone, czy ujęcia powierzchniowe na większych rzekach, którym
nie grozi szybkie wyschnięcie (np.
Mszanka) okaże się po głębszej analizie
problemu. Jedno i drugie rozwiązanie
ma plusy i minusy. Wydajność głębinowych studni zwykle jest ograniczona do
kilku metrów sześciennych na godzinę,
co może nie zaspokoić potrzeb. W przy-
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Być może przez ten medialny „szum”
łatwiej nam będzie rozwiązać sprawę
braku wody w przyszłości.
Media zainteresowały się problemami Mszany jeszcze bardziej po incydencie, który miał miejsce w nocy
z 20/21 listopada br. Ktoś z wątpliwym
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cono samochód bojowy miejskiej OSP
(z kierowcą zatrudnionym w Urzędzie
Miasta), którym można było przewieźć
6 m3 wody. Z kolei prywatna firma PROFEXIM S. J. udostępniła bezinteresownie na rzecz ZGK własny beczkowóz
o pojemności 5 m3. Dzięki uprzejmości

W poszukiwaniu wody...
padku ujęcia z rzeki natomiast pojawi
się zapewne problem jej odpowiedniego
uzdatnienia do parametrów wody pitnej. Miasto nie ma jednak wyboru, jeżeli
chcemy mieć pod dostatkiem tego podstawowego dobra.
Red.
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Zagórzańskie śpiewanie po raz piąty
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cydzieła J.S. Bacha, W.A. Mozarta,
J. Haydna czy Feliksa Nowowiejskiego.
Ale też na mszańskim przeglądzie doczekaliśmy się kompozytorskich debiutów - Piotr Matusiewicz dyrygent
Chóru Dziecięcego przy mszańskim
MOK-u, podczas „Laudate Dominum”
zaprezentował własną aranżację znanej pieśni pt. „Marsz I Brygady”, czy
skomponowaną przez siebie muzykę
do słów Franciszka Opyda w pieśni pt.
„Święty Jan Paweł wieczny”. Tegoroczne spotkania miały jednak specjalny charakter - świętowaliśmy
skromny jubileusz. Pięcioletni staż
małżeński nazywa się jubileuszem
„drewnianym”. Organizatorzy nie doszukują się specjalnej nazwy dla jubileuszu naszego przeglądu, ale nie kryją
radości, że mimo różnych kłopotów
udało się po raz kolejny spotkania zorganizować. Po raz pierwszy „Laudate
Dominum” gościło w progach nowej
mszańskiej świątyni. Serdeczność

swojej parafii, św. Jana przyjął nazwę
„Świętojański”. Prowadzony przez
Jana Nawarę poczyna sobie coraz lepiej i w roku przyszłym obiecał przyjazd do Mszany. Debiut w Spotkaniach
„Laudate Dominum” mają za sobą
zdziesiątkowane chorobami Panie
z rabczańskiego chóru „Cantabile” powstałego na Uniwersytecie III wieku prowadząca zespół p. Irena Szuba, odbierając pamiątkową statuetkę zapowiedziała, że z Rabki do Mszany blisko, więc za rok znów się spotkamy.
Istniejący od 10 lat Chór Parafii Nawiedzenia NMP z Tymbarku zachwycił
wszystkich. „Rota” do słów M. Konopnickiej i „Sancta, Sancta Maria” jeszcze
długo po koncercie brzmiały w uszach
słuchaczy. W roli Gospodarzy wystąpili
Panowie z męskiego Chóru im. ks. Józefa Hajduka z parafi św. Michała pod
batutą Piotra Wójcika - jak zawsze nie
zawiedli zgromadzonych. Nabytej
przez długie dziesiątki lat umiejętności
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o raz pierwszy muzyka chóralna
zabrzmiała w takim wymiarze
w roku 2007 - ówczesny proboszcz parafii św. Michała Archanioła
ks. Zdzisław Balon zaprosił na plebanię limanowskiego wicestarostę Franciszka Dziedzinę i nowego burmistrza
Mszany Dolnej Tadeusza Filipiaka.
Dyskusja przy kawie toczona na
różne tematy, w pewnej chwili skoncentrowała się wokół muzyki i śpiewu
chóralnego. Tradycje mamy piękne
i długie, ale poza męskim chórem nic
w temacie się nie dzieje, a jeśli już, to
początki jako tako, a później, niestety,
klapa. Tak było z bardzo dobrze zapowiadającym się chórem mieszanym
„Millennium” powstałym przy kościele
św. Michała w roku 2000.
Dziś trudno któremuś z rozmówców
przypisać rzucenie przysłowiowego
ziarna - faktem jest, że tego dnia narodził się pomysł powołania do życia
przeglądu, lub jak wolą inni, festiwalu
pieśni chóralnej. I tak zaczęły się
Zagórzańskie Spotkania Chórów „Laudate Dominum” w Mszanie Dolnej.
Po raz pierwszy ta „muzyczna uczta”
odbyła się w roku 2007 w kościele
św. Michała Archanioła. Od tego roku,
nieprzerwanie do naszego miasta, listopadową porą zjeżdżają chóry
z różnych zakątków zagórzańskiej
ziemi. Ale nie tylko. Nie zamykamy się
bowiem na innych - gościliśmy chór
mieszany z Katedry na Wawelu i śpiewających gregoriański chorał mnichów
z tynieckiego opactwa. Na zagórzańskich spotkaniach debiutował dziecięcy chór mszańskiego MOK-u,
a pierwsze szlify zdobywał młody chór
z parafii w Kamienicy. Do stolicy Zagórzan od roku 2007 przyjeżdżają
również „uznane firmy” - koncerty limanowskiego Chóru Mieszanego
„Canticum Iubilaeum” z Bazyliki MB
Bolesnej to najprawdziwsza uczta dla
ucha i duszy. Do dziś wspominamy też
koncert „Kwartetu Jasnogórskiego”
i Spotkania, którym honorowo patronował sam Przeor Jasnej Góry - o. Bogdan Waliczek, którego łączą serdeczne
więzy z naszym miastem. Przez te pięć
lat w Zagórzańskich Spotkaniach „Laudate Dominum” zaśpiewało 50 zespołów - były to chóry mieszane, męskie, schole dziewczęce i kwartety
mieszane. Z kart zgłoszeń doliczyliśmy
się ponad 1500 śpiewaków uczestniczących we wszystkich pięciu już
edycjach spotkań. Gdyby pokusić się
o kolejne zestawienie, to okaże się, że
chóry wykonały ponad 200 dzieł autorstwa uznanych, wielkich kompozytorów. Wśród nich były prawdziwe ar-

Najmłodsi adepci muzyki chóralnej
z jaką przyjął uczestników gospodarz
Parafii Ks. Stanisław Parzygnat podkreślali wszyscy. Było obecny, mimo
przenikliwego chwilami zimna, od
pierwszego, aż po ostatni utwór. Więcej, podczas popisowego wykonania
jednej z pieśni przez chór z Limanowej, Proboszcz... wyręczył samego
Marka Michalika, dyrygenta, twórcę
i pierwszego organistę limanowskiego
Sanktuarium. W tegorocznym przeglądzie wzięło udział dziewięć chóralnych zespołów - nie zawiódł, jak
zawsze Chór Mieszany „Oremus”
z Niedźwiedzia pod batutą srogiej na
pozór, ale w rzeczywistości ciepłej
i łagodnej s. Marii Kowalczyk. Z nowotarskiego Boru dotarł do Mszany
Dolnej Chór Mieszany „Venite adoremus Domini” - góralskie stroje dopełniły uroku pieśni zaśpiewanych
przez górali. W kościele Miłosierdzia
Bożego zadebiutował Chór Parafialny
z Olszówki - dla uczczenia Patrona

śpiewania można im pozazdrościć.
Na finał organizatorzy pozostawili rodzaj muzyki jeszcze nigdy w Mszanie
Dolnej nieobecny - gospel. Zespół „Angeli” z Sieprawia rozgrzał mocno
zziębniętych melomanów. Rytmiczne
pląsy i klaskanie udzieliło się wszystkim. I na koniec słowo o organizatorach - od samego początku zaangażowane w to dzieło są samorządy
miasta Mszana Dolna i limanowskie
Starostwo. Całą logistyką zajmuje się
mszański MOK. Środki finansowe to
dwa źródła - miasto Mszana i powiat
limanowski. Gościny udzielają nam na
przemian mszańskie parafie. Żal jedynie jednego - w ciągu pięciu lat trwania Zagórzańskich Spotkań „Laudate
Dominum” zaśpiewało ponad 1500
chórzystów, a ich śpiewu wysłuchało
łącznie ok. 1300 widzów. Za rok spotkamy się w kościele św. Michała Archanioła - może będzie nas więcej?
Red.
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Święto Niepodległości - 93 lata temu
odzyskaliśmy wolność

N

dami życia, ale duchem wciąż młodzi
- kombatanci w zielonych, wojskowych
mundurach. Z zielonym sztandarem
ludowcy, a tuż obok nich mszańscy
rzemieślnicy. Patriotyczny korowód
otwierał poczet z miejskim sztandarem
w regionalnych, zagórzańskich strojach. Po odegraniu Mazurka Dąbrowskiego przez Orkiestrę Dętą OSP
w Mszanie Dolnej patriotyczny pochód
dotarł na parafialny cmentarz - przy

towej i polskich legionistów dopełniła
tej części obchodów narodowego
święta. W rytmie ulubionej pieśni Marszałka Piłsudskiego „My, Pierwsza Brygada” uczestnicy piątkowej uroczystości dotarli do kościoła św. Michała
Archanioła. Koncelebrowana przez
księży Jerzego Raźnego i Jana Zająca (kapelana ze Śnieżnicy) msza
św. w intencjach Ojczyzny oraz Mieszkańców Miasta i Gminy, rozpoczęła się

FOT. MICHAŁ KOŁODZIEJ

iepodzieleni jak w Warszawie,
bez chodnikowych płyt i bejsbolowych kijów, świętowaliśmy jak co roku kolejną rocznicę listopada, który przyniósł nam po 123
latach niewoli, upragnioną wolność
i niepodległość. Świętowaliśmy skromnie, ale pięknie - miasto i gmina razem, jak w latach poprzednich.
Około 14.30 na dziedzińcu przed
Domem Strażaka doliczyliśmy się już

Harcerze gorczańskiego Hufca ZHP w trakcie występu
30 pocztów sztandarowych - uczniowie ze wszystkich szkół miejskich
i gminnych, ale także tych ponadgimnazjalnych, harcerze gorczańskiego
Hufca ZHP, druhowie OSP z jednostek
gminnych i gospodarze - strażacy
z Mszany Dolnej. Ze swoimi sztandarami stawili się wychowankowie
MOW-u im. ks. Karola Wojtyły i piłkarze K.S. Turbacz, a także sterani tru-

pomniku ofiar II wojny światowej honorową wartę pełnili młodzi harcerze.
Wiązanki biało-czerwonych kwiatów
i zapalone znicze złożyli przedstawiciele władz samorządowych miasta,
gminy, limanowskiego Starostwa oraz
delegacja dyrektorów szkół. Wspólnie
odśpiewana Rota i modlitwa poprowadzona przez Ks. Jerzego Raźnego
za poległych żołnierzy II wojny świa-

od monumentalnej „Bogarodzicy” zaśpiewanej przez Chór Męski im. ks. Józefa Hajduka. Po mszy św. w sali
MOK-u młodzież i dzieci z ZSM nr 1
wraz ze swoimi nauczycielami przygotowali patriotyczną Wieczornicę nie zabrakło starych polskich pieśni,
poezji tamtego okresu i wzruszających
scen ukazujących ducha tamtych dni.
Red.

P

ierwsi zmarznięci zawodnicy zjawiali się już 3 godziny przed planowanym rozpoczęciem Turnieju. Dopracowanie fryzury, makijażu,
wspaniałych barwnych sukienek i eleganckich fraków, próba parkietu - na
wszystko musi się znaleźć chwilka.
Jeszcze przetrwać nerwowy czas oczekiwania na swój występ - taniec, którym trzeba ująć sędziów - i znów czekanie, ale tym razem już na werdykt.
Niejednokrotnie można było zobaczyć wyraz zawodu na twarzach
uczestników. Ktoś nie przeszedł do
półfinału, finału, miał może aspiracje
na wyższe miejsce, może spodziewał
się podium... Jak zwykle - tam gdzie
wygrani i przegrani muszą się znaleźć.
W drugim dniu najmłodsi tancerze czasem i pięciolatkowie - zmagali się
z nieubłaganym rytmem ze zmiennym
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powodzeniem, co powodowało szerokie i nieprzerwane uśmiechy na twarzach widzów. Mali uczestnicy nie dawali jednak za wygraną i z tańca na
taniec poprawiali kroki. Wszystkie maluchy uplasowały się na podium - nie
było przegranych. Startowały i troszkę
starsze pary - 11 i 12 lat. Jak można
było zaobserwować - na taniec nigdy
nie jest za wcześnie.
Tegoroczny Turniej był udany dla
członków KTT „Prestige” MOK Mszana
Dolna. Większość startujących par zdobyła medale lub weszła do ścisłego finału, a dwie otrzymały nową klasę taneczną: Wietek Maciej / Szczypka
Natalia - klasę C w stylu: Kombinacja
6T oraz Domiter Hubert / Pyrz Ewelina - klasę: B w stylu: Standard.
A oto końcowe wyniki dla par „Prestige” MOK Mszana Dolna:

FOT. JAN NAWIEŚNIAK

VI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego

Roztańczone pary
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Wydarzenia
Kategoria wiekowa: 12-13,
Klasa: E, Styl: Kombinacja 8T
.: 5 miejsce - Karpierz Jan / Koch
Aleksandra
.: 7 miejsce - Blacharczyk Paweł / Pajdzik Jolanta
Kategoria wiekowa: 14-15,
Klasa: B, Styl: Standard
.: 2 miejsce - Rataj Rafał / Kręcichwost
Karolina
.: 3 miejsce - Zieliński Kamil / Sikora
Nicole
Kategoria wiekowa: 14-15,
Klasa: B, Styl: Latin
.: 5 miejsce - Rataj Rafał / Kręcichwost
Karolina
.: 6 miejsce - Zieliński Kamil / Sikora
Nicole
Kategoria wiekowa: Pow. 15,
Klasa: C, Styl: Latin
.: 10 miejsce - Pachowicz Jakub / To-

porkiewicz Weronika
Kategoria wiekowa: 10-11,
Klasa: D, Styl: Kombinacja 6T
.: 2 miejsce - Wietek Maciej / Szczypka
Natalia
Kategoria wiekowa: 12-13,
Klasa: D, Styl: Kombinacja 8T
.: 6 miejsce - Liszka Karol / Domiter
Weronika
Kategoria wiekowa: 14-15,
Klasa: C, Styl: Latin
.: 6 miejsce - Domiter Hubert / Pyrz
Ewelina
Kategoria wiekowa: 14-15,
Klasa: C, Styl: Standard
.: 1 miejsce - Domiter Hubert / Pyrz
Ewelina
Kategoria wiekowa: 14-15,
Klasa: E, Styl: Kombinacja 8T
.: 5 miejsce - Szyrszeń Dominik / Szyrszeń Klaudia

Kategoria wiekowa: 14-15,
Klasa: D, Styl: Kombinacja 8T
.: 5 miejsce - Pajdzik Kamil / Guzara
Aleksandra
Kategoria wiekowa: Pow. 15,
Klasa: B, Styl: Latin
.: 5 miejsce - Kęska Wojciech / Potaczek Sylwia
Kategoria wiekowa: Pow. 15,
Klasa: B, Styl: Standard
.: 4 miejsce - Pachowicz Jakub / Toporkiewicz Weronika
.: 6 miejsce - Kęska Wojciech / Potaczek Sylwia
Wielkie podziękowania należą się wszystkim sponsorom - Urzędowi Miasta, Urzędowi Gminy Mszana Dolna, ZSTI, firmom,
osobom prywatnym oraz rodzicom i sympatykom klubu. Bez ich pomocy i wsparcia
nie udałoby się zorganizować Turnieju.
Red.

Mszańscy druhowie z upragnionym MAN-kiem
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moc, gdy jesteśmy bezradni wobec klęski suszy. To dzięki strażakom mamy
w domach wodę - 34 letni JELCZ dzielnie dowozi ją do naszych zbiorników.
Wspólne i zgodne działania Rady
Miasta z burmistrzem zaowocowały
tak upragnioną przez druhów decyzją
- 150 tysięcy z miejskiej kasy stanowi
bez mała połowę ceny zakupu 220konnego MAN-a. O kredyt na pozostałe 160 tys. zł strażacy wystąpili do
WFOŚ w Krakowie - wszyscy mamy
nadzieję, że możliwe do umorzenia
40% tej sumy stanie się faktem.
Nowego nabytku gratulował mszań-

ochotnicy, od lat w Krajowym Systemie Ratownictwa Drogowego, zbierający zawsze bardzo wysokie noty
i pochlebne oceny swojej działalności,
mają do swojej dyspozycji auto, którego wstydzić na pewno się nie będą.
Strażackiego pojazdu gratulował druhom również obecny na uroczystości,
limanowski wicestarosta Franciszek
Dziedzina, który potwierdził zakup
wyposażenia do nowego auta za kwotę
10 tys. zł przeznaczoną na ten cel
przez Zarząd Powiatu. Na uroczystości
nie zabrakło również byłego wójta
i posła Tadeusza Patality, pełniącego

FOT. M. MAJDA
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dekorowany biało-czerwonymi
kokardami i wstęgami ratowniczo-gaśniczy MAN, nowy nabytek mszańskich strażaków, czekał na
dziedzińcu Domu Strażaka aż uczestnicy niedzielnej uroczystości w dniu
22 października br. powrócą z kościoła
św. Michała, gdzie uczestniczyli we
mszy św. odprawionej w intencji
zmarłych druhów i tych, którzy mszańskich strażaków wspierali, a także za
działających dziś w OSP Mszana
Dolna.
Uroczystej mszy św. z udziałem Orkiestry Dętej, pocztu sztandarowego
i wszystkich strażaków, przewodniczył
Ks. Jerzy Raźny, proboszcz parafii.
Gotowość mszańskich druhów do uroczystości zgłosił Komendantowi PSP
w Limanowej brygadierowi Grzegorzowi Janczy, Prezes Zarządu OSP
w Mszanie Dolnej, druh Stanisław Antosz. W rytmie marszu szefowie zawodowej i ochotniczej straży, dokonali
przeglądu mszańskiej jednostki.
Chwilę później przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego na maszt powędrowała flaga państwowa. Prezes Stanisław Antosz przypomniał długą
batalię mszańskich druhów o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Przypomniał, że dwa służące do dziś liczą sobie, bagatela - jeden 24, a drugi 34
lata. Trudno uwierzyć, ale jeden
i drugi wciąż są na przysłowiowym
„chodzie” i jak trzeba, a trzeba dość
często, wyjeżdżają do akcji. Niedzielna
uroczystość była okazją, by podziękować mszańskim strażakom za ich bezinteresowną służbę mieszkańcom
Mszany Dolnej - to nie tylko pożary,
powodzi i inne zdarzenia losowe, najczęściej dramatyczne, mówił burmistrz
Tadeusz Filipiak, ale to również po-

Uroczystość poświęcenia nowego MAN-a mszańskiej straży
skim strażakom poseł na Sejm RP Edward Siarka piastujący też funkcję Prezesa Wojewódzkiego Zarządu OSP
w Krakowie. Kiedy w roku ubiegłym
wspólne starania, Zarządu OSP
Mszana Dolna, Urzędu Miasta i osobiście Prezesa Edwarda Siarki o nowe
auto, nie przyniosły pożądanego
skutku, wszyscy uznali, że musimy
spróbować zdobyć to auto inaczej udało się i dziś mszańscy strażacy-

funkcję Prezesa Miejsko-Gminnego
Zarządu OSP w Mszanie Dolnej.
Zanim w ruch poszło kropidło, o głos
poprosił Marian Kasprzyk - Naczelnik
OSP Mszana Dolna. W najkrótszym
wygłoszonym tego dnia przemówieniu, zawarł to, co najbardziej leżało
mu na sercu; „...kiedy byłem szeregowym strażakiem, marzyłem żeby
w tym miejscu stanął w przyszłości taki
samochód. Kiedy zostałem Naczelni-
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kiem mszańskiej jednostki, marzyłem
jeszcze bardziej. Dziś te marzenia się
spełniają i MAN-ek stoi na tym miejscu...” Chwilę później na 220-konnego
MAN-ka, jak pieszczotliwie nazwał go
Naczelnik Kasprzyk, obficie polała się
święcona woda. Modlitwa i wielki znak
krzyża zakreślony proboszczowską
ręką dokonał dzieła pobłogosławienia
pojazdu. Symbolicznego przekazania
kluczyków i dokumentów nowego auta
Naczelnikowi OSP Mszana Dolna dokonali wspólnie burmistrz i prezes
mszańskiej jednostki. Na koniec prezentacja możliwości samochodu światła, syreny i można zaglądnąć do
kabiny. A później komenda; „sztandar
wyprowadzić” i część oficjalna dobiegła
końca. Gorący rosół był tego chłodnego, listopadowego dnia pomysłem
znakomitym. Kawa i ciasto dopełniły

FOT. M. MAJDA

Wydarzenia

Doświadczeni ludzie i nowoczesny sprzęt na straży naszego miasta
całości. Wszyscy życzyli mszańskim nie wracali na Matejki 3. Przyłączamy
druhom, by wyjeżdżali, jak najrzadziej, się do tych życzeń!
Red.
a jeśli już wyjadą, by zawsze bezpiecz-

Królewska cierpliwość nagrodzona
- Kazimierz Wielki ma swoją ulicę
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ciciele działek budowlanych na Pańskim, bo tam jest ta ulica, zanim
wprowdzą się do swoich nowych domów, muszą w różnych urzędach np.
w spółce ENION (przydziela prąd) już
na początku starań, legitymować się
dokumentem potwierdzającym nazwę
ulicy i numer domu, który będą dopiero
budować. Taka kolejność tłumaczy
w pewnym sensie bałagan, który mamy
z nazewnictwem ulic w Mszanie Dolnej.

Spadochroniarzy i kilka jej przecznic
które, a jakże też noszą imię Spadochroniarzy - tylko listonosz z dużym
stażem, wie komu dostarczyć przesyłkę.
Kurierzy firm przewozowych klną, jak
szewcy, gdy przychodzi im doręczyć
przesyłki na ul. Ludwika Mroza - konia
z rzędem temu, kto wytłumaczy, czym
kierował się urzędnik nadając sąsiadującym prawie ze sobą domom, jednemu numer „13”, zaś temu drugiemu

Przykłady? Ulica Józefa Marka - powinna być jedna, a są... dwie, oddalone
od siebie prawie o kilometr. Przykład
kolejny - ulica Leśna. Jej główna nitka
zaczyna się w Rynku, ale cztery odnogi
również przypisane są do Leśnej odchodzą od głównej drogi aż pod sam
Lubogoszcz. Przykład kolejny „radosnej” twórczości urzędniczej, to ulica

„88” - ten pierwszy stoi przy głównej
nitce drogi, ten drugi przy drodze, która
jest przecznicą i mogła mieć swoją nazwę, ale nie ma. Z tym samym spotkamy się na ul. Orkana. Czy można to
zmienić? Pewnie już nie, bo zmiana
obowiązującej nazwy ulicy pociąga za
sobą niemałe koszty dla jej mieszkańców - zmiany dokumentów, firmowych

FOT. URZĄD MIASTA
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ługo czekał na swoją ulicę
w Mszanie Dolnej król Kazimierz Wielki - że temu władcy
zawdzięczamy powstanie naszego miasteczka wiedzą chyba wszyscy mszaniacy, ale na upamiętnienie tego historycznego faktu brakowało pomysłu od
wielu lat.
Bogatsze miasta pewnie ufundowałyby pomnik swojemu założycielowi,
bo to najczęściej stosowana forma
wdzięczności i pamięci, ale co mają zrobić te, których na spiżowe pomniki po
prostu nie stać? Kilka lat temu na granitowym cokoliku, przy głównym wejściu do mszańskiego magistratu stanęło popiersie władcy, co to Polskę
zastał drewnianą, a zostawił murowaną
- podarował je swojemu rodzinnemu
miastu Władysław Jania, artysta rzeźbiarz, uczeń Xawerego Dunikowskiego,
ale także partyzant oddziałów por.
Władysława Szczypki „Lecha”. Od 30
września tego roku, Kazimierz Wielki
ma też swoją ulicę w mieście pod Lubogoszczą - górą, która swoją nazwę,
jak głoszą stare podania, również zawdzięcza monarsze. Król Kazimierz
znany był ze swoich myśliwskich pasji,
a że knieje i bory pełne były w owych
czasach grubego zwierza i król ze
swoim orszakiem zawsze z polowań na
tej górze wracał zadowolony, zwykł
wtedy mawiać, że „góra ta lubi gości”
i tak po latach, aż do dziś mówimy
o niej po prostu Lubogoszcz. Decyzja
radnych nie wszystkich przekonała dało się słyszeć głosy, że rajcowie powinni najpierw zapytać, tych co przy
ulicy będą mieszkać. Ale jak ich zapytać, kiedy ich jeszcze nie znamy? Właś-
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Rewitalizacja
pieczątek, wpisów do ewidencji działalności gospodarczej itd. itd. Trzeba było
myśleć o tym wtedy, gdy ludzie rozpoczynali starania o pozwolenia na budowę. Błędem było „doklejanie” na siłę
nowych działek budowlanych i nadawanie numerów nowobudowanym domom, do starych, istniejących od lat
ulic. Stąd dziś nierzadko się zdarza, że
nowopowstały dom przy przecznicy odchodzącej od starej ulicy ma numer np.
24 „K” By tego uniknąć Rada Miasta
powinna zawsze zdążyć przed nabywcami nowych działek i ulicy, choć najczęściej to jeszcze zagon, lub łąka, nadać nazwę, zanim cokolwiek zacznie
się tam dziać. Takich kłopotów nie ma
wtedy, gdy miejski parlament nadaje
imię np. placowi, czy miejskiemu parkowi - na tej samej sesji, radni podjęli
uchwałę, na mocy której odrestaurowany miejski park przy ul. Orkana nosi
imię Rodziny hr. Krasińskich - przedwojennych właścicieli nie tylko ogromnego parku, ale i dworu, zabudowań
gospodarczych, odkrytego basenu (zamienionego po wojnie na składowisko
węgla!!!) i setek hektarów ziemi.
Władza ludowa „dała radę” nie takim
wyzwaniom - nieposłuszną hrabinę
Krasińską uwięziła na Montelupich
w Krakowie, by spokorniała, rodowy
pałac zamieniono na ośrodek wychowawczy, zwany popularnie „poprawczakiem”, a w spichlerzach i stajniach
„zagościła” produkcja mało wykwintnego „jabola”. Dziś potomkowie właścicieli odwiedzają Mszanę Dolną cieszą się, że dawne ich włości odzyskują blask - goszczą w Starej Winiarni,
której nowi właściciele uczynili z tego
miejsca centrum kulturalne na bardzo
wysokim poziomie. Patrzą też na park,
w którym rosną drzewa posadzone tam
kilkadziesiąt lat temu, by upamiętnić
narodziny kolejnych dzieci w rodzinie
Krasińskich. Są przychylni zmianom,
które obserwują. Pani Teresa Dangel
z domu Krasińska, na prośbę burmistrza Filipiaka nadesłała z Warszawy odręczny list, w którym pisze... „wyrażamy zgodę, by park miejski w Mszanie
Dolnej nosił imię naszej rodziny...”
Z panią Teresą jesteśmy umówieni na
lato przyszłego roku - jeśli zdrowie dopisze, chcemy by była wtedy pośród
nas obecna i odsłoniła kamienne tablice
z nową nazwą mszańskiego parku.
W ten symboliczny sposób, chcemy choć
po części wynagrodzić lata pogardy
i straszne krzywdy epoki PRL-u. Czasy
Kazimierza Wielkiego i Rodziny Krasińskich dzielą długie wieki - historia i poczucie sprawiedliwości zaowocowały
decyzją mszańskich rajców o wskrzeszeniu pamięci o tych, którzy w dziejach
naszego miasta zapisali piękne karty.
Red.
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Druga odsłona rewitalizacji
eśli właściciele zakupionych od
miasta terenów przy ul. Starowiejskiej uporają się z wszystkimi niezbędnymi procedurami i uzyskają stosowne pozwolenia, to wkrótce za budynkami ZGK i Banku Spółdzielczego
rozpoczną się roboty budowlane, których
koniec pokazują zamieszczone w tekście
wizualizacje.
Autorem projektu jest młody i ambitny
zespół architektów z Krakowa z inż. architektem Pawłem Świerczkiem na czele.
Tereny pod nowe inwestycje w naszym
mieście zakupili właściciele spółki „DobrMięs” S. Cichórz & Wł. Cichórz. Przedsiębiorcy ci pokazali już, że potrafią trafnie i z pożytkiem dla miasta w którym
żyją, zainwestować zarobione ciężką
pracą pieniądze. Kiedy dwa lata temu

J

dezaprobaty, które dawało się już słyszeć
podczas wyburzeń betoniarni, garaży,
komina i kotłowni, a także budynku administracyjnego „komunalnej”. Były nawet propozycje, by obiekty te wyremontować i przeznaczyć na... mieszkania
komunalne, czy muzeum epoki socjalizmu! Za rok o tej porze tereny przy
ul. Starowiejskiej będą nie do poznania.
Jeśli Mszana Dolna ma być miasteczkiem
nowoczesnym, jeśli ma przyciągać turystów i mieszkańców okolicznych miejscowości, to musi stawiać na rozwój, na
nowoczesną infrastrukturę. Dobre drogi,
przestrzenne parkingi (ul. Orkana,
ul. Starowiejska), miejsca do wypoczynku (nowy park). Środki własne na
to nie wystarczą - sięgnęliśmy więc po
fundusze unijne. Konieczne wkłady

na naszych stronach zamieściliśmy wizualizację Galerii i Dworca Autobusowego, wielu patrzyło na te projekty
z przymrużeniem oka, byli i tacy, którzy
pukali się w czoło, wątpiąc, by „prywaciarze myśleli o dobru wspólnym”. Dziś
Mszana Dolna ma nowoczesny i przytulny dworzec (jedyny chyba w Polsce
dworzec prywatny?), a przy nim restaurację podzieloną na dwie części „szybką” dla pasażerów mających nie-

własne to pieniądze w przeważającej
części uzyskane ze sprzedaży działek komercyjnych przy ul. Starowiejskiej - nie
„przejedliśmy” tych pieniędzy. Pozyskane
z tego terenu, w ten sam zostały zainwestowane. Wizualizacja przedstawiająca
nowe oblicze komunalnych terenów nie
musi oczywiście w 100% pokrywać się
z tym, co za rok zobaczymy - może różnić
się w szczegółach, ale zmiany, jeśli
będą, będą zmianami kosmetycznymi.

wiele czasu na przesiadki i wytworną dla
lubiących dobrze zjeść i mających czasu
trochę więcej. Kiedy sprzyja pogoda,
klienci mają również do dyspozycji ogródek pod parasolami na zewnątrz.
Nowe propozycje właścicieli już dziś
wzbudzają dyskusje. To dobrze. Większość opinii jest bardzo pozytywna, ale
z pewnością usłyszymy również głosy

Na pewno za rok nie będziemy mogli jeszcze skorzystać z tej pięknej kładki nad
Mszanką - wizualizacja pokazuje, jak bardzo by się przydała. To zadanie na kolejne
lata - nikogo nie musimy przekonywać,
że jest potrzebna. Pomysł jest, jest więc
i nadzieja, że jego realizacja dojdzie do
skutku w najbliższych latach.
Red.

www.mszana-dolna.eu
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Wydarzenia

Udane Mikołajki

N

- spotkanie w Hali Miejskiej udało się
bardzo, bowiem ponad 40 darczyńców
postarało się, by worek z prezentami
był bardzo bogaty!
Ale powróćmy do niedzielnych zmagań pod siatką - zanim w hali pojawił
się św. Mikołaj, na parkiecie wystąpili
siatkarze. W pierwszym meczu mszańscy kadeci musieli uznać wyższość swoich starszych kolegów z GSKS Laskowa
ulegając 0:2. W kolejnym spotkaniu
I drużyna MGKS Mszanka zmierzyła
swoje siły z liderem rozgrywek IV ligi,
zespołem Feniks Dobczyce. Konieczny
był trzeci set - mecze bowiem rozgrywano do dwóch zwycięskich setów,
a to spotkanie po dwóch rozegranych
setach miało wynik remisowy 1:1. Seta
trzeciego mszańscy siatkarze rozstrzygnęli na swoją korzyść i w meczu o zwycięstwo w turnieju pokonali 2:1 siatkarzy z Laskowej.
Z kronikarskiego obowiązku informujemy, że miejsce III zajęli siatkarze

B
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ie tylko św. Mikołaj obdarowuje potrzebujących prezentami 5 grudnia w naszej Miejskiej
Hali w rolę dobrego biskupa z Miry wcieliło się kilkudziesięciu... siatkarzy!
Ci, którzy znaleźli w niedzielne popołudnie czas i uczestniczyli w turnieju,
wiedzą o czym mówimy. Dla nieobecnych zaś, garść informacji i kilkanaście
zdjęć z tej pierwszej, ale z pewnością
nieostatniej takiej imprezy w Mszanie
Dolnej.
Pomysł, by połączyć zmagania pod
siatką z pomocą najbardziej potrzebującym dzieciom z miasta i gminy, pojawił się wśród siatkarzy MGKS
Mszanka Mszana Dolna - klubu, który
na siatkarskiej mapie Małopolski zaistniał w tym roku i od października z powodzeniem gra w IV lidze siatkarskiej.
Mszańscy siatkarze zaprosili na „swój
parkiet” kolegów z Dobczyc i Laskowej.
Znakomitą okazję do sprawdzenia
swoich siatkarskich umiejętności mieli

Pobłogosławiona
świątynia

Każda okazja dla Mikołaja, jest dobra aby obdarowywać dzieci prezentami
mszańscy kadeci, występujący w „mikołajkowym” turnieju jako drugi zespół
MGKS Mszanka. Siatkarze z Dobczyc
i Laskowej, a także gospodarze turnieju,
zawodnicy z naszego miasta w wielkich
torbach, oprócz siatkarskiego sprzętu,
przynieśli również (zamiast tzw. „wpisowego”)... prezenty dla naszych milusińskich - dzieci z rodzin, w których mówiąc najprościej, nie przelewa się. Listę
takich rodzin pomogły siatkarzom
sporządzić mszańskie szkoły i gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej. Wokół inicjatywy zgromadziło się wiele osób bardzo hojnych i bezinteresownie oddanych sprawie. Słowa uznania kierujemy
także do radnych Rady Miasta Mszana
Dolna pracujących w Komisji Zdrowia
i Spraw Socjalnych. Swoją „cegiełkę”
do worka z prezentami dorzucili również kibice - w przeprowadzonej na widowni zbiórce udało się zebrać kwotę
ponad 600 zł. Za połowę tej sumy
(druga część dla dzieci z gminy Mszana
Dolna) zakupione zostały prezenty dla
najbardziej potrzebujących dzieci z naszego miasta do których św. Mikołaj
przyszedł w sobotę 10 grudnia br.
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z Dobczyc, którzy 2:0 pokonali mszańskie „nadzieje” - zespół kadetów MGKS
Mszana Dolna. Puchary zwycięzcom
wręczył wójt gminy Mszana Dolna Bolesław Żaba. Podczas turnieju nie zabrakło również sportowych atrakcji dla
kibiców - serwowały VIP-y, „gwoździa”
(piłkę w parkiet) wbijali ci, co czuli się
na siłach, wybrano najlepszego rozgrywającego i zawodnika turnieju.
A co robił św. Mikołaj? Wraz z uroczymi aniołkami kibicował siatkarzom.
Przegranym „osładzał” gorycz porażki,
częstując słodkimi smakołykami, zagadywał kibiców i również ich zachęcał
do spróbowania słodkości. Co bardziej
zapobiegliwi rodzice „wykorzystali”
obecność św. Mikołaja, by ten osobiście
obdarował ich pociechy prezentami.
Walka pod siatką i nad siatką, serwisowe asy i bombowe zagrywki - to
wszystko było ważne. Ale najbardziej
liczy się to, że udało się otworzyć serca
i uruchomić ludzką dobroć i wrażliwość
na potrzeby innych.
Red.

y pisać o wielkich wydarzeniach, niezbędny jest dystans od pobłogosławienia drugiego
w Mszanie Dolnej kościoła upłynęło
już dwa miesiące. Zatem dobry to czas,
by i na łamach gazety podjąć się próby
spojrzenia na to wyjątkowe i historyczne wydarzenie. Podobnego wydarzenia z pewnością się już nie doczekamy. Bez żadnej przesady możemy
powiedzieć, że żyjemy w ciekawych
czasach.
Odwiedzający miejską stronę internauci mogli śledzić kolejne etapy „rodzenia” się w naszym miasteczku nowej parafialnej wspólnoty. Dla mieszkających w Mszanie Dolnej na codzień, te informacje może nie były tak
istotne, ale dla naszych Rodaków rozsianych po całym świecie, od Europy
przez Australię po Kanadę i USA, wstukanie w klawiaturę komputera adresu
www.mszana-dolna.eu było i jest
wciąż szansą na przysłowiowy łyk najświeższych informacji z rodzinnego
miasta. Po to też ta informacja o wydarzeniu z 30 października 2011 roku.
Ci, którzy znają się na budowlance
wiedzą, że wybudowanie kościoła
w ciągu 5 lat jest wyczynem dość
rzadko spotykanym. Podkreślają to
również księża, którym przyszło z trudami wznoszenia kościołów się zmierzyć. Ta sztuka udała się pierwszemu proboszczowi nowej wspólnoty
w Mszanie Dolnej - Ks. Stanisławowi
Parzygnatowi. Nowy kościół został
wzniesiony, jak na każdym kroku podkreślał to jego budowniczy, modlitwą,
pracą i ofiarą. Połączenie tych trzech
nurtów w jeden silny strumień sprawiło, że w ostatnią niedzielę października trzy dzwony z wieży nowej
świątyni, uroczyście powitały Dostojnego Gościa - Metropolitę Krakowskiego Księdza Kardynała Stanisława
Dziwisza, który budowie tej świątyni
przyglądał się życzliwie od samego początku. Pasterza krakowskiego Kościoła powitała na kościelnym dziedzińcu Orkiestra Dęta OSP w Mszanie
Dolnej i Proboszcz Ks. Stanisław Parzygnat. Zakrystią dla współkoncelebrujących z kardynałem księży rodaków
i Gości z ościennych parafii, ale także
z Krakowa, Wadowic i Zakopanego,
była dawna kaplica, w której przez
cały okres budowy gromadzili się
wierni. Symboliczną była więc procesja, która z tego „starego” już
miejsca wyruszyła do nowego kościoła.
Choć Metropolita Krakowski bardzo
często bywał w Mszanie Dolnej i oso-
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Wydarzenia
schole i nieprzebrane tłumy wiernych.
Kardynał Dziwisz nie przyjechał do
Mszany Dolnej z pustą ręką - podarował nowej wspólnocie parafialnej dwa
szczególne prezenty. Jednym jest
puszka (duży kielich na komunikanty)
podarowana Janowi Pawłowi II podczas Jego wizyty w Starym Sączu.

Wiadomości
z MOPS

FOT. P. KUCZAJ - GORCE24.PL

biście doglądał postępów w pracach
na budowie, nie krył podziwu, gdy
przekroczył progi nowego kościoła.
Powiedział nawet, że tak naprawdę,
to świątynia ta mogłaby już dziś być
konsekrowana. Słowo powitalne
wygłosił sam Proboszcz, prosząc Gościa z Krakowa o pobłogosławienie

Koncelebransi uroczystej mszy świętej

Wierni podczas mszy na której poświęcono kościół
Nowa świątynia wypełniła się tego
dnia po brzegi - nie mogło zabraknąć
parafian od św. Michała. Ze swoim
Proboszczem Ks. Jerzym Raźnym na
uroczystości przyszli chórzyści z Chóru
Męskiego im. ks. Józefa Hajduka i uświetnili swoim śpiewem liturgię Mszy
św. Nie zawiodły Siostry Franciszkanki, dzieci i młodzież, parafianie
w regionalnych, zagórzańskich strojach, strażacy, poczty sztandarowe,

Zima 4/2011

ławkach i kotłowni - to w wymiarze
materialnym. Jest jednak coś, czego
budować już nie trzeba, ale trzeba
wciąż i na nowo pielęgnować i chronić,
osłaniać i rozwijać - to wspaniała
wspólnota w wymiarze ludzkim i duchowym. Tej nie można kupić za
żadne pieniądze - w Parafii Miłosierdzia Bożego ona już jest i to najcenniejszy skarb na tym miejscu.
Red.

D

FOT. MOPS

Dar starosądeczan zatoczył niejako
koło i z Rzymu wrócił do Polski, do
nowej świątyni w Mszanie Dolnej.
Drugim szczególnym darem była
kropla krwi bł. Jana Pawła II - Ksiądz
Proboszcz jakby przeczuwał, że taki
dar parafia otrzyma i dużo wcześniej
zamówił stosowny relikwiarz. Metropolita Krakowski odznaczył też Medalami Jana Pawła II Stanisława Jakubiaka - mistrza budowy, który cegła
po cegle ten kościół wznosił. Medal
otrzymał również Stanisław Gniecki pełniący funkcję kościelnego od początków parafii. Trzeci medal przyznany został Stanisławowi Komperda
ze Stanów Zjednoczonych - góralowi
z Podhala, obficie wspierającemu budowę nowej świątyni.
W nowym kościele gromadzą się
wierni - jeszcze wiele tu do zrobienia,
ale znakomita większość prac jest wykonana. Proboszcz myśli już o nowych

FOT. P. KUCZAJ - GORCE24.PL

i poświęcenie nowego kościoła pw. Miłosierdzia Bożego. Przypomniał pokrótce historię nowej wspólnoty, wymienił tych, którzy w dzieło jej
powstania wnieśli największy wkład.
A potem na piękne tabernakulum,
marmurowy ołtarz i ambonę, stacje
Drogi Krzyżowej, mury nowego kościoła i rzesze wiernych, obficie polała
się święcona woda. W czasie, gdy kard.
Dziwisz przemierzał z kropidłem
główną nawę kościoła, ze stopni ołtarza te historyczne chwile obserwował
ks. Stanisław Parzygnat - w pewnej
chwili po roześmianej ze szczęścia twarzy, popłynęły łzy radości. Pęknął
twardy góral z Rogoźnika, nie stroniący czasem od twardych, a czasem
i przykrych słów. W tym momencie
dotarło chyba do proboszczowskiego
serca, że oto jesteśmy wszyscy świadkami wielkiej, historycznej chwili, że
oto dokonało się coś wielkiego.

„Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Mieście Mszana Dolna” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Mszanie Dolnej
obiegła końca realizacja czwartej odsłony projektu systemowego „Program aktywizacji
społeczno - zawodowej w Mieście
Mszana Dolna”. W dniu 6 grudnia
2011 r. 24 Beneficjentów Ostatecznych
projektu (w tym: 21 kobiet i 3
mężczyzn) otrzymało certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające ukończenie udziału w projekcie.
Tegoroczne działania podzielone
były na dwa moduły: I - Trening umiejętności społeczno - osobowych i preorientacja zawodowa oraz II - Alternatywne formy spędzania czasu wolnego.
Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie
poprzez zastosowane trzy instrumenty
aktywnej integracji: doradztwo psychologiczne, zawodowe oraz aktywizację
zdrowotną. Od początku realizacji projektów PO KL przyświeca nam cel

główny: zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej poprzez podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych osób bezrobotnych korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
W ramach w/w projektu dotychczas
wsparciem objęto 53 osoby (47 osób
dorosłych i 6 młodzieży), z pośród których aktualnie pracę podejmuje 12 osób.
Ponadto 2 uczestniczki projektu zaangażowały się w działania na rzecz utworzenia Spółdzielni Socjalnej na terenie
miasta Mszana Dolna, a 1 uczestniczka
podjęła kształcenie na studiach wyższych. Można to spuentować słowami
Gautama Buddy: „Nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku...”.
Zespół Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w projekcie „Program
aktywizacji społeczno - zawodowej
w Mieście Mszana Dolna” na kolejny rok
jego realizacji. Szczegółowe informacje
można uzyskać w siedzibie Ośrodka.
MOPS

www.mszana-dolna.eu
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Edukacja

Jak się ma u nas edukacja?

M

w przedszkolach, to teraz jak wygląda
struktura zatrudnienia w tych placówkach? W obu samorządowych przedszkolach zatrudnienie znajduje 20 osób
(wliczona jest tu także część etatu siostry-katechetki), z których 12 to nauczycielki, pozostałe 8 pań to personel niezbędny by placówka funkcjonowała.
W przedszkolu na Leśnej pracuje 7 nauczycielek, a 3 osoby to personel pomocniczy. Przedszkole przy parku zatrudnia
5 nauczycielek (w tym dyrektorka placówki), zaś kolejne 5 pań to zatrudnione
w kuchni (2 osoby), intendentka,
sprzątaczki (2 osoby). A teraz o szkołach. Choć mamy dwa budynki, to tak
naprawdę mieszczą się w nich... cztery
szkoły. Reformując polskie szkolnictwo
w roku 2000 „zapomniano” zapytać samorządy, czy mają gdzie ulokować gimnazja, ale w zamian nowe prawo otworzyło niebezpieczną furtkę pozwalającą
samorządom gminnym na tworzenie
tzw. zespołów szkolnych. Z tego rozwiązania skorzystała znakomita więk-

FOT. URZĄD MIASTA

oże niewielu z 7751 mieszkańców Mszany Dolnej wie, ilu
spośród nas każdego ranka
przywożą do przedszkoli, ilu zaczyna
dzień dzwonkiem na korytarzach szkolnych? Rozpoczniemy od tych najmłodszych. W niewielkiej Mszanie rodzice
mają do wyboru trzy przedszkola.
Dwa z nich to placówki samorządowe,
jedno prowadzą siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.
Najstarsze przedszkole w naszym mieście, to placówka na ul. Leśnej - w stylowej willi zaadaptowanej na przedszkole,
w trzech oddziałach przedszkolną
opieką otoczonych jest 75 dzieci, z których 4 przyjeżdża do nas z okolicznych
wiosek - nazywamy je pieszczotliwie
„dzieci wójtowe”. Na drugim krańcu
miasta, tuż przy parku, swoją siedzibę
ma samorządowe przedszkole nr 2.
W murach tej niegdyś zakładowej
(Spółdzielni Meblomet) placówki,
opieką otoczonych jest 50 dzieci
w dwóch oddziałach. I tu „wójtowych

Pielęgnacja tradycji przez dzieci z miejskich szkół
dzieci” mamy dziewięcioro. Największe
przedszkole prowadzą siostry Franciszkanki - w nowym budynku znalazło się
miejsce dla 102 dzieci, podzielonych na
cztery oddziały. Niepubliczną placówkę
wybrali także rodzice 22 maluchów
z wiosek gminy Mszana Dolna, 2 maluchów z Gminy Niedźwiedź oraz
1 dziecka zameldowanego w Krakowie.
Gdy zsumujemy liczbę przedszkolaków
i odejmiemy od niej dzieciaki z gmin ościennych i Krakowa, to okaże się, że
z 383 dzieci w wieku przedszkolnym
mieszkających na terenie miasta do
przedszkoli uczęszcza 189 maluszków
w wieku 3-6 lat, oraz 94 do oddziałów
„0” przy szkołach podstawowych, co stanowi 74% wszystkich mających prawo
do opieki przedszkolnej. Dużo to, czy
mało? Pewne jest jedno - gdyby przedszkola mogły przyjąć więcej dzieci,
z pewnością więcej rodziców zdecydowałoby się swoje pociechy do przedszkoli zapisać, ale warunki lokalowe są
takie, jakie są i więcej dzieci przyjąć nie
można. Wiemy już ile mamy dzieci
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szość gmin w Polsce nie dysponująca
osobnymi budynkami dla nowopowstałych gimnazjów. Tak też stało się
w Mszanie Dolnej - na ul. H. Sienkiewicza mamy zatem ZSM nr 1, zaś w Rynku
ZSM nr 2. Pod tymi nazwami kryją się
w obu przypadkach niejako podwójne
szkoły; podstawówka i gimnazjum. Rozwiązanie to fatalne i najgorsze z możliwych, ale jedyne dla gmin, które nowe
prawo zaskoczyło, mówiąc inaczej, zastało w jednym budynku. Od tego roku
dobrowolnie, ale od następnego obowiązkowo, wszystkie sześciolatki pójdą
do szkoły. Czy pani minister wprowadzając taki obowiązek miała świadomość, że większość szkół w Polsce pod
jednym dachem gromadzi uczniów ze
szkół podstawowych i gimnazjów? Zdaje
się to pewne. A jeśli tak, to czy wyobraża
sobie spotkanie na szkolnym korytarzu
sześciolatka z klasy I i siedemnastolatka
z klasy III gimnazjum? Samorządowców
o opinię nikt nie pytał. Ministerstwo daje
subwencję oświatową, a wójtowie, burmistrzowie. starostowie i prezydenci

mają nią tak gospodarzyć, by wystarczyła na wszystkie potrzeby. Czy wystarcza? Niestety nie! By nie być gołosłownym, pokażemy jak to wygląda na
naszym podwórku. W roku 2011 do
miejskiej kasy na oświatę wpłynęło
5 643 060 zł. zaś edukacja pochłonie do
końca roku wg planu sumę 7 693 609
zł. Wynika z tego, że do edukacji samorząd z własnych środków musi dopłacić
w tym roku 2 050 549 zł. Konia z rzędem temu, który wskaże choćby jeden
samorząd w Polsce nie dopłacający do
szkolnictwa. A teraz trochę statystyki;
w obu placówkach naukę każdego dnia
pobiera 1037 uczniów. I tak w ZSM
nr 1 przy ul. Sienkiewicza w 13 oddziałach (klasach) szkoły podstawowej
uczy się 333 dziewcząt i chłopców, zaś
w gimnazjum (7 klas) jest ich 169.
By do szkół ponadgimnazjalnych uczniowie poszli dobrze przygotowani pracuje
z nimi i dla nich 47 nauczycieli (29
szkoła podst. 16 gimnazjum i 2 w oddz.
„0” ) i dziewięć osób personelu dla obu
szczebli szkół (administracja, woźni,
sprzątaczki, konserwator) A jak wygląda
to w „dwójce” ? Szkoła podstawowa podzielona jest na 13 oddziałów (klas)
Uczniów w szkole podstawowej jest 313.
Więcej jest tu gimnazjalistów - tych w 9
oddziałach doliczymy się 222. Ale liczba
nauczycieli jest identyczna - 29 w szkole
podstawowej, 16 w gimnazjum i 2
w oddz. „0”) Pozostałych sześć osób to
administracja, woźni i osoby sprzątające.
Krótkie podsumowanie - 94 nauczycieli
edukuje 1140 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach i oddziałach „0”.
Pozostałe 25 osób to w obu placówkach
pracownicy administracji, konserwatorzy, woźni, osoby sprzątające. I jeszcze
rzut oka na przedszkola - tu opiece 20
nauczycieli w trzech przedszkolach powierzonych zostało 227 maluszków.
Żeby miały czysto, bezpiecznie i ciepło,
a także pełno w brzuszkach, dba o to
również 20 osób w trzech placówkach
(Przedszkole nr 1 - 3 osoby, Przedszkole
nr 2 - 5 osób i Przedszkole SS Franciszkanek - 12 osób). Z pewnością nie udało
się przedstawić wszystkich kłopotów
i sukcesów, stanu bazy oświatowej,
nakładów inwestycyjnych, osiągnięć
sportowych i rezultatów egzaminów
końcowych uczniów mszańskich szkół,
ale nie taki był zamysł tego resume. Chodziło nam o to, by Mieszkańcy mieli
orientację w tym, co dzieje się w obszarze edukacji i oświaty w mieście w którym mieszkamy. Mamy nadzieję, że lektura tekstu przybliży Mieszkańcom stan
szkolnictwa pod Lubogoszczą.
Red.
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Po węgiersku, hiszpańsku, włosku i angielsku
czyli Comenius pod Lubogoszczą

Zima 4/2011

na Śnieżnicę - tam przy polowym ołtarzu mszę św. odprawił dla nich gospodarz rekolekcyjnego ośrodka ks. Jan
Zając. Była to też okazja, by w międzynarodowym gronie świętować dzień
Patrona mszańskiego gimnazjum bł.
Jana Pawła II, który to miejsce wielokrotnie podczas swoich beskidzkich
wędrówek nawiedzał. Niemal prosto ze
Śnieżnicy cała grupa pojechała do Wadowic na.... kremówki, ale nie tylko.
Szczególnie dla Włochów, tak zakochanych w Papa Wojtyla, miasto Jego narodzin, miejsca które przypominają Jego
niezwykłe życie, stały się okazją do przypomnienia Tego, który Italię, jak sam
podkreślał, z niezbadanych wyroków
Boskiej Opatrzności, za swoją drugą Ojczyznę obrał. Również w Kalwarii Zebrzydowskiej sprzyjało szczęście - mimo
późnej pory, jak na klasztorne zwyczaje,

nictwa w Chabówce - Włosi mają swoje
sławne „Pendolino”, Hiszpanie klimatyzowane i wygodne „Renfe”, ale wszyscy
cmokali z zachwytu oglądając lśniące
parowozy, drewniane salonki i starą
„Warszawę” na torach. Był też czas by
pokazać nasze miasto - „comeniusy” odwiedzili przedszkole i zachwycali się regionalnymi tańcami maluchów, gościli
wśród uczniów ZSTI na ul. Starowiejskiej. Pokazaliśmy im też naszą nową
halę sportową oraz kościół św. Michała.
Wybrali się także do miejskiej „książnicy” - książek nie czytali, ale z zainteresowaniem przyglądali się instytucji,
która w nienajlepszych warunkach radzi
sobie i póki co i nie narzeka na brak
czytelników. Był też czas na ognisko
i grilla, tańce i zabawy. Znakomicie
z roli gospodarzy wywiązali się uczniowie i Rodzice, goszcząc w swoich do-

FOT. ZSM NR 2

C

o może łączyć nasze niewielkie
miasteczko z hiszpańską Barceloną, węgierskim Szombathely
i włoskimi miasteczkami z prowincji Basilicata - Vietri di Potenza oraz Savoia
di Lucania? Kraje Unii Europejskiej
współpracują w różnych obszarach ekologia, turystyka, współpraca transgraniczna, ale także kultura i szkolnictwo. To ostatnie słowo jest kluczem do
pytania postawionego na początku.
W ramach edukacyjnych unijnych
programów, COMENIUS cieszy się
chyba największym wzięciem. Wraz
z trzema innymi tworzą sektorowy
kwartet pod nazwą „Uczenie się przez
całe życie”. To właśnie w ramach COMENIUSA uczniowie mszańskich szkół
mają już przyjaciół w Rumunii, Szwecji,
Turcji, Anglii, a także we Włoszech,
Hiszpanii i na Węgrzech. Comeniusowe
szlaki przecierała właśnie mszańska
„dwójka”, a ostatnio także „jedynka” młodzież i nauczyciele z tej szkoły gościli swoich rówieśników z krajów europejskich w latach minionych. Wtedy we
wspólnych zajęciach i wycieczkach ukazujących piękno Małopolski, ale i kulturę i obyczaje polskie, brali udział nauczyciele i uczniowie ze Szwecji, Turcji
i Rumunii. Z angielskiego Bristolu do
Mszany Dolnej przyjechała nawet...
uczniowska orkiestra dęta. Z rewizytą
mszańscy uczniowie i nauczyciele wybrali się do Szwecji i Anglii.
Druga mszańska szkoła z COMENIUSEM zwiedza Europę już drugi raz.
Na skład grupy współpracującej w programie wpływu jej uczestnicy nie mają,
ale mszańska „dwójka” z przydziału
była bardzo zadowolona. Wiosną tego
roku uczniowie z nauczycielami bawili
na ziemi włoskiej - w niewielkich miasteczkach Vietri di Potenza oraz Savoia
di Lucania zostali przyjęci niemal po
królewsku. Na jesień wszyscy umówili
się w Mszanie Dolnej - przez tydzień
pod Lubogoszczą gościliśmy 18 nauczycieli i 8 uczniów, którzy podobnie jak
nasi we Włoszech, znaleźli dach nad
głową u swoich rówieśników, w ich domach. Każdy dzień pobytu w Polsce naszych gości był bardzo dokładnie przygotowany i rozpisany, co do minuty,
choć jak przyznaje Jerzy Ziemianin, koordynator i „mózg” całego przedsięwzięcia, z Hiszpanami i Włochami program rozpisany na minuty, realizuje się
czasem dość trudno. Nasi comeniusowi
przyjaciele zobaczyli Kraków, Wadowice i Kalwarię, ale także zachwycali
się cysterskim Opactwem w Szczyrzycu.
Zakosztowali również pieszej wędrówki

Nauczyciele i uczniowie z Hiszpanii, Włoch i Węgier z wizytą w Mszanie
przewodnik międzynarodowej grupy Jerzy Ziemianin (na co dzień nauczyciel
j. angielskiego) udobruchał bernardyńskiego mnicha i ten pokazał naszym
gościom Kalwarię, jakiej nie znamy,
a przynajmniej zna niewielu. Węgrzy,
Włosi i Hiszpanie mogli zobaczyć papieski apartament w którym Jan Paweł
II zatrzymywał się zawsze podczas wizyty w kalwaryjskim sanktuarium.
W ciszy i bez zgiełku stanęli w kaplicy
Cudownego Obrazu przed którym podczas ostatniej wizyty w Ojczyźnie, schorowany Papież prosił rodaków, by modlili się za Niego za życia i po śmierci.
Obdarowani pamiątkami i przepełnieni
niezwykłą atmosferą tego miejsca wrócili do Mszany Dolnej. To jeden z tych
dni, jakie spędzili w Polsce. Ale udało
się też korzystając z uroków polskiej,
złotej jesieni zobaczyć królewski Kraków
- wszyscy, bez wyjątku i bez zbędnego
„kadzidła” podkreślali niezwykły urok
Starego Miasta, Rynku i Królewskiego
Traktu. Z atrakcji lokalnych, którymi
mogliśmy się pochwalić, trzeba wymienić stare kościółki w Kasinie Wielkiej
i Skrzydlnej, a także muzeum kolej-

mach rówieśników z Węgier, Hiszpanii
i Włoch. Znaleźli dla nich miejsce nie
tylko w dodatkowym łóżku, ale i przy
suto zastawionym stole. W czasie powitania uczniowie zaprezentowali
wszystko, co najlepsze w tej szkole były tańce, pokaz walk wschodnich,
szkolne skecze, muzyka i piosenki z zespołem „Leśny Band”, a także góralski
folklor. Za dorosłą część międzynarodowego towarzystwa odpowiedzialnością podzieliła się męska „trójka” - nauczyciele Jerzy Karczewski, Tomasz
Syrek i ten, który całość koordynował,
kreślił plan, umawiał spotkania, rezerwował bilety, załatwiał transport z lotniska i na dworzec, ale także tłumaczył
z języka angielskiego wszysto - wszystkim, czyli Jurek Ziemianin. Teraz krótka
przerwa - ale na wiosnę uczniowie
i nauczyciele z Mszany wybierają się do
Barcelony. Niewielka szkoła, której nauczycieli i uczniów gościliśmy niedawno
w Mszanie leży tuż przy najsłynniejszym
chyba w Europie stadionie piłkarskim
Camp Nou - ale o wrażeniach z „lekcji
hiszpańskiego” opowiemy na wiosnę.
Red.

www.mszana-dolna.eu
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Proszę Państwa, oto Miś... - czyli Dzień
Pluszowego Misia w Miejskim Przedszkolu nr 2

14
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wiona przez dzieci, panią dyrektor
i nauczycielki zachęciła nas do podejmowania kolejnych tego typu inicja-

FOT. Z ARCH. PRZEDSZKOLA NR 2

i radosnym przeżyciem, budzącym
wiele pozytywnych emocji. Dzieci były
aktywne, doskonale współpracowały

Uśmiechnięte i zamyślone pluszaki
ze sobą , z wielkim zainteresowaniem
słuchały, uczyły się świetnie się przy
tym bawiąc. Ten dzień był dla wszystkich naprawdę wyjątkowy i „misiowo”
udany. Pozytywna ocena zajęć wysta-

tyw. Dzień Pluszowego Misia zagości
na stałe w kalendarzu naszych przedszkolnych uroczystości.
Przedszkole Miejskie nr 2

Ślubowanie Pierwszaków

D

zień 8 listopada 2011 roku był
wielkim wydarzeniem dla najmłodszej części braci uczniowskiej w ZSM Nr 1 w Mszanie Dolnej, bowiem tego właśnie dnia odbyło się
ślubowanie i pasowanie uczniów klas
pierwszych.
Na wstępie dzieci zostały powitane
przez prowadzących uroczystość uczniów klasy IV a - Beatę Ogielę i Michała
Filipiaka, którzy dodali „otuchy” zdenerwowanym pierwszakom. Trema kandydatów na uczniów, jak zwykle w takich

rów uroczystości, w obecności zaproszonych gości: burmistrza Tadeusza Filipiaka, proboszcza Stanisława Parzygnata, dyrekcji, siostry Barbary, pedagog
Moniki Zarębskiej, nauczycieli, rodziców
i dzieci z „zerówek” ZSM nr 1 oraz Przedszkola nr 2, nastąpił wyczekiwany moment ślubowania, a następnie pasowanie
na ucznia, którego osobiście dokonała
dyrektor Anna Górska, tym samym przyjmując pierwszaków do braci uczniowskiej. W nagrodę za wspaniały występ
i dzielne stawienie czoła tremie, świeżo-

FOT. Z ARCH. ZSM NR 1
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roszę Państwa, oto Miś... Miś jest
bardzo grzeczny dziś... My wiemy, że wszystkie misie, które odwiedziły w miniony piątek Miejskie
Przedszkole nr 2 były bardzo grzeczne.
Razem z naszymi maluchami misie
świętowały - 25 listopada to Światowy
Dzień Pluszowego Misia.
W przedszkolu uroczystość ta została zorganizowana po raz pierwszy.
Do tej akcji zainspirowały nas maluchy
właśnie, które często przynoszą swoje
misie do przedszkola, opowiadają
o nich, chętnie bawią się nimi i... nie
chcą się z nimi rozstawać. Tego dnia
do przedszkola każde dziecko przyszło
ze swoim ukochanym misiem. Były takie, które przerastały o głowę swoich
właścicieli, takie, które mieściły się
w kieszeni, te od „usypiania”, te od
„przytulania” i te „od sekretów” wszystkie pięknie prezentowały się
siedząc na dywanie razem z dziećmi.
Przedszkolaki dowiedziały się, że właśnie w piątek obchodzone 109 urodziny
Misia, poznały historię powstania pluszowego misia, jak również powiedziały swoim pluszakom, jak bardzo
je kochają. Była też rozmowa na temat
książek i filmów, których bohaterami
są misie. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały fragmentu „Kubusia
Puchatka” i obejrzały film o „Misiu
Uszatku”. Po projekcji wszyscy bawili
się w kole przy piosence „Stary niedźwiedź mocno śpi” oraz śpiewanej rymowance: „Misiu, misiu, pokaż łapki,
misiu, misiu załóż klapki, misiu, misiu
obróć się, misiu, misiu wybierz mnie!”.
Po wesołych harcach dzieci z uwagą
wysłuchały informacji o pierwowzorze
pluszowego misia- niedźwiedziu. Dowiedziały się jakie niedźwiedzie żyją
na świecie, co lubią jeść, jakie są ich
obyczaje. Wiadomości te były bardzo
przydatne podczas konkursów i zagadek „Misie i niedźwiadki”. Wszyscy
bezbłędnie odpowiadali na pytania.
Każde dziecko dostało na pamiątkę obrazek do pokolorowania, a wspólnie
wykonaliśmy „portret Pluszowego Misia”. Następną zabawą była „parada
misiów”. Przedszkolaki z dumą spacerowały ulicami miasta Mszana Dolna
ze swoimi ulubieńcami. Spotkanie
w dniu Pluszowego Misia miało wiele
wartości poznawczych i wychowawczych. Dzieci poznały nowe piosenki,
zabawy, wartościowe pozycje książkowe i ich bohaterów. Zdobyły wiadomości o niedźwiedziach żyjących na
całym świecie, ich wyglądzie, zwyczajach. Zabawy z misiami były miłym

Tegoroczne pierwszaki
sytuacjach, była duża. Jednak najmłodsi
uczniowie, z charakterystycznym dla ich
wieku wdziękiem, potrafią dać spektakl,
który wyzwala ciepło w sercach dorosłych. Tak było i tym razem, ku zadowoleniu wszystkich obecnych, a szczególnie dumnych ze swoich pociech
rodziców. Uczniowie obydwu klas zaprezentowali ciekawy program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem
swoich wychowawczyń Anny Miśkowiec
i Marzeny Tomal. Po występach bohate-

upieczeni uczniowie otrzymali z rąk
wicedyrektor Stanisławy Łabuz pamiątkowe dyplomy, a od zaproszonych
gości słodycze. W tak wyjątkowym dla
ośmiolatków i ich rodziców dniu nie
mogło zabraknąć okolicznościowych
zdjęć oraz poczęstunku, o którego przygotowanie zadbali rodzice. Zapewne to
wydarzenie na długo pozostanie w pamięci nie tylko dzieci, ale również ich
rodziców oraz wychowawców.
Anna Miśkowiec, ZSM nr 1
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Zuchowa
Obietnica

Co mi mówisz górski strumieniu?

C

zyli o tym, jak święto szkoły obchodzi Gimnazjum Miejskie nr 2
im. Jana Pawła II w Mszanie Dolnej 16 października to dzień, o którym
pamięta każdy Polak - rocznica wyboru
Karola Wojtyły na stolicę Piotrową.
Dla uczniów gimnazjum Zespołu
Szkół Miejskich Nr 2 w Mszanie Dolnej
ten dzień jest naprawdę szczególny,
gdyż już od kilku lat wraz z tą rocznicą
obchodzone jest święto Gimnazjum.
Aby tradycji stał się zadość i tym razem
na uroczystość święta szkoły zaplanowana została Msza św. i program arty-
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listopad to data szczególna dla
zuchów ze „Słonecznej Gromady” działającej w Zespole
Szkół Miejskich nr 1 w Mszanie Dolnej. W obecności dyrektor Anny Górskiej, rodziców, drużynowej i harcerzy
z naszej szkoły, 18 zuchów złożyło
Obietnicę Zuchową, którą przyjęła
phm Grażyna Staroń.
Ale zanim do tego doszło, zuchy musiały wykazać się znajomością Prawa
Zucha, pokonać wszystkie zadania próby dla zuchów, będące sprawdzianem ich wiadomości i umiejętności.
Zuchy potrafiły ułożyć z puzzli mapę
fizyczną Polski i znaczek zucha, zaśpiewać zuchowe piosenki, przejść
próbę odwagi, sprawności i zręczności,
a na koniec zjeść bez skrzywienia plasterek cytryny. W przeprowadzenie
prób aktywnie włączyły się harcerki,
które pilnie strzegły prawidłowości wy-

na Mszę Św. W tym czasie do grupy naszej młodzieży dołączyła młodzież wraz
z nauczycielami z Włoch, Hiszpanii
i Węgier, gdyż w ramach projektu „Comenius” prowadzonego przez Jerzego
Ziemianina byli obecni w naszej szkole
na tzw. „wymianie”. Mszę Św. wraz
z księdzem Janem Zającem koncelebrował ks. Rafał Piórkowski, który
wygłosił homilię, a w niej przypomniał
sylwetki błogosławionych: Jana Pawła
II i ks. Jerzego Popiełuszki. Po Mszy
Św. nastąpiła część poetycko - muzyczna poprowadzona i przygotowana

styczny. Święto miało jednak charakter
wyjątkowy, gdyż obchodzono je na...
Śnieżnicy. 16 października 2011 r.
o godzinie 8.00 młodzież z całego Gimnazjum Miejskiego nr 2 im. Jana Pawła
II wyjechała autobusami spod szkoły na
Gruszowiec. Stamtąd już na piechotę
pod opieką dyrektor Józefy Łabuz oraz
nauczycieli wszyscy wyruszyli do schroniska pod Śnieżnicą. Ponieważ trasa nie
była forsowna, a dzień wyjątkowo
piękny, słoneczny liczna grupa młodzieży na miejsce dotarła bardzo szybko.

przez Andrzeja Leśniaka, Agnieszkę
Stożek i Danutę Kujacz. Krótko przypomniane zostały wędrówki Karola Wojtyły a późniejszego Jana Pawła II po górach, także po szlakach Beskidu Wyspowego. Całość wzbogacona poezją
Karola Wojtyły oraz piosenkami w wykonaniu zespołu „Leśny Band” nadały
tej chwili niezwykły charakter. Nawet
goście z zagranicy byli zasłuchani
i wzruszeni. Zadbano także o posiłek
dla ciała. Po zakończonych uroczystościach częstowano gorącą herbatą przy-
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Oprawę muzyczną mszy świętej zapewnił „Leśny Band”

Odbiór odznaki zucha
konania zadań, a potem złożyły relację
z ich przebiegu. Wszystkie zuchy spisały się znakomicie i złożyły Obietnicę
Zuchową na flagę państwową i znaczki
zucha. Na pamiątkę tej uroczystej
chwili otrzymały piękne znaczki i dyplomy, gratulacje od gości i okrzyki od
starszych koleżanek. Mamusie zaprosiły wszystkich na słodki podwieczorek. Spotkanie zakończono wspólnymi
zabawami i pląsami.
„Zuchy - takie maluchy, lecz dzielna
wiara, bardzo się stara przyszłych harcerzy powiększyć krąg!”
Maria Szczypka

Zima 4/2011

Nie zabrakło miejsca na śpiew i taniec
Tam już próby prowadził Andrzej Leśniak ze swoim zespołem „Leśny Band”.
Młodzież gimnazjum po dotarciu do
schroniska przywitała się z gospodarzem ks. Janem Zającem, następnie
udała się do pięknej drewnianej kaplicy,
by w chwili ciszy pobyć z Bogiem. Następnie chłopcy zajęli się przygotowaniem miejsc siedzących, a dziewczynki
wraz z ks. Janem Zającem przystroiły
altanę, w której przygotowany był ołtarz

gotowaną przez gospodarzy schroniska,
ponadto każdy został poczęstowany
drożdżówką. Swobodne rozmowy,
śpiewy i tańce rozochociły towarzystwo
do dalszego świętowania, jednakże
wszystko, co dobre szybko się kończy.
Około godz. 12.30 wszyscy pożegnali
schronisko, zeszli na Gruszowiec i zadowoleni, z miłymi wspomnieniami
wrócili do Mszany Dolnej.
D. K.

www.mszana-dolna.eu
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Edukacja

M

inęły już trzy miesiące od początku roku szkolnego 2011/
2012. W tym, dla niektórych,
krótkim czasie, dla innych bardzo pracowitym, uczniowie Gimnazjum Miejskiego nr 2 im. Jana Pawła II mieli
okazje, by zaprezentować siebie i swoją
szkołę od jak najlepszej strony.
Wzięli udział w wielu konkursach
i mają już na swoim koncie sukcesy.
15 listopada 2011 r. uczniowie naszego
gimnazjum wzięli udział w Konkursie
poezji i pieśni patriotycznej w Limanowej. Za recytację wiersza uczennica kl.
V - Natalia Szczypka otrzymała II miejsce, a za wykonanie utworu muzycznego: „Wojenko, wojenko” zespół „Leśny Band” otrzymał wyróżnienie. To nie
jedyne wyśpiewane nagrody - w X Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Limanowej „Leśny Band” wykonał
pieśń „Pierwsza Kadrowa” I zdobył wyróżnienie, a I miejsce zdobyła Aleksandra Chrustek w kategorii solistów
młodzieżowych w VII Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Lubniu za
pieśń p.t. „Żołnierzom wyklętym”.
29 listopada br. w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Limanowej rozstrzygnięto
trwający 2 dni Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji: Mariana Hemara,
Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza,
Cypriana K. Norwida. Konkurs odbywał
się pod patronatem Burmistrza Miasta
Limanowa oraz Starosty Limanowskiego. Jego celem było upowszechnia-

nie wiedzy o życiu i twórczości polskich
Ponadto już od października organipoetów, popularyzacja ich dorobku zowane są małopolskie konkursy
twórczego, kształtowanie kultury przedmiotowe. Do etapów rejonowych
żywego słowa i wrażliwości na piękno przeszli:
języka polskiego. W konkursie wzięło .: z biologii: Maria Róg kl. III A, Ilona
udział 102 recytatorów z 8 szkół śred- Jarosz kl. III A, Magdalena Tromiczak
nich Powiatu Limanowskiego i 21 gim- kl. IIIC;
nazjów. Oceniało ich jury, w skład któ- .: z geografii: Paulina Szczypka z kl. III
rego weszli: Teresa Dzielska - aktorka A, Szymon Burkowicz kl. II B;
telewizyjna i teatralna, Marzena Ciuła - .: z historii; Agnieszka Wójcik z kl. IIA;
aktorka teatralna, Joanna Michalik - Dy- .: z języka polskiego: Aleksandra Chrusrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej tek kl. III A
w Limanowej. Uczestnicy prezentowali .: z chemii Maria Róg. Kl. III A;
jeden utwór poetycki.
Komisja uznała, iż
poziom wykonawstwa był zróżnicowany. Jury podkreśliło, że na dobrym
poziomie stało przede wszystkim zrozumienie wygłaszanych
tekstów, co jest podstawą sukcesu i prawidłowej recytacji.
Uczniowie Gimnazjum Miejskiego nr 2
w Mszanie Dolnej Uczestnicy konkursu recytatorskiego
zdobyli: II miejsce Maria Róg i Klaudia .: konkurs biblijny : Justyna Pietrzak kl.
Napora (przygotowane przez p. Ag- VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana
nieszkę Stożek), III miejsce Rafał Rataj Pawła II
(przygotowany przez panią Agnieszką
Życzymy dalszych sukcesów!
Stożek) i Kamil Nowak (przygotowany
D. K. i A. S.
przez panią Danutę Kujacz). Cieszy fakt,
iż nasi uczniowie trzeci rok z rzędu zdobyli wysokie miejsca w konkursie.

FOT. ARCH. ZSM NR 2

Dbamy o dobre imię naszej szkoły

Szkoła z atestem na rusztowaniach
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30 budowlańców i elektryków. Atest Instytutu Mechanizacji, Budownictwa
i Górnictwa Skalnego jest ogromnym
wyróżnieniem dla szkoły i świadczy
o jej prestiżu wśród szkół technicznych

dwa typy rusztowań (rurowo-złączkowych i stojakowych) właśnie z myślą
o uczestnikach kursu dla monterów
rusztowań. Niezbędny był także zakup
indywidualnego wyposażenia dla ka-

FOT. ARCH. ZSTI
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espół Szkół Techniczno-Informatyczych w Mszanie Dolnej jest
jedyną techniczną szkołą w Polsce, która posiada atest Instytutu Mechanizacji, Budownictwa i Górnictwa
Skalnego oraz firmy HUMANEO
współpracującej ze szkołą przy organizacji szkoleń zawodowych. Atest
umożliwia szkolenia uczniów jako monterów rusztowań budowlano-montażowych metalowych.
Od niedawna podróżujący busami
parkującymi na placu obok ZSTI są
świadkami niecodziennych sytuacji grupa uczniów buduje rusztowanie,
grupa uczniów na rusztowaniu na
znacznej wysokości myje okna.
A wszystko to jest możliwe dzięki nowemu cyklowi szkoleń, które odbywają
się w ramach projektu systemowego
„Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce”. Kurs monterów rusztowań trwa 80 godzin i jest przeznaczony
dla uczniów pełnoletnich uczących się
w dowolnym kierunku kształcenia
w ZSTI. W tej chwili zajęcia rozpoczęło

Uczniowie podczas zajęć na jednym z rusztowań
nie tylko w Małopolsce, ale i w skali
całego kraju. Na taką pozycję szkoła
zasłużyła sobie m.in. dbałością o infrastrukturę. Na terenie placówki znajduje
się poligon, w ubiegłym roku zakupiono

żdego kursanta, czyli kamizelek,
uprzęży zabezpieczających, kasków
i pasów monterskich.
Agnieszka Biel-Habieda, ZSTI
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Pasowanie na czytelników
rodziców i bajkowych bohaterów:
Czerwonego Kapturka, Kopciuszka, Jasia i Małgosi uczniowie złożyli ślubowanie i zostali Pasowani na Czytelników przez dyrektor Małgorzatę Muchę, która kolejno wyczytywała po-

mogli przystąpić do wypożyczenia
swojej pierwszej książeczki. Wszystkim
pierwszakom serdecznie gratulujemy.
Rodziców dzieci prosimy o zachęcanie
ich do częstego korzystania z naszej
biblioteki. Liczymy na Państwa współ-

FOT. ARCH. BIBLIOTEKI
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roczystość pasowania uczniów
klas pierwszych na czytelników
Miejskiej Biblioteki od kilku
lat weszła na stałe do kalendarza
działalności naszej placówki. Pasowanie organizowane jest zwykle w listopadzie, kiedy to uczniowie znają alfabet oraz potrafią czytać i liczyć.
10 listopada br. honorowymi gośćmi
byli uczniowie klas I a i I b z ZSM nr 1
w Mszanie Dolnej wraz z wychowawczyniami Anną Miśkowiec i Marzeną
Tomal. We wtorek 15 listopada przyrzeczenie składali uczniowie klas Ia
i Ib z ZSM nr 2 - pod opieką wychowawczyń Józefy Figury i Jolanty Jarosz-Miśtak. Po powitaniu uczniów
przez Agnieszkę Orzeł, bibliotekarkę
z Oddziału dla Dzieci i krótkiej rozmowie na temat biblioteki, księgozbioru, sposobu pożyczania i oddawania książek, bibliotekarki mszańskiej
książnicy przedstawiły dzieciom inscenizację bajki w formie teatrzyku kukiełkowego pt. „Urodziny Kopciuszka”.
Pierwszoklasiści aktywnie uczestniczyli
w przedstawieniu. Odpowiadali bardzo chętnie na pytania i zagadki zadawane przez postacie z bajek, urozmaicały występ wesołym i głośnym
śpiewem. W obecności nauczycielek,

Uczniowie klsa Ia i Ib ZSM nr 2
szczególnych uczniów i dotykała ich
ramienia magicznym piórem. Wszyscy
otrzymali pamiątkowe dyplomy, zakładki i najważniejszą dla nich kartę
czytelnika Miejskiej Biblioteki, z którą

pracę z biblioteką, życzymy wytrwałości we wspólnym czytaniu książek
z dziećmi, aby ten rozbudzony zapał
im nie przeminął.
Red.

Dwa miesiące DOBREJ pracy

Zima 4/2011

kańskie maluchy z ośrodka „Matumaini” w Kongo. Do nich też trafią pluszaki, witaminy, ubranka i pomoce

„Caritas” Kraków. Taki prezent trzeba
wykonać samemu i napisać dedykację
wraz z imieniem ofiarodawcy. Z serca

FOT. ARCH. ZS NR 2
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adchodzący grudzień wraz
z jego adwentowo-świąteczną
atmosferą sprawia, że jakoś
bardziej otwierają się nam serca,
łagodnieją słowa, rodzi się w nas pragnienie dobra.
Czy to dlatego, czy z innych powodów, młodzież Szkolnego Koła „Caritas” przy naszym mszańskim „ogólniaku”, sfinalizowała trwające od
października akcje dobroczynne: nadano ogromną, prawie 20-kilową
paczkę do Afryki (wraz z życzeniami
i opłatkiem, bo jest nadzieja, że dotrze
na Boże Narodzenie) oraz ponad 23kilogramową na Ukrainę, by wspomóc
tamtejszego Świętego Mikołaja. Jest
to owoc dobroczynnych kiermaszów
i zbiórek niestrudzenie prowadzonych
przez naszą „103” - taki bowiem numer otrzymało koło z „Leśnej” wraz
z życzeniami owocnej pracy od Kardynała Dziwisza. Uzbierano m.in.: 30
opakowań herbaty, 40 mydeł, niemal
100 maskotek. Za zebrane fundusze
dokupiono witaminy, leki, artykuły
szkolne, słodycze, w tym czekoladowe
mikołaje dla milusińskich ze wspólnoty
polskiej w Gródku Jagiellońskim koło
Lwowa. Witaminizowane cukiereczki
oraz czekoladki ucieszą z kolei afry-

Wielkie serce, wielka paczka
szkolne. „To wielka frajda, że niewielkim wysiłkiem można przynieść tyle
radości” - mówią nasi młodzi wolontariusze. Kilkoro z nich zadeklarowało
ponadto włączenie się w przygotowanie osobistych prezentów dla bezdomnych na Wigilię organizowaną przez

przygotowany drobiazg niejednemu
pomógł już odnaleźć sens z pozoru
bezsensownej i smutnej egzystencji.
Mamy nadzieję, że tak będzie i tym
razem.
Urszula Antosz-Rekucka
opiekun koła

www.mszana-dolna.eu
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Szczęśliwa siódemka w kolorze...
słowem dużo! Ten zapał do wspólnych
wędrówek, poznawania okolicy, obcowania z przyrodą został na sam koniec
nagrodzony. Zgodnie z regulaminem
zdobywcy czterech szczytów ubrani

Na Lubogoszczy, we mgle, przy ognisku - ostatnie spotkanie w tym roku
zostali w nowe koszulki z logo Koła
PTTK, a wszyscy na Lubogoszczy
otrzymali turystyczne wydawnictwa.
Warto również wspomnieć o tych, którzy nam zawsze pomagają: to Urząd
Miasta w Mszanie Dolnej przyznaje
środki finansowe na realizację wszystkich wypraw, wspiera nas również
Bank Spółdzielczy, a na ostatnie spotkanie śpiewniki turystyczne sprezen-

Sztab WOŚP
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Red.

D

la kogoś kto jest na bieżąco z codzienną prasą lokalną nie jest zaskoczeniem, jeśli na stronie
z wiadomościami sportowymi zobaczy
zdjęcie z naszymi mszańskimi biegaczami. Większym zaskoczeniem byłaby
sytuacja, że nie spotka się z relacją z ich
sąsiedzkich „wypadów” na Słowację czy
sprawozdania z jakiegoś biegu „gdzieś”
w Polsce.
Tak naprawdę nie ma reguły gdzie
gościnnie wystąpią. Sprawdzają tylko
strony internetowe dotyczące organizowanych startów i decyzja zapada zaraz
po chwili. Zbiórka, wyjazd, a potem już

wum tych wyjazdów - bo tak naprawdę
pod tym adresem można się przekonać,
że nasi sportowcy ciągle są w trasie.
I tak naprawdę już ich po cichu nazywamy naszymi słowackimi ambasadorami. Nikomu, tak jak im nie zdarza się
być na Słowacji praktycznie co tydzień.
My, owszem, odwiedzamy naszą partnerską gminę Nižna jeśli chodzi o kulturalne wydarzenia, jak i o sportowe np.
Nižniański Kotlik, Pltnicki Den, zawody
strażackie, rozgrywki na boisku, ale oni?
Reprezentują nasze miasto, że nikt inny
tak nie potrafi. Kto z nas byłby w stanie
co tydzień zwyciężać w słowackich bie-

FOT. MOK
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cieczkę, zapraszamy na kolejny, ósmy
sezon wszystkich jeszcze nie przekonanych - Koło Terenowe już powoli
myśli o liście szczytów na następny
rok, a spotkamy się tam w nowych koszulkach w kolorze... No właśnie - do
zobaczenia na turystycznym szlaku!

Supermani z supersekcji

XX Finał WOŚP
rzypominamy, że wielkimi krokami zbliża się XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 08.01.2012 r. W tym roku
skoncentrujemy się nad opieką medyczną nad wcześniakiem, ale także
pochylimy się nad zdrowiem chorej na
cukrzycę mamy w ciąży, nad którą roztaczamy już od kilku lat opiekę
związaną z zagrożeniami jakie niesie ta
choroba.
Tegoroczne hasło „Gramy z pompą!
Zdrowa mama, zdrowy wcześniak,
zdrowe dziecko, czyli na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania
życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą”.
Jak zwykle zapraszamy do wzięcia
udziału w „Biegu po Zdrowie” ulicami
Mszany oraz do MOK na licytacje, światełko do nieba i koncerty. Do naszego
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!

tował radny Jan Stożek. Wszystkim
bardzo dziękujemy! Czy to koniec turystycznych wypraw? Jeszcze nie!
Wiemy, że przy tak pięknej aurze na
pewno ktoś się jeszcze skusi na wy-

FOT. PTTK
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niedzielę, 2 października,
Terenowe Koło PTTK wyznaczyło najbliższą miastu
górę Lubogoszcz na ostatnie wyjście
w ramach „VII Spotkań w górach”.
Wydawać by się mogło, że złoty październik i prawie wakacyjne jeszcze
słońce oraz temperatury umilą ostatnie
wspólne spotkanie, a tu jak na ironię:
nad szczytem wisiała „czapa” mgły,
którą rozgonić mogło tylko duże ognisko i głośny śpiew.
Na powitanie Prezes Koła - Maria
Antos podsumowała cały nasz sezon a było co wspominać - papieską watrę,
trzy wyjazdowe wycieczki autokarowe
w różnych kierunkach, sześć szczytów,
które zdobyli turyści od kwietnia do
września. Biorąc pod uwagę wszystkie
wyjścia - góry i górki zdobywane były
przez około 50 osobowe grupki turystów, a w sumie w „Spotkaniach”
wzięły udział 344 osoby. Od naszych
najmłodszych, po tych najstarszych
piechurów w grupie, turystycznych rodzinach, nie zapominając o grupie harcerzy, drużynie „Planeta szczęścia”
z ZSM nr 2 wraz opiekunem - Haliną
Maciaszek, nawet tych, którzy odwiedzając rodzinne strony w wakacje pojawili się z nami na wycieczce - jednym

Nasi ambasadorzy z supersekcji biegowej
tylko prezes sekcji Włodzimierz Łyżnicki
dba o to by te informacje dotarły do mediów. Strona Miejskiego Ośrodka Kultury
i zakładka „Sekcja biegów górskich
i długodystansowych” to idealne archi-

gach, zgarniać medale i jeszcze tak pięknie pozować do zdjęć słowackim fotoreporterom? To nasza wspaniała ekipa
sportowców. Co w tym jest najważniejsze, prawie zawsze na podium! Można
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Potrzebna lekcja
- unihokej po słowacku

B

yły hymny narodowe i flagi państwowe, zacięte mecze i grad
bramek - to najkrótsza notka
o międzynarodowym turnieju w unihokeju rozegranym 22 października br.
w słowackiej gminie Niżna - tej samej
z którą nasze miasto przyjaźni się od
roku 2008.
Turniej w którym uczestniczyli
oprócz gospodarzy - uczniów niżniańskiej szkoły, także młodzi górale z Ludźmierza, oraz reprezentacje słowackich miejscowości Podbiel i Sucha
Hora, gościł również naszych młodych
unihokeistów z ZSM nr 1, którzy na
Słowację wybrali się z opiekunem
i nauczycielem wf w jednej osobie Zbigniewem Stachura. Sportowe zmagania w różnych dyscyplinach mogą
liczyć na finansowe wsparcie dzięki
uczestnictwu obu miejscowości w pro-

bardzo popularna. Może wiążę się to
z tym, że Słowacy kochają hokej na
lodzie? Przejeżdżając zimą przez ten
kraj, widzimy w każdej miejscowości
sztuczne i naturalne lodowiska, a na
nich uganiających się za czarnym
krążkiem małych i dużych. Kiedy latem
na łyżwach jeździć się nie da, Słowacy
biorą do ręki kije i czarny krążek zastępują dziurawą piłeczką z tworzywa
i grają. A grają tak, że młodzi uczniowie szkoły z Niżnej są najlepsi w kraju.
Jechaliśmy zatem na Słowację z duszą
na ramieniu, ale skóry łatwo sprzedać
nikt nie zamierzał. Niemal prostu
z busa reprezentanci Mszany Dolnej
pobiegli do szatni i bez rozgrzewki,
jeszcze nieco rozespani musieli spróbować swoich sił z rówieśnikami z Ludźmierza. Młodzi górale litości nie
mieli żadnej - jedyną, honorową bra-

FOT. URZĄD GMINY NIŽNA

zadać więc pytanie do naszych biegaczy
- gdzie byli - a jest pewne że zawsze
gdzieś w weekend startowali, co przywieźli - tu zazwyczaj wymieniane są
cenne kruszce, ale czy to nie będzie już
męczące? To prawdziwa grupa sportowych bohaterów: sami supermani i same
superwomen. Skład grupy to czternastu
biegaczy i dwie biegaczki. Może nie
każdy odwiedzający naszą stronę wie,
że to właśnie nasi biegacze z Mszany
zdobyli jesienią Krynicę i bynajmniej nie
chodzi to o forum ekonomiczne. To właśnie tam, startując w ultramaratonie na
100 km Jan Wydra okazał się najlepszym
na mecie! Rekordowy wynik pokonania
tego dystansu to 9 godz. 35 min. i należy
podkreślić, że różnica pomiędzy nim
a rywalem z drugiego miejsca wynosiła
40 minut! W kategorii wiekowej dla
sześćdziesięciolatków mistrzem Polski
został Zygmunt Łyżnicki - dystans na 10
km pokonał w czasie 35 min. 49 sekund!
Kolejny biegacz z naszej sekcji Jerzy
Czyszczoń zajął w tej samej kategorii
szóste miejsce. Ledwo udało się nam się
im pogratulować, a oni pobiegli dalej
i to w jakim stylu: tydzień po Krynicy
Zygmunt Łyżnicki zwyciężył w biegu
ulicznym w Serovcach na Słowacji. Startujący razem z nim zawodnicy też nie
zostali w tyle: Jerzy Czyszczoń zajął
czwartą lokatę, w klasyfikacji generalnej
Michał Bala zdobył trzynastą pozycję,
a wśród kobiet jako znalazła się czwarta
Sabina Wydra. Ale najwyraźniej i takie
starty mogą się już nudzić, bo dowiedzieliśmy się, że niedawno zarówno Jan
Wydra jak i Zygmunt Łyżnicki po pierwsze miejsca zaczęli sięgać w odstępnie
kilku godzin. I to gdzie? Na Słowacji...
Tego samego dnia przed południem pojawili się w Dobsinie koło Popradu.
W klasyfikacji generalnej znowu nie miał
sobie równych Jan Wydra, ustanowił
przy okazji rekord tej 10 km trasy, Zygmunt Łyżnicki i Jerzy Czyszczoń to „jedynka” i „dwójka” w klasyfikacji weteranów, a w rywalizacji kobiet Sabina Wydra
zajęła czwarte miejsce. Popołudniu w Popradzie, w liczącym 14 km biegów zwyciężył też Jan Wydra. Od swojego męża
nie chciała być gorsza Sabina Wydra,
która zajęła pierwszą lokatę w „generalce” kobiet. Triumfował też Zygmunt
Łyżnicki w grupie wiekowej sześćdziesięciolatków, a w kategorii do lat 40 Tomasz Kłodnicki był czwarty. Również
w ostatnim Półmaratonie Limanowa Forrest nasi biegacze zaznaczyli swoją obecność. W kategorii wiekowej czterdziestolatków Jerzy Kogut zajął ósme miejsce,
a Antoni Rataj dziewiąte. A jakie wieści
czekają na nas po kolejnych jesiennych
weekendach? Zobaczymy i napiszemy
jak tylko nasi biegacze dobiegną do mety
na coroczne podsumowanie...
Red.

Międzynarodowy turniej unihokeja - hokeja na parkiecie
gramach, którym patronuje EUROREGION TATRY. To właśnie w ramach
tej instytucji możliwa jest transgraniczna współpraca samorządów z Polski i Słowacji, a co za tym idzie czerpanie z obfitości unijnych zasobów.
Nasz Samorząd nauczył się już, jak te
pieniądze zdobywać i jak z pożytkiem
później wykorzystać - EUROREGION
TATRY współfinansował wiele naszych
lokalnych przedsięwzięć o charakterze
kulturalnym i sportowym. Wystarczy
wymienić Międzynarodowy Festiwal
Orkiestr Dętych, Zagórzańskie Spotkania Chórów „Laudate Dominum”, Dni
Mszany Dolnej, a także nasze wyjazdy
na Słowację połączone z udziałem
w imprezach w Nižnej naszej Orkiestry
Dętej OSP, drużyn piłkarskich, czy narciarzy-amatorów w zawodach slalomowych na stoku Uhliska-ski. Tej jesieni otrzymaliśmy zaproszenie na
turniej w unihokeju - dyscyplina ta
u naszych południowych sąsiadów jest

mkę dla naszej ekipy strzelił Michał
Chrustek, zaś nasz bramkarz wyciągał
z siatki małą piłeczkę aż 19 razy. Sromotna porażka 1:19 nie załamała naszych unihokeistów. Wyszli na parkiet
i w drugim meczu spotkali się ze
swoimi kolegami z Nižnej - co prawda
nie wygrali, ale strzelili Słowakom dwa
gole (Michał Chrustek i Michał Dudzik) tracąc tylko, lub jak ktoś woli,
aż dziewięć. Podjęli walkę, nie bali się
utytułowanych rywali, momentami
grali, jak równy z równym. Na usprawiedliwienie naszych chłopców trzeba
powiedzieć, że o ile dla młodych
Słowaków z Niżnej unihokej jest dyscypliną absolutnie wiodącą, to w mszańskiej szkole w unihoka gra się od
święta. Ciekawostką tego turnieju było
zgłoszenie drużyny dziewcząt z Ludźmierza - to właśnie z młodymi góralkami w ostatnim swoim występie
spotkali się mszańscy zawodnicy.
Bramkowym łupem podzielili się Jan

www.mszana-dolna.eu
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Wspólna fotografia po zakończonym turnieju unihokeja
Barda - strzelec 3 bramek, Krzysztof
Olszewski - strzelił 3 bramki, Michał
Chrustek - do siatki trafił 2 razy i Michał Cieżak - zdobywca jednej bramki.
Ludźmierzanki trafiały trzy razy.
W tym meczy nie brakowało spięć
i twardej walki, ale nasi chłopcy, jak
przystało na dżentelmenów, oszczędzali kości swoich rywalek z boiska.
Puchary i medale wręczyli wspólnie

Kornaś, Bartłomiej Cieniawski, Dawid
Stachura, Jan Barda, Wojciech Karpierz, Michał Cieżak i Krzysztof
Olszewski została wicemistrzem limanowszczyzny, ulegając w finale gospodarzom zawodów, drużynie Starej
Wsi.
Red.

starosta Nižnej Jaroslav Rosina i burmistrz Mszany Dolnej Tadeusz Filipiak.
Wspólna rodzinna fotografia zakończyła turniej na Słowacji. Że naszym
chłopcom to przetarcie było potrzebne,
świadczą wyniki rozegranych kilka dni
później Mistrzostw Powiatu Limanowskiego w unihokeju. Drużyna w składzie: Michał Dudzik, Michał Chrustek,
Patryk Matuła, Jakub Łysek, Krystian

Znakomita jesień dla piłkarzy spod Lubogoszczy

C

przewagi nad Limanovią II i Sokołem
to pokaźny zapas przed inauguracją
rundy wiosennej kończącej zmagania
w klasie A. O awans do V ligi łatwo
jednak nie będzie - piłkarze ze Słopnic
i rezerwy Limanovii z pewnością nie
odpuszczą walki o awans do wyższej
klasy rozgrywek. O właściwą koncentrację i prawidłowy przebieg zimowych
przygotowań zadba z pewnością trener
Franciszek Mrózek - szkoleniowiec
z klasą popartą ogromną wiedzą i doś-

FOT. URZĄD MIASTA

hoć zewsząd słychać pochwały
i większość obserwatorów zmagań na piłkarskich boiskach limanowskiej klasy A upatruje w mszańskiej „11” niemal pewnego kandydata
do awansu, to sami piłkarze i trener
Franciszek Mrózek, twardo stąpają po...
murawie i przypominają stare piłkarskie
porzekadło - „dopóki piłka w grze...”
Dorobek rundy jesiennej jest naprawdę imponujący - w piętnastu meczach drużyna spod Lubogoszczy zdo-

Zawodnicy i działacze KS Turbacz
była aż 38 pkt. Piłkarze Turbacza
trafiali do bramki rywali 59 razy (średnio daje to prawie 4 bramki w meczu).
Golkiperzy mszańskiej ekipy piłkę
z siatki wyciągali zaledwie13 razy,
z tego aż 6 bramek Turbacz stracił
w meczu z Limanovią II wzmocnioną
gwiazdami drużyny III ligowej. Porażka
z limanowską drużyną była jedyną
w całej rundzie. Pozostałe punkty
piłkarze Turbacza stracili w dwóch zremisowanych spotkaniach. Zima w fotelu lidera będzie spokojna - 6 pkt.
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wiadczeniem zdobytym na boisku.
A przy okazji skromny i mimo sukcesów, pozostający sobą. Duże znaczenie
w pracy szkoleniowca ma też z pewnością wielkie zaufanie jakim darzą
trenera z Tymbarku szefowie mszańskiego klubu. Obecny prawie na
każdym meczu swojej ukochanej
drużyny prezes Władysław Szczypka
(kiedyś również piłkarz K.S. Turbacz)
co prawda nie szczędzi gardła, ale
w swoich ocenach jest zawsze obiektywny i w „meblowanie” składu pierw-

szej „11” trenerowi Mrózkowi się nie
wtrąca. Szkoleniowiec zdaje sobie
sprawę, że za wyniki, te dobre, ale i te
niepożądane, bierze całkowitą odpowiedzialność. Tabela rundy jesiennej
pokazuje, że ten mechanizm w klubie
pod Lubogoszczą sprawdza się dobrze.
Mszańscy piłkarze mają do swojej dyspozycji bazę, jakiej wielu im zazdrości
- piękny stadion i 1500 niebieskich
krzesełek dla kibiców. Pomieszczenia
klubowe o których niejedna drużyna
grająca w wyższej lidze może jedynie
pomarzyć, a także baza treningowa
z boiskami oświetlonymi - to bardzo
ważne, bo zdecydowana większość zawodników pracuje i na treningi może
przychodzić dopiero wieczorami. Płyta
główna i kompleks sportowy Orlik są
zawsze do dyspozycji drużyny i trenera. Ważną kwestią jest też atmosfera
wokół mszańskiej piłki - jeśli klimat
jest sprzyjający, to zawodnicy i sztab
szkoleniowy to doceniają. Gra sprawia
przyjemność im samym, ale i kibicom.
Szkoda jedynie, że tych ostatnich tak
trudno zachęcić, by niedzielne popołudnia wypełnili choć po trosze kibicowaniem. Trener Franciszek Mrózek
dysponuje dziś mocnym składem - nie
ma już sytuacji, gdy na ławce rezerwowych zasiadali z powodu braku
piłkarzy... gospodarz klubowy Kazimierz Kokoszka, a czasem porządkowi,
zaś na meczach wyjazdowych, wszyscy
modlili się, by nikt nie odniósł kontuzji,
bo nie było rezerwowych. Trener Mrózek ma niezbędny komfort wiedząc, że
w każdej chwili może z ławki „poderwać” do boju młodych i zdolnych
piłkarzy.
Red.
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Na wznoszącej fali Mszanka

T

świetlił się wynik 22:25. Nasi rywale
objęli prowadzenie w meczu 2:1.
W secie czwartym nad siatkarzami
mszańskiej drużyny zawisło szekspirowskie „być, albo nie być” - by marzyć
o secie piątym, ten trzeba było rozstrzygnąć na swoją korzyść. Po zaciętej
walce i dużej ilości błędów z obu stron,
po dyskusjach z arbitrem i dodającym
ducha bębnie z wuwuzelami, udało się
wygrać 25:19.
Kolejny raz stan meczu został wyrównany. W przerwie przed tie-breakiem fani z bębnem i wuzelami „spro-

1

FOT. URZĄD MIASTA

o już siódmy mecz mszańskich
siatkarzy na IV ligowych parkietach - jak na beniaminka MGKS
Mszanka radzi sobie nadspodziewanie
dobrze. Tylko dwie porażki i aż pięć
zwycięstw pozwala drużynie spod Lubogoszczy plasować się na wysokim,
czwartym miejscu tabeli małopolskiej
IV ligi mężczyzn.
Tym razem do Mszany Dolnej zjechała ekipa KS Ryglice, w tabeli zajmująca miejsce siódme. Głośny bęben
i wuwuzele „niosły” mszańskich siatkarzy w I secie wygranym dość łatwo

Koszyce
zdobyte
- 14 razy na
podium!

Walka toczyła się o każdą piłkę
wadzili” się z galerii na poziom boiska.
Ogłuszające walenie w bęben i afrykańskie wuwuzele, do których gracze
Mszanki już przywykli, spętały ręce
i nogi graczom z Ryglic. Po kilkunastu
minutach było 15:5 i siatkarze z Mszany
Dolnej mogli po raz piąty odtańczyć
swój „rytualny” taniec zakończony jak
zawsze przewrotem w tył i niskim
ukłonem przed publicznością.
Red.

FOT. ARCH. SEKCJI

25:19. Set drugi - słaba gra i bardzo
wysoka przegrana. Siatkarze z Ryglic
dali ugrać Mszance jedynie 13 punktów. Wynik 13:25 mówi sam za siebie
- set bez historii.
Stan meczu 1:1 i wszystko zaczęło
się od początku - lepsza gra i więcej
walki. Gorący doping, tym razem niewielkiej grupy fanów, na niewiele się
zdał. Trzeci set znów padł łupem rygliczan. Po ostatniej piłce na tablicy wy-

Techniczne zawody

W

Red.
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Dzień Niepodległości, 11 listopada na Hali Zespołu
Szkół Miejskich nr 1 odbyły
się Techniczne Zawody w Taekwondo
Olimpijskim zorganizowane przez KS
Turbacz Mszana Dolna.
Uroczystego otwarcia dokonali
Burmistrz Miasta Mszana Dolna Tadeusz Filipiak, Wójt Gminy Mszana
Dolna Bolesław Żaba i Rada Miasta
Mszana Dolna. W zawodach wzięły
udział kluby z całej Małopolski: Arcus
Krynica, LZS Macierz Lipnica Murowana, TKD Limanowa i gospodarze
turnieju KS Turbacz Mszana Dolna.
Łącznie startowało 80 zawodników
w konkurencjach: sprawność, układy
formalne i walki. Zawody wspierał
Urząd Miasta Mszana Dolna.
Dziewczęce podium

listopada zaprezentowali się przed
własną publicznością, kilka dni
później pojechali na Słowację - do
Koszyc, by wystartować w Międzynarodowym Turnieju w Taekwondo Olimpijskim ILYO CAP 2011.
Trener Zbigniew Karpierz zabrał na
zawody 16 zawodników K.S. Turbacz
Mszana Dolna. W międzynarodowych
zawodach wystartowało aż 20 ekip klubowych z 8 europejskich krajów. Swoje
umiejętności zaprezentowało łącznie
250 dziewcząt i chłopców. Podopieczni
Zbigniewa Karpierza i tym razem nie
zawiedli - w generalnej klasyfikacji klubów, uplasowali się na czwartym miejscu, zaś w kategorii juniorów nie mieli
sobie równych i stanęli na najwyższym
stopniu podium. Złote medale w Koszycach wywalczyli; Krystian Kornaś, Sylwia Kornaś, Patrycja Kornaś, Elizabeth
Stando, Karolina Szczęsnowska i Kamil
Guzik. Z medalami srebrnymi do
Mszany Dolnej wrócili; Emilia Krzysztofiak, Leon Stachura i Izabella Majer-

czyk. Krążki z brązu zawisły na piersiach
Bartka Olajossy, Bartosza Krzysztofiaka,
Mateusza Szczęsnowskiego, Mateusza
Kaciczaka i Sławomira Jani. Z 16 zawodników, którzy walczyli w słowackich Koszycach, aż 14 stanęło na podium. Z pewnością za rok podczas
Igrzysk Olimpijskich w Londynie o młodych mszańskich taekwondzistach jeszcze nie usłyszymy, ale kolejna Olimpiada w roku 2016 w Rio de Janeiro
może dostarczyć nam pięknych chwil a może staną na podium? A może
wysłuchamy Mazurka Dąbrowskiego?
Jeśli marzenia poparte są ciężką pracą,
a tak jest w tej sekcji, to podopieczni
Zbigniewa Karpierza są na najlepszej
drodze do sukcesów na światowych arenach. Trenerowi i zawodnikom życzymy
wytrwałości i sukcesów. Dziękujemy za
promocję naszego miasta w Polsce i Europie!
Red.
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„Andrzejki” wygrały z ping-pongiem?
X Turniej Tenisa Stołowego

P

w finale pokonał Marcina Krzysztofa
z Łostówki. Wszystkie mecze Konrada,
aż do finałowej victorii oglądał tata
i młodszy brat zwycięzcy. Miejsce trzecie przypadło również uczniowi mszańskiej szkoły (ZSM nr 2), Danielowi Kapturkiewiczowi. Trzy kolejne padły
łupem uczniów z Łostówki - Krzysztofa
Ligasa, Eryka Zwietrzyka i Daniela
Krzysztofa. Wśród gimnazjalistów równych sobie nie mieli chłopcy z mszańskiej „jedynki” - w finale pomiędzy Michałem Chrustkiem, a Dominikiem

FOT. URZĄD MIASTA

o raz dziesiąty spotkali się przy
ping-pongowych stołach amatorzy celuloidowej piłeczki - w nowej Miejskiej Hali w ostatnią sobotę,
do rywalizacji przystąpiło 32 chłopców
i 3 dziewczyny. Zawodnicy rywalizowali w trzech kategoriach; szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
Mimo, że ogłoszenia o turnieju dotarły do wszystkich szkół, również
w miejscowościach ościennych, były
również zamieszczone na stronach in-

Nowa hala umożliwia rozgrywanie wielu pojedynków równocześnie
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Dawcem, lepszym okazał się Michał.
Miejsce trzecie wywalczył Mateusz
Stożek, a tuż za nim uplasował się Wojciech Karpierz. W pierwszej „szóstce”
na miejscu piątym uplasował się Arek
Liszka z „dwójki” a tuż za nim kolejny
zawodnik ze szkoły nr 1, Kuba Łysek.
Zainteresowanie tenisem stołowym wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych jest minimalne, żeby nie powie-

FOT. URZĄD MIASTA

ternetowych, jubileuszowy - X Otwarty
Turniej Tenisa Stołowego zgromadził
w tym roku zdecydowanie mniejszą
ilość uczestników. Jak mówi Jan Piekarczyk, pomysłodawca i jeden z organizatorów ping-pongowych zmagań
w Mszanie Dolnej, w latach ubiegłych
lista startowa była zdecydowanie
dłuższa - w roku ubiegłym do turnieju
zgłosiło się ponad 50 zawodników, zaś
trzy lata temu o puchary i dyplomy rywalizowało aż 75 uczestników. Zapisy
do turnieju trwały od godzin porannych - Jan Piekarczyk szef mszańskiego
TKKF LUBOGOSZCZ, Zbigniew Stachura opiekun UKS TOP działającego
w ZSM nr 1, oraz Wojciech Pitala
z sekcji tenisa stołowego KS TURBACZ
bardzo sprawnie i szybko „pokojarzyli”
duety przy sześciu rozłożonych stołach.
Do walki stanęli uczniowie z Poręby
Wielkiej, Łostówki i Mszany Dolnej.
Najszybciej rozstrzygnięcia zapadły wśród pań - były tylko trzy, więc... wszystkie stanęły na podium. Zwyciężyła
Grażyna Bierowiec z ZS nr 1 w Mszanie
Dolnej, zaś kolejne miejsca zajęły
młode porębianki - Agnieszka Stec
i Beata Dawiec. W kategorii szkół podstawowych zacięte boje toczyli między
sobą uczniowie mszańskiej „dwójki”
i szkoły podstawowej w Łostówce - najlepszym okazał się Konrad Gruszkowski z Mszany Dolnej (ZSM nr2), który

kontuzji, które nie pozwoliłyby na wieczorne tańce? Tym większe brawa dla
tych, którym chciało się wystartować szczególnie dla Gości z Poręby Wielkiej i Łostówki, uczniów-zawodników
i nauczycieli Mariana Zembury (Poręba
Wielka) i Macieja Potaczka (Łostówka). Tego turnieju nie byłoby
w kalendarzu imprez pod Lubogoszczą,
gdyby nie „zapaleńcy”, a wśród nich
ten, który nie licząc własnego czasu
wiele sobót i niedziel w roku poświęca
na prowadzenie i organizację takich
i wielu podobnych imprez. Mowa
o Janku Piekarczyku . Młodzi ludzie
mówią, że takim należy się „wielki
szacun” - podpisujemy się pod tym.
Podziękowania kierujemy również pod
adresem p. Wojtka Pitali - działacza
sportowego i szefa sekcji tenisa
stołowego w KS Turbacz Mszana
Dolna, ale również i mecenata, lub jak
kto woli, sponsora wielu imprez w naszym mieście. „Trójcę” organizatorów
uzupełniał Zbigniew Stachura - nauczyciel wychowania fizycznego i opiekun uczniowskiego klubu TOP w mszańskiej „jedynce”. Jego podopieczni
radzą sobie dobrze w biegach, piłce
ręcznej, unihokeju, dlaczego nie mieliby równie dobrymi być przy ping-pongowych stołach? Pamiątkowe dyplomy
i puchary dla najlepszych wręczali
wspólnie wymienieni już wyżej organizatorzy i burmistrz Tadeusz Filipiak
- Urząd Miasta był bowiem sponsorem
tej imprezy. Tuż przed zakończeniem
turnieju, niespodziewanie przy jednym
ze stołów stanęli na przeciw siebie wójt

Uczestnicy turnieju z pamiątkowymi dyplomami
dzieć żadne - tak jak do tanga, tak i do
ping-ponga potrzeba dwojga. Szczepan
Kielusiak uczeń ZSP w Mszanie Dolnej
nie pograł sobie w tym turnieju, bo
nikt oprócz niego do turnieju się nie
zgłosił. Może przyczyn tak słabej frekwencji trzeba szukać w tym, że sobota
(26 listopada br.) była „andrzejkowa”
i wielu mając w planach pląsy i wróżby
wolało nie ryzykować ewentualnych

gminy Mszana Dolna Bolesław Żaba
i burmistrz Tadeusz Filipiak. Rozegrali
tylko jednego, krótkiego seta, którego
rozstrzygnął na swoją korzyść wójt
Żaba, wygrywając 11:7. Może jest to
zapowiedź zmagań przy ping-pongowym stole samorządowców limanowszczyzny?
Red.
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Wydarzenia

Pompony w górę!
Europy, jak również na udział konferencjach trenerskich i sędziowskich. Tyle tytułem wstępu a jak to się ma na naszym
podwórku? 17 listopada 2011 r. w hali
sportowej przy ZSS nr 3 w Limanowej
odbyły się zawody o Mistrzostwo Powiatu
Limanowskiego „Rytm-Muzyka-Taniec”
szkolnych zespołów tanecznych cheerliderek w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej dziewcząt ur. 1999 i młodszych oraz
w ramach Gimnazjady Młodzieży
dziewcząt ur. 1996-98. W kategorii IMS
zgłosiły się 2 zespoły: SP nr 3 Limanowa
- „ARS” i SP 1 Mszana Dolna - „MIX
DANCE”. Natomiast do zawodów w ra-

zawodów były: Międzyszkolny Ośrodek
Sportowy Powiatu Limanowskiego w Limanowej, Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy Limanowa, Zespół Szkół Samorządowych nr 3 w Limanowej. Nasze
„pomponiary” wróciły z drugim i czwartym miejscem, a nauczycielki prowadzące grupy taneczne serdecznie dziękują
sponsorom, dzięki którym starsza grupa
zaprezentowała się w nowych strojach.
Grupa młodsza: Julia Dara, Iwona Kornaś, Patrycja Kornaś, Sabina Kornaś, Weronika Ligas, Aleksandra Palacz, Agnieszka Szynalik, Karolina Twaróg,
Magdalena Wojtyczka.

FOT. ARCH. ZSM NR 1

J

est to dopiero co zdobywająca popularność konkurencja sportowa, która
wcześniej w Stanach Zjednoczonych
była tylko „przerywnikiem” w przerwach
podczas meczy koszykówki lub footballu
amerykańskiego.
Cheerleading w tłumaczeniu dosłownym to „przewodzenie dopingowaniu”,
zorganizowane układy składające się
z elementów gimnastyki, tańca i akrobacji
wykonywane w celu kibicowania zespołom sportowym w czasie meczów. Najpopularniejszy jest właśnie w USA ale
zdobył popularność na całym świecie, to
także osobna dyscyplina sportu. Podobno
pierwszym cheerleaderem był mężczyzna,
ale to teraz domena dziewcząt. Wprawdzie daleko nam do kraju za wielką wodą,
ale możemy napisać, że również w Polsce
powstają coraz to nowe zespoły. Kluby
sportowe przykładają coraz większa wagę
występom zespołów cheerleaderskich stawiając im wysokie wymagania artystyczne. Jak grzyby po deszczu pojawiają
się zespoły szkolne. Jest to w większości
przypadków inicjatywa samych dziewcząt, które widzą, że w taki sposób
można zagospodarować czas wolny, że
można nawiązać kontakty, brać udział
w rywalizacji turniejowej. Jest w tej chwili
w Polsce moda na cheerleaderki.
W szkołach masowo powstają zespoły,
rośnie zapotrzebowanie organizatorów
imprez na zespoły cheerleaders, poziom
artystyczny wzrasta. Dopiero 17 marca
2005 roku Polska została członkiem Europejskiej Federacji Cheerleadingu. Fakt
przyjęcia do ECA umożliwiło polskim zespołom na uczestnictwo w Mistrzostwach

Mszańskie cheerleaderki
mach Gimnazjady Młodzieży zgłosiły się
4 zespoły: ZSS 3 Limanowa - „KEDDEX”,
Gimnazjum Stara Wieś II - „DIVERSE”,
Gimnazjum 1 Mszana Dolna - „MIX
DANCE”, Gimnazjum Mordarka - „MAX
DANCE”. Każdy zespół prezentował 1
układ taneczny (150-180 sek.) do wybranej przez siebie muzyki. Organizatorem

Grupa Starsza: Syliwa Chorągwicka,
Magdalena Karpierz, Anna Kowal, Agnieszka Kubik, Dominika Kunda, Natalia
Porębska, Lidia Róg, Anna Sentyrz,
Małgorzata Stachura, Agnieszka Świerk.
Red.

Pozarządowe spotkanie

G

fotograficzne i kino plenerowe LAMY, edukacja kulturalna PTL, aktywizacją osób niepełnosprawnch PSOUU, aktywizacją naszych seniorów... a to jeszcze nie koniec
listy! Działalność ZHP, klubów wolontariatu
przy każdej szkole średniej i ośrodku wychowawczym, działania młodzieży przy
każdej z naszej parafii: oaza, ministranci,
lektorzy - jest się czym pochwalić.

dwie godziny w zeszły piątek (2 grudnia
br.) minęły błyskawicznie. Wszystkich
uważnie wysłuchał Burmistrz Miasta, który
pojawił się na spotkaniu. Poruszano różne
tematy: od problemów związanych z brakiem miejsca, własnego lokalu, po te
związane z brakiem kadry, czy zainteresowania. Padały też różne rozwiązania i próby
wzajemnej pomocy i współpracy. Przede

niestety przy niewielkich środkach finansowych ale z dużym zaangażowaniem osobowym możemy pochwalić się takimi akcjami jak wszelkie turnieje sportowe TKKF,
działania trzech sekcji sportowych KS Turbacz, turnieje nowego klubu „Mszanka”
wyjścia turystyczne PTTK, szkolenia
z pierwszej pomocy „MALTY”, warsztaty

Wtedy też pojawił się pomysł by po
pierwszym spotkaniu dotyczącym konsultacji na temat rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi spotkać się raz jeszcze - poznać nazwajem, wymienić doświadczeniami, pochwalić się działaniami ale też powiedzieć
o własnych problemach. Tym sposobem

wszystkim było to spotkanie osób, które
chcą działać na rzecz wspólnoty lokalnej,
miasta, robią bezinteresownie dużo rzeczy.
Liczymy więc, że poza uchwalonym już
programem współpracy na rok 2012 uda
się znowu popracować nad jeszcze innymi
wspólnymi inicjatywami.
Red.

FOT. URZĄD MIASTA

dyby ktoś nie dowierzał, może
sprawdzić listę - według naszych
danych organizacji pozarządowych
na terenie Mszany Dolnej jest aktualnie 27.
Większość z nich jako stowarzyszenia
działają na zasadach wolontariatu a środki
na realizację zadań czerpią z nielicznych
źródeł, od sponsorów a także z możliwości
jakie daje im Urząd Miasta. W ten sposób,
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