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Wydarzenia

Michał Archanioł - potężny Patron Miasta

29 września br., w rocznicę kon-
sekracji starożytnej bazyliki św.
Michała w Rzymie, świętujemy

dzień tego Archanioła - Patrona na-
szego miasta. 1 listopada 2009 roku
Prefekt Kongregacji Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów Kardynał
Antoni Canizares Llovera, na podsta-
wie uprawnień danych przez Bene-
dykta XVI, uznał Świętego Michała
Archanioła za Patrona i Orędownika 
u Boga Miasta Mszana Dolna. Miejskie
uroczystości z tej okazji, którym prze-
wodniczył Ksiądz Kardynał Stanisław
Dziwisz, połączone z nadaniem sztan-
daru miasta, odbyły się prawie rok 
później, bo 3 października 2010 roku 
w kościele parafialnym pw. tegoż 
świętego.

Imię Michał ma ścisły związek z Bo-
giem, podobnie zresztą jak imiona po-
zostałych Archaniołów, których świę-
tujemy w ten sam dzień, co Michała.
Michał - z języka hebrajskiego Mika’el
- tłumaczymy jako: Któż jak Bóg (lub
Któż może równać się z Bogiem?). Na-
tomiast imię Gabriel - z hebrajskiego
Geber’el - oznacza Wojownik (Mąż)
Boży, gdyż geber tłumaczymy jako
silny, a El - Bóg. Z kolei Rafał - hebr.
Rapha’el - oznacza sentencję „Bóg
uzdrawia”.

Archaniołom Bóg powierzył spe-
cjalne misje wobec ludzi. Choć archa-
niołowie nigdy nie byli ludźmi to zali-
cza się ich w poczet świętych Kościoła.
Na początku chrześcijaństwa cześć od-
dawano siedmiu archaniołom, znanym
z apokryfów. Jednak synody w Laody-
cei (361 r.) oraz Rzymie (492 r. i 745
r.) zezwoliły na kult jedynie trzech ar-
chaniołów - o których mamy wyraźne
świadectwo w Piśmie Świętym. 

Pierwsze miejsce wśród Archa-
niołów zajmuje Michał. To on, według
tradycji,  miał wystąpić pierwszy prze-
ciw Lucyferowi i innym zbuntowanym
aniołom z okrzykiem „Któż jak Bóg!”.
W Starym i Nowym Testamencie Mi-
chał wspomniany jest pięciokrotnie. 
W Księdze Daniela nazwany jest „jed-
nym z przedniejszych książąt nieba”
oraz obrońcą ludu izraelskiego. 
W Apokalipsie św. Jana określany jest
jako stojący na czele duchów niebie-
skich i walczący z szatanem.

Św. Michał pojawia się w piśmien-
nictwie wczesnochrześcijańskim.
Uchodzi tam za księcia aniołów, Ar-
chanioła, któremu Bóg powierzył za-
dania wymagające szczególnej siły.
Wstawia się za ludźmi u Boga, stoi
przy umierających, a potem towarzy-
szy duszom w drodze do nieba. Z tego
tytułu jest on patronem kaplic cmen-

tarnych, a od XII w.
przedstawiany jest z
wagami do odmierza-
nia dobrych uczynków.

Najsłynniejszą mod-
litwą do Św. Michała -
swoistym egzorcyzmem
- jest modlitwa spisana
przez papieża Leona
XIII, który stworzył ją
po przerażającym wi-
dzeniu, w którym de-
mony otaczały Rzym:

Święty Michale Ar-
chaniele, broń nas
w walce, a przeciw nie-
godziwości i zasadzkom
złego ducha bądź nam obroną. Niech
go Bóg poskromić raczy, pokornie pro-
simy, a Ty, Książę wojska niebieskiego,
szatana i inne złe duchy, które na zgubę
dusz ludzkich po tym świecie krążą,
Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

W świadectwach Świętych Kościoła
Michał Archanioł pojawia się wielo-
krotnie. Św. Faustyna pisze: W dzień
św. Michała Archanioła widziałam tego
wodza przy sobie, który mi powiedział
te słowa: „Zlecił mi Pan, abym miał 
o tobie szczególne staranie. Wiedz, że
jesteś nienawidzona przez zło, ale nie
lękaj się. Któż jak Bóg!” - i znikł. Jednak
czuję jego obecność i pomoc. Bł. Jan Pa-
weł II w przemówieniu z 1987 roku 
z Monte Sant’Angelo powiedział:
Walka z szatanem, tak charaktery-
styczna dla Archanioła Michała, jest
ciągle aktualna, gdyż szatan ciągle żyje
i działa wśród ludzi. Namacalne
działanie Św. Michała doświadczył
również św. Antoni Maria Klaret, który
opisywał w swojej „Biografii” takie wy-
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Św. Michał Archanioł na sztandarze Miasta
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Rzeźba kamienna św. Michała
Archanioła w Sanktuarium 
Monte Sant'Angelo

darzenie: Kiedy św. Paweł od Krzyża
(+1775) nadzorował budowę domu dla
członków zakonu pasjonistów, pojawiło
się wiele trudności. Jedną z nich była
zła wola tych, którzy nie chcieli dopuścić
do zakończenia prac. Najzuchwalsi 
z przeciwników budowy zaplanowali
pewnej nocy podpalenie ukończonego
już budynku. Podczas gdy skradali się,
niosąc zapalone pochodnie, padł na nich
wielki snop światła z wysokości, pośród
którego stał anioł z mieczem w dłoni. 
Z postawy anioła wywnioskowali, że jest
on strażnikiem nowej budowli, gotowym
skrzywdzić każdego, kto się mu sprze-
ciwi. Natychmiast uciekli w popłochu.
Nie pojawiły się więcej żadne trudności.
Anioł, który objawił się przeciwnikom
budowy, został zidentyfikowany jako
Archanioł Michał, który ukazywał się
czasami, by chronić nowe zgromadzenie
i jego błogosławionego założyciela. 

Archanioł Michał jest patronem 
zakonów michalitów i michalitek,
złotników i rytowników, szlifierzy,
mierniczych, radiologów, żołnierzy,
szermierzy, wzywany jest także 
w przypadku błyskawic i niepogody.
Jest również patronem umierających 
i ich orędownikiem na Sądzie. Na swo-
jego patrona obrały go m. in.: Anglia,
Francja, Węgry, Małopolska, Bruksela,
Amsterdam, Kijów, czy podkarpacki
Łańcut. 

Przedstawia się go jako rycerza 
z mieczem we wzniesionej prawej
ręce, w zbroi, z oszczepem, z pokona-
nym i związanym szatanem w postaci
smoka u stóp, na tarczy napis łaciński:
Quis ut Deus - „Któż jak Bóg”. 

Najsławniejszymi budowlami wznie-
sionymi ku jego czci są: kościół i klasz-
tor na wyspie Mont Saint-Michel
(Francja) oraz Monte Sant'Angelo
Monte Gargano (Włochy).

m.
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Blisko coraz bliżej wody

Jest światełko w tunelu, a mówiąc
innymi słowy, jest wielka szansa
na ostateczne rozwiązanie kłopo-

tów z wodą pitną na potrzeby naszego
miasta. Finałem starań II etapu „wy-
ścigu po wodę” było podpisanie przez
Burmistrza Tadeusza Filipiaka 28
sierpnia br. umowy z Przedsiębior-
stwem Geologicznym S.A. z Krakowa.

Pod dokumentem, którego dość
skomplikowany tytuł brzmi: „Wykona-
nie dokumentacji hydrogeologicznej dla
zadania pn.; Przeniesienie ujęcia wody
pitnej wraz z infrastrukturą zlokalizo-
wanego na potoku Szklanówka w mie-
jsce wolne od zagrożenia ruchami ma-
sowymi Ziemi - budowa alternatywnych
ujęć wody pitnej wraz z infrastrukturą”,
swoje podpisy, oprócz burmistrza,
złożyli w imieniu krakowskiej spółki -
jej Prezes Krzysztof Szeląg i Prokurent
Adam J. Krawczyk. Zanim jednak do-
szło do parafowania umowy, magistrat
ogłosił na to zadanie konieczne postę-
powanie przetargowe. Z odsieczą na-
szym wodnym problemom przyszła,
stając do przetargu jako jedyna, właś-
nie krakowska spółka - Przedsiębior-
stwo Geologiczne z ul. Kijowskiej 
w Krakowie. Podpisana umowa ma
wartość 455.100 zł. Na tyle krakowska
spółka wyceniła swoją robotę. Co bar-
dzo istotne, cała kwota pochodzi 
z budżetu Wojewody Małopolskiego 
i w 100% zaspokaja warunki umowy.
Miasto ze swojego budżetu na tym eta-
pie nie dołoży ani złotówki.

Jeśli parafowanie umowy nazwa-
liśmy II etapem „wyścigu po wodę”,
to I-szy etap rozgrywany był w Krako-
wie, na ul. Basztowej 22, w siedzibie
Wojewody Małopolskiego, a dokład-
niej w gabinecie małopolskiego wice-
wojewody Andrzeja Harężlaka. Pan
wicewojewoda i zespół ekspertów 
z dziedziny geologii i hydrogeologii,
kilka razy wzywali Burmistrza Fili-
piaka, Dyr. Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej Tomasza Dula i odpowie-
dzialnego za inwestycje w urzędzie
Inspektora Marcina Długosza, na krót-
sze, a innym razem dłuższe spotkania.
Zadawali dociekliwe pytania i dopy-
tywali o najdrobniejsze szczegóły, 
z uwagą przeglądali złożony przez sa-
morząd wniosek o sfinansowanie za-
dania. Były momenty, że pojawiało się
u nas zwątpienie, innym razem więcej
było nadziei, że jednak przekonamy
Wojewodę i zespół ekspertów do na-
szej wizji. Od samego początku na-
szych starań po swojej stronie mie-
liśmy Wicewojewodę Andrzeja Ha-
rężlaka, który z uwagą wsłuchiwał się
w naukowe argumenty swoich dorad-

ców, ale dawało się wyczuć, że ser-
cem jest za mszańskim samorządem. 
Nadarza się okazja, by gorąco i z serca
za ową przychylność i życzliwość po-
dziękować.

Wiemy już wszystko o dwóch eta-
pach - kolej na etap nr 3. We wtorek
(3 września br.) do Mszany Dolnej
przyjechali przedstawiciele wyko-
nawcy projektu. Dr inż. Jarosław
Krawczyk i mgr inż. Marian Pelc spę-
dzili w naszym mieście ponad 5 go-
dzin. Z rana wspólnie z Dyr. ZGK To-
maszem Dulem i reprezentującymi
urząd Burmistrzem Tadeuszem Filipia-
kiem i Insp. Marcinem Długoszem dys-
kutowali w siedzibie „komunalnej” 
o czekającym wszystkich zadaniu.
Przeglądano mapy i fotografie z miejsc
wstępnie wyznaczonych do próbnych
odwiertów. Po teorii przyszedł czas na
praktykę - cała „piątka” wybrała się 
w teren. Rekonesans rozpoczęto od

brzegów rzeki Raby, blisko siedziby
ZGK - to jedno z miejsc, które specja-
liści - hydrogeolodzy wskazali jako po-
tencjalne źródło wody. W tym rejonie
istnieje już studnia z betonowych krę-
gów o głębokości 6,75 metra. W jej
sąsiedztwie dysponujemy także zbior-
nikiem o pojemności 100 m3. Plany
zakładają wykonanie na tym obszarze
drugiej studni. Nie obejdzie się bez
stacji uzdatniania pozyskanej wody.
Surową wodę trzeba filtrować, napo-
wietrzać, ozonować i dezynfekować
przed podaniem do sieci.

Kolejnym punktem na mapie były
tereny na Pańskim - tam na swojej
działce miasto ma studnię głębinową.
Wywiercona w roku 2010 póki co, nie
jest eksploatowana. By z jej zasobów
korzystać, konieczna jest infrastruk-
tura techniczna i zasilanie elektryczne.
Teraz nadarza się po temu okazja. 

Projekt zakłada w tym rejonie jeszcze
jedną „głębinówkę” - pod ten cel zare-
zerwowano jedną z miejskich, budow-
lanych działek. I tu również trzeba ująć
w projekcie duży zbiornik i stację
uzdatniania. Ostatnim rejonem na któ-
rego obszarze jesienią tego roku ko-
pane będą studnie szybowe, są brzegi
prawobrzeżnej Mszanki. Docelowo,
woda z tych studni trafi do stacji
uzdatniania. Przed podaniem jej do
sieci zostanie poddana zabiegom fil-
tracji, napowietrzania, ozonowania 
i dezynfekcji końcowej.

Harmonogram rzeczowo - finan-
sowy tej inwestycji obejmuje cztery,
kolejne etapy robót. Pierwszym jest
projekt robót geologicznych dla całego
zadania wraz z uzgodnieniami - war-
tość tego segmentu to suma 34.440 zł.
Najkosztowniejszym elementem będą
prace w terenie - pochłoną 317.340
zł. Kwota 73.800 zł przeznaczona jest

na dokumentację hydrogeologiczną
wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 
I na koniec wydatek najmniejszy
związany z opracowaniem operatu
wodno-prawnego - z kwoty 455.100
zł wydatkujemy na to 29.520 zł. Przed
końcem roku (do 17 grudnia), zgodnie
z podpisaną umową, urząd ma otrzy-
mać kompletną dokumentację. Po-
zwoli to na rozpoczęcie kolejnego
etapu - starań o środki na realizację
projektu stacji uzdatniania wody pi-
tnej wraz z niezbędną infrastrukturą
w wyznaczonych wcześniej lokaliza-
cjach. Czeka nas zatem sporo pracy,
ale warto w ten projekt zaangażować
wszystkie siły i umiejętności, bo na-
grodą będzie wreszcie dostatek czystej
wody dla mieszkańców naszego
miasta.

Red.

Przedstawiciele wykonawcy oraz miasta podczas wizji w terenie
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Św. Mikołaj na Bołdony dotrze już 
bez przeszkód

Zkońcem lipca minęły 3 lata od
nocy po której mieszkańcy 
os. Bołdony (ul. Zakopiańska) 

z przerażeniem stwierdzili, że dopiero
co oddana do ich użytku nowa, asfal-
towa droga do osiedla, została znisz-
czona przez osuwisko. Kilkudniowe, in-
tensywne opady deszczu spowodowały,
że nasiąknięta niczym gąbka ziemia,
nie wytrzymała obciążenia i ogromne
masy gruntu, potężne drzewa, ale nie-
stety także i asfaltowa droga na kilku-
dziesięciometrowym odcinku „zje-
chała”, jak po przysłowiowym maśle,
w stronę koryta Raby. Drogę trzeba
było zamknąć - poruszanie się po niej
byłoby zbyt niebezpieczne. Ile wyrze-
czeń i kłopotów przez te lata musieli
znieść mieszkańcy Bołdonów, wiedzą
najlepiej oni sami. 

Niebezpieczne osuwisko nie poprzes-
tało na destrukcji z końca lipca 2010
roku. Kolejne deszczowe okresy tylko

pogarszały i tak już fatalną sytuację.
Masy ziemi, tona po tonie odrywały się
od zbocza i sunęły w dół. Kolejne
połacie asfaltu wisiały w powietrzu, by
po chwili nie znajdując podparcia, od-
padać i w raz z podbudową runąć 
w stronę doliny Raby. Z pierwotnych
4 metrów bitumicznego dywanika 
i utwardzonych poboczy, pozostało nie-
wiele ponad 2 metry. 

Jeszcze w sierpniu 2010 r. osuwisko
na Bołdonach zostało zgłoszone Wo-
jewodzie Małopolskiemu. Procedury

przyznawania środków na te cele mają
jednak swoje zasady i niestety, trwają
długo, o wiele za długo, patrząc na to
wszystko z perspektywy mieszkańców
zagrożonych, bądź jak to było w tym
przypadku, praktycznie odciętych od
świata. Nie czas na opis zabiegów i sta-
rań, by konieczne na ten cel środki po-
zyskać - dziś ważne jest, że inwestycja
ruszyła, że wykonawcą jest znana z so-
lidności limanowska firma WOLIMEX
(ta sama stabilizowała z dobrym skut-
kiem osuwisko na os. Madeje przy 
ul. Spadochroniarzy), że jest w końcu
oznaczony termin jej zakończenia - ko-
niec listopada br. Z pewnością św. Mi-
kołaj, na saniach czy samochodem, 
z prezentami do dzieci z os. Bołdony
na pewno dotrze. Droga będzie znów
odśnieżana i bezpieczna dla jej użyt-
kowników. 

Starania o pieniądze na konieczne
roboty uwieńczone dobrym skutkiem

zostały jeszcze w styczniu tego roku, 
a wyczekiwaną promesę na ministe-
rialne środki, Burmistrz Tadeusz Fili-
piak odebrał 8 lutego br. z rąk Sekre-
tarza Stanu w Ministerstwie Admini-
stracji i Cyfryzacji Włodzimierza Kar-
pińskiego. Przyznane pieniądze szybko
znalazły się w budżecie miasta i można
było rozpocząć dalsze czynności. Inwe-
stycja jest realizowana w systemie „za-
projektuj i wybuduj”, co oznacza, że
firmy przystępujące do ogłoszonego
przez urząd miasta przetargu musiały

się liczyć z koniecznością zmagań z in-
westycją od A do Z. Z tej konfrontacji
zwycięsko wyszedł, wspomniany już
wyżej, limanowski WOLIMEX. Oczy-
wiście pomysły na „ujarzmienie” ak-
tywnego osuwiska były na każdym eta-
pie konsultowane i uzgadniane ze
specjalistami służb wojewody - koniec
końców, udało się uzyskać akceptację
pomysłów inżynierów z WOLIMEX-u 
i prace mogły ruszyć. 

Lwią część promesy pochłoną oczy-
wiście roboty stabilizacyjne na osunię-
tym zboczu - stalowe „larseny” wbijane
jeden przy drugim, kotwy stabilizujące,
kamienny narzut i odbudowa zniszczo-
nego odcinka drogi, wycenione zostały
na sumę 688.344,90 zł. Konieczna do-
kumentacja projektowa kosztowała
łącznie 51.660,00 zł. I rzecz najważnie-
jsza - do realizowanej inwestycji Miasto
Mszana Dolna z własnego budżetu nie
dopłaca ani jednej złotówki. Kwota

740.004,90 zł. stanowi 100% kosztów
zaplanowanych robót. 

Pozostaje na koniec przeprosić,
przede wszystkim, mieszkańców
os. Bołdony, ale i tych którzy przez 
3 lata nie mogli skorzystać z tej drogi,
za utrudnienia i niewygody. Trwały
one długo, ale krótszej ścieżki do celu
nie ma i nie było. Chcąc skorzystać ze
środków pozabudżetowych, trzeba się
poddać rygorom i procedurom obo-
wiązującym w tych postępowaniach.

Red.

FO
T.

 U
R
Z
Ą

D
 M

IA
ST

A

Stalowe „larseny” stanowiące 
widoczną część stabilizacji 
osuniętego  zbocza.Prace obejmują roboty stabilizacyjne i odbudowę zniszczonej drogi
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Niepozorny potok wzdłuż drogi
przez osiedla Bodziochy i Krys-
tusy przy ul. Słomka, już wiele

razy w przeszłości pokazał swoją siłę -
co prawda czasami nie ma w nim ani
kropli wody, ale gdy nadciągają burze
i nawałnice, lub przychodzi czas wio-
sennych roztopów, leniwy zwykle po-
toczek zamienia się w groźny i rwący
górski potok. Dobiera się wtedy do
osiedlowej drogi i zagraża domostwom
położonym tuż przy nim. Potok niesie
wody z okolicznych pól tutejszych rol-
ników położonych powyżej zabudowań.
Swoje dokładają wody wypływające 
z potoków u podnóża Lubogoszczy.
Również odwodnienie korpusu drogi
krajowej nr 28 trafia w jego nurty. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad - zarządca krajowej „28”
kilka lat temu o swój majątek za-
dbał - powstał wielki przepust pod
drogą, zdolny przyjąć każdą ilość
napływającej wody. Potok w grani-
cach tzw. „pasa drogowego” ma także
umocnione zbrojonymi murami z be-
tonu brzegi. Trudno się zatem dziwić
mieszkańcom, że chcieli, by w taki lub
podobny sposób, ujarzmić „niebez-
piecznego sąsiada” na całym odcinku
biegnącym przez osiedla. Dyrekcja
GDDKiA w sposób grzeczny, ale sta-
nowczy odpowiedziała, że granicach

swojego zarządu z zadania się wy-
wiązała i więcej zrobić nie może. Po-
trzebnych środków nie znalazł również
Regionalny Zarząd Gospodarki Wod-

nej. A zatem pozostała gmina - batalię
o regulację potoku rozpoczął jeszcze
śp. Robert Rataj, radny ze Słomki. 
Temat kontynuowała Agnieszka Rataj
- wdowa po zmarłym Robercie, a dziś
radna Rady Miasta. Także sami miesz-

kańcy tych rejonów przy każdej nada-
rzającej się okazji przypominali bur-
mistrzowi o swoim kłopocie. Wreszcie
udało się wygospodarować niezbędne
środki i dziś roboty dobiegają końca. 

Ponad stumetrowy odcinek rowu 
w którym dotychczas harcował potok,
został wyłożony tzw. „kolejowymi” ko-
rytami, wysokimi na 70 cm. To po-
winno wystarczyć nawet przy więk-
szych wezbraniach wody. Prace
obejmowały także oczyszczenie sta-
rego koryta, usunięcie korzeni rosną-
cych kiedyś w tym miejscu drzew 
i krzewów, profilowanie brzegów, 
a także poprawę samej drogi osiedlo-
wej. Pracownikom Zakładu Gospo-
darki Komunalnej, którzy w tropikal-
nym upale radzili sobie znakomicie, 
w robocie przeszkadzał nie tylko upał,
ale i… szerszenie. Mieszkańcom osie-
dli Bodziochy i Krystusy dziękujemy
w imieniu pracowników ZGK za życz-
liwość i serdeczność w czasie trwania
robót wyrażaną każdego dnia zimnymi
napojami, czy kawą. Za wszelkie utru-
dnienia przepraszamy - jednak lepiej
znieść teraz tumany kurzu i hałas pra-
cujących maszyn, niż za kilka miesięcy
drżeć w obawie przed rwącymi wo-
dami potoku.

Red.

Ujarzmiony potok - mieszkańcy spokojni
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Stumetrowy odcinek potoku wyło-
żono  tzw. „kolejowymi” korytami

Udogodnienia na głównym skrzyżowaniu

Tak fetowane przed laty pierwsze
„światła” w Mszanie Dolnej,
bardzo szybko okazały się naj-

większą zmorą kierowców prze-
jeżdżających przez nasze miasto, ale
też samych mieszkańców. Kiedy zapa-
dały decyzje o budowie sygnalizacji
świetlnej na obu największych mszań-
skich skrzyżowaniach, nikt nie mówił,
że światła, rosnącego już wtedy ruchu
nie upłynnią, że na pewno nie będą
panaceum na pojawiające się już wów-
czas korki. I wtedy, i dziś fachowcy
zgodnym chórem powtarzają, że syg-
nalizatory świetlne sprawiają, że
skrzyżowania stają się bezpieczniejsze,
ale z pewnością na płynność ruchu
wpływają negatywnie.

Nie inaczej jest w Mszanie Dolnej -
bez mała od samego początku na
mszańskich światłach nie pozostawia
się przysłowiowej suchej nitki. Niemal
z dnia na dzień okazało się, że więk-
szość z nas doskonale zna się na
inżynierii ruchu i wystarczy tylko
posłuchać mądrych porad, a zatło-
czone skrzyżowanie, jak ręką odjął,
pozbędzie się nadmiaru pojazdów,
które płynnie i bez przeszkód opuszczą

zakorkowane centrum miasta. Dziś
trudno zliczyć interpelacje radnych tej,
ale i poprzednich kadencji. Segregator
z pismami niezadowolonych ze świateł
każdego niemal miesiąca pęcznieje.
Adresatem tej korespondencji jest za-
wsze Urząd Miasta - autorzy owych
skarg uważają, że skoro światła są 
w Mszanie, to winę i odpowiedzialność
za takie, a nie inne ich działanie, po-
nosi burmistrz. A tak nie jest - właści-

cielem i zarządcą sygnalizacji na obu
miejskich skrzyżowaniach jest Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad w Krakowie. I nikt inny w sys-
temie mszańskich świateł „mieszać” na
swoją modłę nie może. Nawet kluczyk
do szafy sterującej sygnalizacją mają
pod swoją opieką policjanci na mszań-
skim komisariacie, zaś skorzystać 
z niego mogą jedynie pracownicy
Inżynierii Ruchu krakowskiej GDDKiA

Wjeżdżający od ul. Starowiejskiej mają przy zielonym świetle „swoje” 
10 sekund do dyspozycji
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i policjanci Wydziału Ruchu Drogo-
wego, którzy czasami pojawiają się 
w białych czapkach na środku
skrzyżowania i kierują ruchem - wtedy
światła ustawiają w pozycji „pulsujące
żółte”. 

Na początku tego roku, kolejny raz
burmistrz skierował do GDDKiA pismo
w którym prosił, by zarządca jeszcze
raz „przyglądnął” się mszańskim
światłom. W marcu na głównym
skrzyżowaniu DK 28 z drogą woje-
wódzką nr 968 i miejską drogą - 
ul. Starowiejską pojawili się specjaliści
z sądeckiego ELSTOP-u, firmy, która
na zlecenie zarządcy DK 28 przygoto-
wała dotychczasowe oprogramowanie
sygnalizacji na tym skrzyżowaniu.
Skrupulatnie przez kilka dni pracow-
nicy ELSTOP-u obserwowali główne
mszańskie skrzyżowanie - liczyli prze-
jeżdżające we wszystkich kierunkach
pojazdy, liczyli także przechodniów.
Brano pod uwagę różne dni i różne

godziny. Samochody, podobnie jak
pieszych liczono w piątkowy ranek
(22.03) między godzinami 6.00 - 9.00
i tego samego dnia między godzinami
14.30 a 18.30. Kolejnego „liczenia” 
dokonano w sobotę (23.03) od godz.
10.00 do 14.00. W niedzielę szczyt 
popołudniowy przypada pomiędzy
godz. 14.00 a 19.00 - wtedy również
liczono auta. Najgorzej bywa we
wtorki, czyli w dni targowe w Mszanie
Dolnej - 26 marca pojazdy na głównym
skrzyżowaniu liczono w godzinach
szczytu porannego (od 6.00 do 9.00) 
i popołudniowego (od 13.30 do 17.30). 

Teraz kilka ciekawych danych: 
w ciągu jednej godziny w piątkowy
poranek (7.45- 8.45) przez główne
skrzyżowanie przejechały 1692 auta,
zaś z przejść skorzystało 87 pieszych.
Tego samego dnia, ale popołudniu
między godziną 14.45 a 15.45 samo-
chodów doliczono się 1707, zaś pie-
szych 163. A jak jest z ruchem w so-

boty i niedziele? Natężenie liczono 
w sobotę od godz. 10.15 do 11.15 - 
w tym czasie skrzyżowanie opuściły
1952 auta, a pieszych doliczono się
198. W niedzielne popołudnie (17.30
- 18.30) aut było 1306, a pieszych na
wszystkich „zebrach” tylko 26. I na ko-
niec, słynne targowe wtorki - rankiem,
między godziną 7.45 a 8.45 przez cen-
trum miasta przejeżdżają 1984 auta 
i z przejść korzysta 276 osób, a po
południu (13.45 - 14.45) pojazdów
jest 1975, a pieszych 176. 

Zebrane dane posłużyły specjalistom
do stworzenia od podstaw nowego
programu kierującego cyklem świateł
na tym newralgicznym skrzyżowaniu.
Od sierpnia br. światła pracują już po
nowemu - czy jest lepiej? Fachowcy
twierdzą, że tak. Podobną opinię wy-
raża też wielu kierowców prze-
jeżdżających każdego dnia tymi dro-
gami, ale pewnie wielu dalej będzie
twierdzić, że jest źle, a nawet jeszcze

gorzej. Integralną częścią mszańskiej
sygnalizacji jest tzw. system wideode-
tekcji - polega on na stałym obserwo-
waniu przez kamery wszystkich wlo-
tów skrzyżowania. W sytuacji, gdy na
danym wlocie pojazd znajdzie się 
w zdefiniowanej wcześniej strefie 
wideodetekcji, kamera natychmiast 
to rejestruje i przekazuje informację
do sterownika sygnalizacji świetlnej.
Następnie sterownik w oparciu o prze-
kazane z systemu wideodetekcji infor-
macje, tj. ilość pojazdów znajdujących
się na poszczególnych wlotach, przy-
dziela sygnał zielony dla najbardziej
obciążonego wlotu. 

Na co jeszcze mogą liczyć kierowcy
po wdrożeniu nowego programu? Jest
jeszcze kilka nowości, które z pewnoś-
cią usprawnią ruch w tym miejscu. 
I tak kierowcy wyjeżdżający z ul. Or-
kana w stronę Limanowej i Nowego
Sącza, mogą skorzystać z tzw. „zielo-
nej strzałki” - wcześniej takiej możli-

wości nie było. Udogodnieniem dla
opuszczających skrzyżowanie od ul. Or-
kana jest fakt, że na żadnym z przejść
nie napotkają pieszych - ci bowiem
mają wówczas światło czerwone. Bar-
dzo dużo „zyskał” kierunek od ul. Or-
kana do „krajówki” - w nowym opro-
gramowaniu „dołożono” tu aż 10 s co
oznacza, że przepustowość na tym kie-
runku wzrosła o 12%. I chyba zmiana
najistotniejsza, choć przez wielu kie-
rowców wciąż jeszcze niezauważana -
wylot z ul. Starowiejskiej dostał samo-
dzielną, 10-cio sekundową „zieloną
fazę”. Oznacza to, że całe skrzyżowa-
nie przez te 10 s stoi. W tym czasie 
z ul. Starowiejskiej można swobodnie
i bez obaw wyjechać w dowolnym 
z trzech kierunków - na pewno z żad-
nym pojazdem się nie spotkamy. Spe-
cjaliści z ELSTOP-u „wyciągnęli” ma-
ksymalnie, co się dało z systemu - 
a my, kierowcy musimy się teraz przy-
zwyczaić do zmian i szybko reagować
na pojawiającą się „zieloną strzałkę”
od ul. Orkana, a nade wszystko na zie-
lone światło z ul. Starowiejskiej.

Red.

Wreszcie
kursują

Pod koniec lutego zapadły decyzje
o przejęciu linii komunikacyjnej
z Mszany Dolnej do Glisnego

przez limanowskie Przedsiębiorstwo
Pasyk&Gawron. Każdego dnia na tej
trasie przewoźnik zaplanował trzy
kursy. Była nawet mowa, że znalazł się
jeszcze jeden prywatny przewoźnik,
chętny do obsługi tej niezbyt rentownej
linii. Busy limanowskiego PKS-u ru-
szyły na trasę z Mszany Dolnej, ale na
Glisne jeździły przez... Rabę Niżną,
tzw. trasą przez Gęsią Szyję, mijając
Zarabie, przynależne do miasta. 

Przez kilka tygodni mieszkańcy Za-
rabia „bombardowali” urząd miejski
telefonami i pytali, dlaczego busy na
Glisne wciąż jeżdżą przez Gęsią Szyję?
Mówili rozgoryczeni, że nic się nie
zmieniło i dalej ci bez samochodów,
na zakupy do Mszany Dolnej, musieli
jak za dawnych lat, chodzić na pie-
chotę - a to, bagatela z 3-4 kilometry.
Od połowy maja na „miejskiej” części
trasy, przy ul. Zarabie, na regularne
kursy czekała „para” przystanków sfi-
nansowanych przez mszański magist-
rat, a wybudowanych przez miejski
Zakład Gospodarki Komunalnej. 

Przystanki w tym miejscu były jed-
nym z warunków uruchomienia trasy
Mszana Dolna-Glisne-Mszana Dolna.
Długo nikt z przystanków nie korzystał

Od sierpnia br. światła pracują już po nowemu
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- nie było na nich tabliczek z ro-
zkładem jazdy. Dopiero po sierpniowej
rozmowie z burmistrzem wiceprezes
limanowskiego przedsiębiorstwa Pa-
syk&Gawron p. Stanisław Adamczyk
zapewnił, że lada dzień busy wrócą 
na swoją „starą” trasę przez Zarabie.
Powodem opóźnienia, były wg prezesa,
zawiłe procedury z zatwierdzeniem 
m.in. zmienionych rozkładów jazdy.

Na szczęście już od września br.
busy regularnie kursują starą trasą,
uwzględniającą przejazd przez Zara-
bie. Mamy nadzieję, że mieszkańcy
miasta będą zadowoleni zarówno 
z przystanków jak i przewoźnika. 

Red.Obecnie przystanki służą wyłącznie pasażerom busów
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Wskrzynce z blachy telefon już
nie zadzwoni, a na „przy-
stanku” pod słynną gruszą

nie zatrzymają się już busy - ponad
miesiąc trwała przeprowadzka mszań-
skich taksówkarzy na nowy postój. 
O zamysłach magistratu dowiedzieli się
późną jesienią ubiegłego roku. Jedni
pomysł zaakceptowali, inni do zmiany
miejsca podeszli bez entuzjazmu.

Postój dla popularnych „taryf” w sta-
rym miejscu miał sens do czasu rów-
noległego funkcjonowania PKP i PKS-
u. Pasażerowie obu przewoźników na
postój trafiali dokładnie w połowie
swojej drogi między obu dworcami.
Od dobrych kilku lat mszański dwo-
rzec kolejowy ożywa jedynie kilka razy
w roku, gdy na pordzewiałe tory
wjeżdża skład „retro” z parową loko-
motywą na czele. Komunikacyjnego
centrum trzeba szukać wzdłuż ulicy
Starowiejskiej - to przy niej od kilku
lat funkcjonuje dworzec dla prywat-
nych busów, ale także nowo oddany
dwa lata temu, dworzec autobusowy 
i centra handlowe. Naturalnym więc
miejscem zarobkowania dla taksów-
karzy powinny być te okolice. I takowe
miejsce się znalazło - oświetlony teren,
z dostępem do WC i wody, ogrzewana
poczekalnia na wypadek mrozów,
przeszklona, nowoczesna wiata dla
klientów, ale przede wszystkim zna-
komita lokalizacja nowego postoju jest
jego najistotniejszym atutem. 

Mszańscy taksówkarze powoli ad-
aptują się do nowego miejsca - tym 
z krótszym stażem za kierownicą przy-
chodzi to chyba łatwiej, starsi wciąż
tęsknie patrzą na stary postój „pod
gruszą”, na który powrotu już nie ma.
Magistrat oczekuje na ostateczną de-
cyzję Wojewody Małopolskiego o sko-
munalizowaniu tego terenu. Pozwoli
to urzędowi na uporządkowanie za-

niedbanego i pamiętającego lata 70-
te miejsca. Gotowa jest wstępna kon-
cepcja według której bezimienny
„łącznik” dwóch głównych arterii ko-
munikacyjnych miasta (ulic Starowiej-
skiej i M. M. Kolbego) będzie ogólno-
dostępną drogą z chodnikami po obu
jej stronach, nowym oświetleniem,
oznaczonymi przejściami dla pieszych
i kilkoma miejscami do parkowania, 
a nade wszystko, nową nawierzchnią. 

Na przyłącz do sieci miejskiej kana-
lizacji czekają mieszkańcy wspólnot 
z „bloków kolejowych” - tych planów

nie dałoby się zrealizować bez wyzna-
czenia nowego miejsca dla taksówka-
rzy. Życzymy im, by na nowym miej-
scu stali jak najkrócej, czyli tylko po
to, by zabrać oczekujących klientów 
i zawieźć ich zgodnie z życzeniem na
Glisne, na Zarąbki, Leśną czy Łysok.
Przy okazji dziękujemy Panu Dyrekto-
rowi Markowi Adamczykowi z TP SA
- bez jego życzliwej, jak zawsze kiedy
zwrócimy się z prośbą, pomocy nie
udałoby się „przenieść” telefonu ze sta-
rego postoju na nowy. 

Red.

TAXI - przeprowadzka na raty

Nowe miejsce postoju taksówek
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Ostateczna Decyzja Wojewody Małopolskiego o skomunalizowaniu starego
miejsca postoju taksówek otworzy drogę do uporządkowania tego terenu
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Rada Miasta

Absolutoryjna sesja 

Do 30 czerwca br. rady wszyst-
kich gmin w Polsce miały czas
na ocenę pracy prezydentów,

wójtów i burmistrzów za rok 2012.
Wiele lokalnych „parlamentów” upo-
rało się z tym w pierwszych dniach
czerwca, ale większość, tak jak np. na
limanowszczyźnie, nad tzw. absoluto-
rium głosowało w ostatnich dniach
miesiąca, tuż przed końcem wyznaczo-
nego terminu. 

Zanim jednak radni w głosowaniu
jawnym na sesji rady podniosą ręce
„za” bądź „przeciw”, praca gmin-
nego/miejskiego włodarza podlega
wnikliwej ocenie Regionalnej Izby Ob-

rachunkowej w Krakowie. W całej pro-
cedurze bardzo istotne są terminy - 
i tak do końca marca każdego roku
sprawozdanie opisowe z wykonania
budżetu za rok miniony otrzymuje
Przewodniczący Rady i Regionalna
Izba Obrachunkowa w Krakowie. Ko-
lejnym dokumentem jaki musi być
przedłożony Radzie Miasta jest spra-
wozdanie finansowe. Później pozostaje
już tylko czekać na opinię RIO do-
tyczącą sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2012 wraz z informacją
o stanie mienia Miasta. 

Opinia RIO pomaga Komisji Rewi-

zyjnej wypracować swoje stanowisko
w sprawie absolutorium. Zakończenie
całej procedury zwieńczyła Sesja ab-
solutoryjna 27 czerwca br., w której
uczestniczyli wszyscy radni naszego
miasta - w głosowaniu burmistrz Ta-
deusz Filipiak uzyskał pełną aprobatę
swoich działań za rok 2012. Wszyscy
rajcowie miejscy podnieśli ręce za
„TAK”, gdy Adam Malec Przewod-
niczący Rady Miasta zapytał, kto jest
za udzieleniem absolutorium. Pozy-
tywna ocena dotyczy wszystkich, naj-
bliższych współpracowników burmist-
rza - Michała Barana Zastępcy
Burmistrza, Bernadety Ziemianin,

Skarbnika Miasta i Zofii Łabuz, Sekre-
tarza Miasta. Tym urzędnikom dzię-
kował burmistrz za dobrą pracę i
współpracę między sobą. 

Chwilę potem gorące podziękowa-
nia usłyszeli radni - jednogłośne abso-
lutorium było zaskoczeniem, wszak
radnych pozytywna opinia RIO wcale
nie obliguje do jednomyślności. Tym
razem animozje poszły w kąt, a radni
pokazali, że w sprawach istotnych dla
miasta potrafią działać zgodnie i har-
monijnie. 

Red.

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Tadeusza Filipiaka
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Informacja
solary

Trwa montaż instalacji solarnych
na terenie Miasta Mszana Dolna
w ramach projektu współfinan-

sowanego przez Szwajcarię w ramach
Programu współpracy z nowymi kra-
jami członkowskimi Unii Europej-
skiej  pn. „Odnawialne źródła energii
w Mszanie Dolnej oraz gminach part-
nerskich”. 

W II i III kwartale br. wykonano
montaż  w 81 budynkach. Na IV kwar-
tał br. przewidziana jest instalacja 
w kolejnych 60 budynkach.

Uczestnikom projektu przypomi-
namy konieczności dokonania wpła-
ty II raty, podpisania umowy, co jest
warunkiem zamieszczenia w harmo-
nogramie  montażu.

Informację o kwotach należnych do
wpłacenia można uzyskać w Urzędzie
Miasta, ul. Piłsudskiego 2, pok. Nr 210
II piętro lub pod nr tel. 18 3310417
wew. 117

Red.

Ustawa („śmieciowa”) swoje, 
a przyzwyczajenia swoje

Minęły trzy miesiące nowych
porządków w gospodarce od-
padami - od 1 lipca br. na

mocy sejmowej ustawy, „właścicie-
lem” śmieci stały się gminy. To na sa-
morządach lokalnych spoczywa obo-
wiązek zorganizowania sprawnego
systemu odbioru śmieci z każdej po-
sesji, ale też osiedli bloków mieszkal-
nych. Inaczej rzecz ma się z właści-
cielami firm i sklepów - zawierają oni
umowy indywidualnie i wybierają
firmę według własnych preferencji. Jak
nowe porządki funkcjonują w naszym
mieście? Po ponad dwóch miesiącach
można już pokusić się o małe podsu-
mowanie. 

Brawa dla mieszkańców naszego
miasta należą się za ilość złożonych

deklaracji - łącznie spłynęło ich aż
1726. Do pełni szczęścia zabrakło wy-
pełnionych deklaracji z niewielkiej
liczby gospodarstw. Bardzo martwi

„spadek” liczby mieszkańców Mszany
Dolnej. Z zameldowanych na pobyt
stały i czasowy bez mała 8 tysięcy lu-
dzi, po przeliczeniu danych z deklara-

Podrzucanie śmieci do miejskich koszy, tak naprawdę nic nie daje, gdyż
opłaty naliczane są od osoby, a nie ilości oddanych śmieci
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Kolejne mszańskie domy wzboga-
cają się o instalacje solarne
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cji wynika, że nasze miasto zamiesz-
kuje… 6490 obywateli, z których aż
6282 zadeklarowało segregację swoich
odpadów, a tylko 208 śmieci segrego-
wać nie zamierza. Odrębną kwestią
jest niestety jakość segregacji - taryfa
ulgowa już się skończyła. We wrześniu
i kolejnych miesiącach może nas spot-
kać przykra, ale spodziewana, jeśli za-
deklarowaliśmy segregację śmieci, nie-
spodzianka. Worek zawierający źle
posegregowane odpady nie zostanie
sprzed naszego domu odebrany - in-
formacja o tym dotrze do urzędu, 
a ten naliczy opłatę wg stawki przypi-
sanej odpadom zmieszanym. 

Około 28% z nas uważa, pomimo
złożonej deklaracji, że nie musi płacić
za odebrane śmieci - dane pochodzą 
z referatu finasowo-księgowego i obej-
mują pierwsze dwa miesiące. Nowa
ustawa nie przewiduje takiej sytuacji 
i daje urzędom „narzędzia” do wyeg-
zekwowania należnych sum. Zatem le-
piej płacić w terminie, żeby później
uniknąć przykrych sytuacji. 

Z informacji tych dowiadujemy się
też o kolejnej niepokojącej sprawie -
tak w lipcu, jak i w sierpniu wysta-
wione przez PUK EMPOL faktury za
odbiór śmieci z terenu miasta, są śred-
nio o ok. 10 tys. zł. wyższe od wpłat
dokonanych przez mieszkańców. Po-
wody takie stanu rzeczy są dwa:

pierwszy, o którym piszemy wyżej,
czyli brak wpłat od prawie 28% miesz-
kańców i drugi, znacznie poważniejszy
- przyjęta przez Radę Miasta stawka
(7zł/os. za śmieci segregowane i 15zł,
gdy nie segregujemy) niestety, ale nie
pokrywa kosztów przedsięwzięcia.  
Temat ten był poruszany podczas
ostatniego posiedzenia Rady Miasta.

W październiku (w dniach od 7 do
10) skorzystamy również z możliwości
pozbycia się z naszych domostw tzw.
„wielkich gabarytów” - np. stare me-
ble, telewizory itp. Szczegółowe infor-
macje podane są w kolejnym artykule. 

I na koniec smutna refleksja -
trudno zrozumieć tych spośród nas,
którzy mimo nowych porządków 
w gospodarce śmieciowej nie potrafią
zerwać ze starymi, niedobrymi nawy-
kami i odpady z własnych domów, za-
miast do worków, które otrzymuje się
w ramach uiszczonej opłaty, w rekla-
mówkach podrzucają do miejskich ko-
szy. Jeszcze trudniej zrozumieć tych,
którzy niepotrzebne już telewizory,
monitory i inne urządzenia elektro-
niczne, wyrzucają do przydrożnych ro-
wów i do lasu. Przepisy zmieniły się 
w lipcu, ile poczekamy na zmianę na-
szej mentalności?

Red.

Jeszcze istotne przypomnienie,
które pozwoli uniknąć niepra-
widłowości w odbiorze odpadów 
z naszych posesji. Na wniosek Przed-
siębiorstwa Usług Komunalnych EM-
POL, które odbiera odpady z terenu
miasta, prosimy mieszkańców o wy-
stawianie maksymalnie zapełnionych
worków z odpadami:

- po zewnętrznej stronie 
ogrodzenia posesji

- od strony drogi dojazdowej 
do posesji

- przed godz. 7.00 w dniu 
wyznaczonym do odbioru

Dodatkowo prosimy o zgłaszanie
nieprawidłowości dotyczących od-
bioru odpadów, a w szczególności:
- faktu nie odebrania odpadów w wy-
znaczonym dniu 
- odebranie odpadów po terminie 
- braku worków na wymianę, które
pracownicy EMPOL powinni zosta-
wiać wg zasady „worek za worek”
- wszelkich innych nieprawidłowości,
które zauważone zostaną podczas od-
bioru odpadów.

Zgłoszenia prosimy kierować na e-
mail: gospodarkaodpadami@mszana-
dolna.pl lub telefonicznie na numer
18 33 10 622 w. 216

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów wielkogabary-
towych: mebli, opon, zużytego
sprzętu RTV i AGD odbędzie

się w dniach 7-10 października br.
zgodnie z poniższym harmonogramem.

Prosimy o składanie „wielkogaba-
rytów” wzdłuż wymienionych ulic
lub w ich pobliżu, w określonych po-
wyżej dniach,  lecz w sposób nie
zakłócający ruchu kołowego i pie-
szego! Szczególnie prosimy o zwró-
cenie uwagi na tą kwestię przy uli-
cach na których odbywa się
intensywny ruch kołowy - np. ul.

Słomka, Piłsudskiego, Kolbego, Kra-
kowska, Zakopiańska, Orkana, Sta-
rowiejska. Odpady nie mogą być
składowane na wymienionych dro-
gach, czy ich poboczach, lecz „scho-
wane” w okolicach dojazdu z dróg
bocznych.

Świetlówki, farby, lakiery, dez-
odoranty, baterie, pozostałości po
remontach będzie można oddać 
w punkcie zorganizowanym na
placu targowym przy ul. Orkana 
w dniu 10 października br.

Zbiórka przeterminowanych le-
ków będzie się odbywać w wyzna-
czonym punkcie na terenie miasta
do listopada br. o czym poinformu-
jemy na stronie internetowej i tab-
licach ogłoszeń

Red.

ULICA PAŹDZIERNIK

Orkana, Marka, Mroza, Kościuszki, Ogrodowa, Wojska Pol-
skiego, Asnyka, Orzeszkowej, Zakopiańska, Zarabie, Sta-
wowa, Piłsudskiego, Jana Pawła II, Rynek, Leśna, Matejki,
Grunwaldzka, Malinowa, Flizaka, Smrekowa, Szymanow-
skiego, Rakoczego, Słomka.

7-8

Krakowska, Starowiejska, Krasińskiego, Słowackiego, 
Mickiewicza, Paderewskiego, Chopina, Kopernika, Zagó-
rzan, Podhalan, Tolińskiego, Modrzejewskiej, Moniuszki,
Sienkiewicza, Żeromskiego, Jarzębinowa, Konopnickiej,
Spadochroniarzy, Słoneczna, Zielona, Topolowa, Kolbego,
Fabryczna

9-10
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Zielone plaże nad Mszanką dzięki RZGW

Wakacje minęły, dzieci wróciły
do szkolnych ław, dorośli do
pracy - na błogi czas odpo-

czynku musimy poczekać prawie rok.
W wakacyjny czas jedni pojechali nad
Bałtyk, inni wybrali Chorwację, ale
wielu z nas urlopy spędziło w Mszanie
Dolnej. W tym roku aura nas rozpiesz-
czała - cudowne słońce, temperatury
jak w kurortach południowej Europy 
i ciepła woda, kusiły do wypadów nad
nasze potoki i rzeki. I tu niestety po-
równania się kończą - powakacyjny
spacer brzegami Mszanki musi prze-
rażać. 

Sterty puszek, butelki po piwie, opa-
kowania typu PET po napojach, nie-
dopałki papierosów, niebezpieczne
szkło, to tylko drobne przykłady 
z całej, dużo szerszej gamy tego, na
co możemy natrafić nad naszą rzeką.
Byłoby dobrze, gdybyśmy się nauczyli
wytworzone przez nas śmieci/odpady
zabierać z miejsca naszego wypo-
czynku. Ale do tego droga, chyba jesz-
cze daleka?

Naprzeciw naszym złym nawykom
wyszedł krakowski Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej - gospodarz i za-
rządca rzek, potoków i wszelkich wod-
nych cieków na naszym terenie. 
Od początku września br. mogliśmy
obserwować wielką koparkę nad brze-
gami naszej rzeki. Zanim jednak 
do gry wkroczył ciężki sprzęt, nad-
brzeża oczyszczono z zarośli (faszyny).
Ponury widok zaśmieconych brzegów
przytłacza - wiele śmieci przyniosły 
w te miejsca wezbrane wody, ale nie-
stety większość to pozostałość po na-
szym odpoczynku nad rzeką. Jak nas
poinformował kierownik Dominik Fi-
rek z mszańskiego Nadzoru Wodnego
RZGW przy ul. Krakowskiej, udało się
wygospodarować ponad 80 tys. zł. na
ucywilizowanie brzegów Mszanki - za
te pieniądze jeszcze tej jesieni brzegi
rzeki od rejonu położonego poniżej
stadionu, aż po ul. Orkana (za nowym
placem targowym) zostaną dokładnie
oczyszczone, a na wyrównanym tere-
nie posiana zostanie trawa - jest zatem
ogromna szansa, że już w przyszłym
roku będziemy mieć w samym cen-
trum miasta „zielone plaże”. Ich pró-
bkę mamy już w okolicach ul. Spado-
chroniarzy - tam Adam Piekarski 
i sąsiedzi wykonali kawał roboty 
za zgodą RZGW, a zielone i czyste nad-
brzeża z równo wykoszoną trawą przy-
ciągały tego lata licznych amatorów
słonecznych i wodnych kąpieli.

Z informacji przekazywanych przez
wędkarzy dowiadujemy się, że mimo
wszystko, wody Mszanki są w coraz

lepszej kondycji - widuje się już nawet
raki, a to dowód, że woda jest czysta.
Jeśli czyste i zadbane będą także nad-
brzeża, to wczasowicze, ale i tubylcy

chętniej wybiorą się nad rzekę. Może
doczekamy czasów, że nasze miasto
na powrót stanie się „letniskiem” dla
krakusów, ślązaków i warszawiaków?

Mamy na to szansę, ale „porządki”
RZGW nie wystarczą, również my mu-
simy zmienić nasze niedobre nawyki 
i własne śmieci zamiast nocą na ka-

mieńce, ładować za dnia do worków 
i wystawiać za bramę, by odebrała je
firma komunalna.

Red.

Generalne porządki brzegów Mszanki - tegoroczne efekty

FO
T.

 U
R
Z
Ą

D
 M

IA
ST

A

Mszaniacy z pasją -
Władysław Mrózek

Znaszym redakcyjnym mikrofo-
nem udaliśmy się tym razem na
ul. Spadochroniarzy. Czytelnikom

samorządowego kwartalnika „Pod Lu-
bogoszczą” chcemy przybliżyć sylwetkę
Władysława Mrózka - cyklisty, węd-
rowca - miłośnika gór, chórzysty, sa-
morządowca,  który Mszanę Dolną po-
kochał prawie pół wieku temu i wciąż
odkrywa ją na nowo.

Redakcja: Panie Władysławie,
większość z nas nie wie, że pańskich
korzeni trzeba szukać pod Mogielicą,
we wsi Półrzeczki.
Władysław Mrózek: To prawda, uro-
dziłem się w samym środku II wojny
światowej, w roku 1942. To był
straszny czas - mocniejsi przetrwali,
słabsi umierali. Dzięki zapobiegliwości
mojej mamy, nie cierpiałem głodu, ale
wiem, co to „przednówek”, wiem jak
bolały bose stopy bez butów. Nie
miałem jeszcze 11 lat, kiedy zmarła
moja mama. Od 17 roku życia mu-
siałem pracować już na siebie. Od życia
dostałem niejednego kopa - wiele razy
płakałem. W tamtych czasach nie było
radia, ani telewizora, a prąd elek-
tryczny do Półrzeczek dotarł bodaj 
w 1974 roku. Lampa „karbidówka” mu-
siała nam wystarczyć. W kuchni klepi-
sko i wielki, zajmujący pewnie z 1/3
powierzchni piec, na którym zimą sy-
pialiśmy. Do szkoły chodziłem 3,5 km

na piechotę, a radia po raz pierwszy
dał mi do posłuchania skupujący w na-
szej wsi runo leśne. Co to było za
przeżycie!

Red.: W roku 1958 osiemnasto-
letni Władysław opuszcza rodzinne
strony. Co było powodem takiej 
decyzji?
WM: Musiałem zapracować na siebie,
a tu pod Mogielicą perspektyw nie 
było. Ojciec ożenił się powtórnie, a ja
chciałem spróbować samodzielnego
życia. Wyjechałem do wuja na Dolny
Śląsk, do Starego Waliszewa. Udało mi
się znaleźć pracę w fabryce zapałek 
w Bystrzycy Kłodzkiej. Tam też „doro-
biłem” się swojego pierwszego roweru.
Niemieckim „Diamantem” codziennie
tam i z powrotem dojeżdżałem do fab-
ryki. Może 10 km nie robi wrażenia,
ale trzeba było jeździć bez względu na
pogodę, a po pracy w fabryce, czekało
20 ha gospodarstwo mojego wuja. Były
klacze i źrebięta, krowy i drób. Czasu
na sen i odpoczynek wiele nie było. 
Ale miło wspominam ten czas - wiele
się nauczyłem i to procentowało w pó-
źniejszym, niełatwym życiu.

Red.: Co stało się 15 listopada
1965 roku?
WM: Zaczęło się coś nowego w moim
życiu, coś co trwa po dziś. Po czterech
dobach w bydlęcym wagonie z go-
łębiami, krową, kurami i ziemniakami,
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dotarłem do swojej „ziemi obiecanej” -
do Mszany Dolnej. Z Dolnego Śląska
wyjechałem przy pięknej, jesiennej po-
godzie. Z każdym kilometrem pogoda
była gorsza - było coraz zimniej i sypał
coraz gęstszy śnieg. Miałem zimny pro-
wiant, a herbata w konwi zamarzła.
Musiałem rąbać lód siekierą. Kiedy 
w okolicach Czarnolasu pociąg stanął
na ponad 10 godzin w szczerym polu,
naszły mnie czarne myśli. Na kolejnym
postoju w Oświęcimiu poszedłem na
nastawnię do dyżurnego ruchu i za parę
gołębi udało mi się wyprosić podpięcie
mojego wagonu do składu zdążającego
w kierunku Chabówki. Maszyniści z pa-
rowozu pozwolili mi dalszą część trasy
spędzić w lokomotywie - dzięki temu
nie zamarzłem, bo kiedy wysiadałem
na mszańskim dworcu PKP termo-
metry wskazywały -15oC, a śniegu było
„w kolano”.

Red.: Czekał ktoś na Pana tamtego
dnia?
WM: Nie czekał, ale miałem dokąd pó-
jść. Mój chrzestny ojciec kupił gospo-
darstwo w Mszanie i u niego znalazłem
dach nad głową. Szybko też podjąłem
pracę w miejscowym tartaku, a w roku
1968 rozpocząłem zaoczne technikum
drzewne w Żywcu. Maturę zdałem 
z wysokimi ocenami. Mogłem bezpłat-
nie podjąć studia, ale na przeszkodzie
stanęły finanse, a właściwie ich brak.
Rok po maturze, w roku 1971 ożeniłem
się. Tuż po ślubie zamieszkaliśmy 
w wynajętym pokoju na ul. Orkana, 
a w 1973 otrzymaliśmy przydział na
wymarzone M-3 w nowo wybudowa-
nych blokach przy ul. Starowiejskiej.
Tam mieszkaliśmy 20 lat.

Red.: Co później pognało Pana 
aż za ocean?
WM: Pewnie to samo, co wszystkich.
Chcieliśmy dokończyć budowę rozpo-
czętego domu, spłacić zaciągnięty kre-
dyt - wtedy w Ameryce można było go-
dziwie zarobić, a siła dolara przy
szalejącej wówczas w Polsce inflacji
była naprawdę duża. Za oceanem
byłem 10 miesięcy - remontowałem
stare wagony, pracowałem przy reno-
wacji zabytkowych mebli, a u Żyda
przez 8 godzin wrzucić musiałem na
taśmę 24 tony wołowego mięsa. Tu ro-
botnicy zmieniali się nie z dnia na
dzień, ale z godziny na godzinę. Mnie
udało się wytrzymać w tym  miejscu
cztery miesiące. Znam smak dolara -
jest piekielnie gorzki i wiem jeszcze
jedno: drugi raz do Ameryki bym nie
pojechał. Czas bez najbliższych, jest
czasem nie do odrobienia.

Red.: Wrócił Pan zza oceanu już
do innej Polski, jak po amerykańskiej
przygodzie żyło się w starym kraju?
WM: Zamieszkaliśmy w nowym domu,
oboje mieliśmy pracę, córka rosła,

dobrze się uczyła. Tartak nie narzekał
na brak roboty.

Red.: A co ma mszański tartak
do… „Listy Schindlera”?
WM: Pewnie niewielu wie, ale to właś-
nie nasz, mszański zakład podpisał bar-
dzo intratny kontrakt z producentami
słynnego dzieła Stevena Spielberga na
dostawę drewnianego budulca niezbęd-
nego przy wznoszeniu scenografii 
obozowej w Płaszowie i Oświęcimiu.
Każdego dnia z mszańskiego tartaku
odjeżdżały dwie ciężarówki, każda po
15 m3 drewna.

Red.: A dlaczego wybrano właśnie
ten, a nie inny tartak?
WM: W ekipie Spielberga pracował
Mszaniak - Jasiu Janik. Pewnie to on
podpowiedział kierownictwu ekipy, że
tartak z Mszany zamówienie zrealizuje
najlepiej. Choć na bankiecie w krakow-
skim hotelu Forum nie byłem, to mam

satysfakcję, że dołożyłem wspólnie z
kolegami małą cegiełkę do tego dzieła.

Red.: Już wtedy jeździł Pan ponoć
na rowerze i wędrował po górach?
WM: Czasu wolnego aż tyle nie było,
ale przygoda z rowerem i górami na-
bierała realnych kształtów. W 1994
roku umiera moja małżonka i powroty
do pustego domu stają się nie do znie-
sienia. Córka przyjeżdża do domu dwa
razy w miesiącu, uczyła się bowiem 
w Tarnowie. I wtedy  na mojej drodze
staje Zygmunt Łyżnicki i jego rodzina.
Nie wiem, co byłoby ze mną, gdyby nie
Łyżniccy. To właśnie Zygmunt zaraża
mnie swoją pasją - zimą łazimy po oko-
licznych górach. Nie ma szczytu w Gor-
cach i Beskidzie Wyspowym, którego
byśmy nie zdobyli zimą i latem. Nie-
które po kilka razy. Latem zaś wsia-
damy na rower i przed siebie. Zabie-
ramy ze sobą młodzież, organizujemy
pierwsze zawody w duathlonie, wspi-
namy się 7 km stromizną aż do pod-

nóża Gerlacha. To wszystko zawdzię-
czam Zygmuntowi. Daj Boże każdemu
spotkać w swoim życiu takich ludzi.

Red.: A chór? Od jazdy na rowerze
do śpiewania nie było po drodze.
WM: Podobnie jak z rowerem i węd-
rówkami, na decyzję o śpiewaniu miał
wpływ jeden człowiek. Był nim
nieżyjący już p. Edward Nawalaniec.
Którejś soboty siedział ze swoją żoną
w kościelnej ławie tuż za mną. Po mszy
podszedł do mnie i powiedział tak po
prostu: „Przyszedłbyś na próbę”. A ja
na to: „A przyjęlibyście mnie?”. I tak to
się zaczęło i trwa już 10 lat. Śpiewam 
z radością, ale smutkiem napawa mnie
fakt, że nasz chór się starzeje, że nie
widać pośród nas młodych. Ale ja ich
po trochu rozumiem - jeśli mają wy-
bierać, to wybiorą pracę, szczególnie
dziś, w niełatwych czasach.

Red.: Jest Pan też szczęśliwym
dziadkiem.
WM: To prawda. Mam dwoje wnucząt.
Wnuczka wzrastała przy Ani, ale wnuka
wybawiłem sam od 6-ego miesiąca.
Czasem żartując mówiłem córce, że wo-
lałbym kamienie tłuc, niż mieć baczenie
na małego, ale dziś wiem, że to były
cudowne chwile i dzięki nim mam
wspaniały kontakt z obojgiem. 

Red.: Gorce i Beskidy to nie jedyne
góry, które udało się Panu poznać?
WM: Lubię bardzo Tatry. Tylko w roku
ubiegłym byłem tam cztery razy, a w
czasie wędrówki na Giewont czmych-
nęła obok nas sama Justyna Kowalczyk.
Do gór trzeba mieć szacunek, bo one
nie wybaczają nonszalancji i głupoty.

Red.: W roku 1998 dał się Pan na-
mówić na start w wyborach do Rady
Miasta Mszana Dolna - jak wspomina
Pan ten czteroletni okres?
WM: Było to po raz pierwszy i ostatni.
Powiem tak - już nigdy na taką przy-
godę nie dałbym się namówić. To bar-
dzo trudna praca - „kołdra” jest krótka,
a oczekiwania mieszkańców duże. 
To zajęcie dla młodych. Ja wolę rower
i wędrówki po górach.

Red.: Jakie marzenia ma ktoś, kto
przepracował 45 lat, objechał kulę
ziemską dookoła?
WM: Chciałbym pobierać godziwą
emeryturę, taką żeby było mnie stać na
nowy rower, a taki kosztuje prawie 5
tys. zł. Dom dopomina się remontu, 
a i na lekarstwa coraz częściej trzeba
odkładać. Prawda, że kiedy siadam na
rower, to wydaje mi się, że mam 18
lat, ale kiedy wracam wieczorem do
domu, uświadamiam sobie, że 72
„krzyżyk” na karku tuż, tuż. To nie są
żarty!

Red.: Najpiękniejsze wspomnienia
z „dwóch kółek”?
WM: Bez wątpliwości to wspólne wy-
prawy na Słowację z Zygmuntem

Władysław Mrózek
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Łyżnickim i rundy wokół Tatr. Wyru-
szaliśmy już piątek przez Łysą Polanę,
Javorinę, Podspady, Szczyrbskie Pleso
aż po Bańską Bystrzycę. W ciągu dwóch
dni przejeżdżaliśmy prawie 360 km.
Dwa razy udało mi się też przejechać
organizowany przez Słowaków Rajd
wokół Tatr. Uczestniczyło w nim ponad
700 cyklistów z różnych krajów Europy.

Red.: Jest Pan typem samotnika,
czy raczej preferuje jazdę w grupie?
WM: Zegara już nie zatrzymam - lata
uciekają i zdaję sobie sprawę, że
młodym koła nie dotrzymam, choć jesz-
cze trzy lata temu za namową ks. Ta-
deusza Skupienia przejechałem w de-
szczu i chłodzie od Giewontu po Hel -
w pięć dni prawie 1000 km. Teraz jeź-
dzimy w duecie z Adamem Moraw-
skim. Ostatnio wybraliśmy się pod-
glądać zawodowców w Tour de
Pologne. Kibice widząc nas wspi-
nających się w Bukowinie Tatrzańskiej
pytali o lata. A my z humorem odpo-
wiadaliśmy, że razem mamy ich 145!

Red.: Gdzie chciałby Pan pojechać
na dwóch kółkach?
WM: Moim marzeniem, chyba już nie
do spełnienia, są kręte alpejskie drogi
we Włoszech, Francji, Austrii i Szwaj-
carii. Na przeszkodzie znów stoją 
pieniądze, bo o kondycję się nie mar-
twię. Dałbym radę i na pewno bym nie
kwęczał.

Red.: Jeszcze słowo o jednej mu-
zycznej pasji - gra Pan ponoć na...
listku?!
WM: Gram i to całkiem dobrze, 
a w duecie z Januszem Mikołajko 
na akordeonie, potrafimy zagrać
wszystko. Trzeba zapytać tych, 
co z nami biesiadują przy ogniskach.

Red.: Za niedługo minie pół wieku
odkąd przyjechał Pan do Mszany Dol-
nej - czy dziś zdecydowałby się Pan
wyjechać gdzieś, gdzie zaoferowano
by lepszy byt?
WM: To jest moje miejsce na Ziemi.
Nigdzie stąd się nie ruszę. Tu chcę
dożyć swoich dni i kiedyś spocząć przy
mojej ukochanej żonie. Czuję się Msza-
niakiem, choć urodziłem się pod Mo-
gielicą.

Red.: I na koniec - co Mszana po-
trzebuje „na dziś”?
WM: Obwodnicy i wody - ta pierwsza
potrzebna na gwałt, musimy miasto 
odciążyć. No i woda. Ta jeszcze
ważniejsza, bez niej nie ma życia. Do-
mów przybywa, miasto zmienia się 
i pięknieje. Jeśli chcemy ten proces
utrzymać, trzeba o tych dwóch spra-
wach pomyśleć.

Red.: Bardzo dziękujemy za roz-
mowę i życzymy jeszcze wielu kilo-
metrów na dwóch kołach.

Policja ma już 94 lata 

Sędziwa” jubilatka skończyła 24
lipca już 94 lata - powołana na
mocy ustawy o policji państwowej

w roku 1919 przetrwała burzliwe dzieje,
przechodząc w tym długim okresie wiele
zmian. Po niechlubnych czasach PRL-
u, od roku 1989 zmieniło się bardzo
dużo. Dziś policjantów postrzega się co-
raz lepiej, rośnie też społeczne poparcie
wobec tej umundurowanej formacji po-
wołanej do ochrony bezpieczeństwa oby-
wateli RP, a także porządku i ładu. 

Dziś w Polsce w szeregach Policji
służy ok. 100 tys. funkcjonariuszy - co
szóstego z nich spotkamy na ulicy 
i w radiowozie, ale wielu z tej grupy to
także policjanci w cywilu. Ta grupa pra-
cuje w dziale Prewencji. W pionie kry-
minalnym pracuje 34 % z wymienionej
wcześniej liczby. Policjant to zawód,
zdawałoby się absolutnie męski, ale 14
% spośród noszących niebieskie mun-

dury, to panie. Najliczniejszą grupą wie-
kową są dzisiejsi 30-40 - latkowie - stan-
wią bez mała 46 % dziś służących 
w Policji. Policjanci między 40-50 ro-
kiem życia stanowią ok. 25 % grupę, 
a tych którzy mieszczą się w przedziale
wiekowym pomiędzy 25 a 30 rokiem
życia jest ok. 21 %. 

Od kilku lat także na limanowszczyź-
nie uroczyście obchodzone jest Święto
Policji - tegoroczne obchody swoją obec-
nością zaszczycił Zastępca Komendanta
Małopolskiego Policji insp. Jacek Fabi-
siak. W towarzystwie szefa limanow-
skiej Policji insp. Roberta Hahna, gość
z Krakowa wspólnie z mundurowymi 
z powiatowej komendy, a także poli-
cjantami ze wszystkich komisariatów
miejskich i gminnych oraz zaproszo-
nymi gośćmi, obchody święta rozpoczął
od udziału w uroczystej mszy św. od-
prawionej w limanowskiej bazylice
przez ks. prałata Józefa Porębę, któ-
remu przy ołtarzu towarzyszyli ks. An-
toni Piś - proboszcz z Męciny i kustosz
sanktuarium w Pasierbcu, ks. Józef Waś-
niowski. Nie zabrakło pocztów sztan-
darowych limanowskiej komendy i sta-
rostwa powiatowego. Nie często się

zdarza, by w sposób czynny w liturgii
uczestniczyli umundurowani policjanci
- tym razem biblijne czytania, podobnie
jak tzw. modlitwę wiernych, wysłucha-
liśmy w „mundurowym” przekazie mę-
sko-damskim. Ciepłych słów pod adre-
sem policjantów i ich przełożonych nie
krył wieloletni kusztosz limanowskiego
sanktuarium ks. prałat Józef Poręba.
Przypomniał, że z racji licznych uro-
czystości w bazylice i wokół niej, a także
na Rynku, bezpieczne ich przeprowa-
dzenie bez udziału policjantów byłoby
niemożliwe. 

W lejącym się z nieba skwarze poli-
cjanci i zaproszenie na uroczystości goś-
cie, szybko przemieścili się do klimaty-
zowanej sali starostwa powiatowego.
Pod nieobecność korzystającego z letniej
kanikuły starosty Jana Puchały, honory
gospodarza czynił Franciszek Dziedzina
- limanowski wicestarosta. Ciężar po-

prowadzenia uroczystości zgodnie z po-
licyjnym ceremoniałem przypadł w tym
roku podinsp. Mieczysławowi Wojta-
sowi - to on złożył uroczysty meldunek
o gotowości insp. Jackowi Fabisiakowi.
Wprowadzono sztandar i odśpiewano
Mazurka Dąbrowskiego. 

A chwilę później przyszedł czas na
chyba najmilszą część poniedziałko-
wego świętowania - odznaczenia 
i awanse. Jako pierwszych na środek
sali poproszono duet samorządowców
- srebrne medale „Za zasługi dla Policji”
insp. Jacek Fabisiak wręczył Wójtowi
gm. Jodłownik Pawłowi Stawarzowi 
i Burmistrzowi Mszany Dolnej Tadeu-
szowi Filipiakowi. Od wielu już lat li-
manowskie samorządy hojnie wspierają
nienajbogatszą Policję. Choć to zadanie
Państwa, to przecież tajemnicą nie jest,
że z gminnych budżetów w roku
ubiegłym dofinansowano zakup nie-
oznakowanych samochodów - jeden 
z nich „służy” mszańskim policjantom.
W latach poprzednich gminne pieniądze
pozwoliły na zakupy wyposażenia ko-
misariatów w niezbędny sprzęt infor-
matyczny. Na ten rok „połączone siły”
samorządowo-policyjne zamierzają sfi-
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W trakcie uroczystości odznaczono burmistrza Mszany Dolnej Tadeusza
Filipiaka srebrnym medalem „Za zasługi dla Policji”
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nansować zakup tak potrzebnego,
szczególnie w naszych górzystych tere-
nach quada. 

A teraz o tych, którym na pagonach
przybyło popularnych belek i gwiazdek.
Awansowanych było bardzo wielu, ale
my wspomnimy tylko o policjantach
służących w mszańskim komisariacie. 
I tak na stopień sierżanta awansowano
Tomasza Orła, a starszymi sierżantami
zostali mianowani: Krzysztof Kawula
(w cywilu bramkarz KS TURBACZ) To-
biasz Ligęza, Mateusz Rusnak, Daniel
Stasik i Marek Barański. Do pierwszej
gwiazdki i stopnia młodszego aspiranta
mają prawo: Józef Mrowca, Łukasz Bad-
lik i Małgorzata Wojtas. Na dwie
gwiazdki na pagonach i stopień aspi-
ranta zasłużył Stanisław Stec. Korpus
oficerów młodszych zasilili także Michał
Stożek, Eugeniusz Kołodziej i Artur
Kaczmarczyk - całej trójce przybyła trze-
cia gwiazdka i awans na stopień komi-
sarza Policji. Grono wyróżnionych 
i awansowanych zamyka asp. sztabowy
Marzena Łazowska-Jarosz - zdaniem
przełożonych zasłużyła na odznakę
„Zasłużony Policjant”. 

Po gratulacjach i awansach przyszła
kolej na podziękowania - dziękowali na-
grodzeni i awansowani. Głos zabrali
także goście - wśród nich m.in. Komen-
dant PSP w Limanowej brygadier Grze-
gorz Janczy, prałat Józef Poręba, wice-
starosta Franciszek Dziedzina i Prze-
wodniczący Rady Powiatu Tomasz Kru-
piński, samorządowcy limanowsz-
czyzny, radny Sejmiku Województwa
Małopolskiego Grzegorz Biedroń.
Mówcy życzyli policjantom sukcesów
i... pieniędzy. Te pierwsze będą, gdy nie
zabraknie tych drugich. Policji przy-
dałyby się też szersze uprawnienia, bo
dziś jest tak, że przestępca nie waha się
wyciągnąć zza pasa rewolweru, a poli-
cjant musi myśleć o procedurach i kon-
sekwencjach użycia broni. Często nie-
stety, bywa za późno. Za to pieniądze
na termomodernizację limanowskiej ko-
mendy obiecał insp. Jacek Fabisiak. 
Z-ca komendanta wojewódzkiego chwa-
lił limanowską Policję i dziękował funk-
cjonariuszom za rzetelną i ofiarną
służbę. Przyłączamy się do tych słów 
i życzymy wszystkim policjantom suk-
cesów w pracy i godnej zapłaty za
pełnioną służbę. 

Oprócz burmistrza Filipiaka w uro-
czystościach uczestniczyli również inni
przedstawiciele Ziemi Zagórzańskiej: ze
strony Gminy Mszana Dolna - Wójt Bo-
lesław Żaba oraz Przewodniczący Rady
Gminy Jan Chorągwicki, natomiast 
z Gminy Niedźwiedź - Wiceprzewod-
nicząca Rady Gminy Barbara Cichańska
oraz Pełnomocnik Wójta Tadeusz Pata-
lita. 

Red.

Z biskupami Ukrainy 
w rocznicę Grunwaldu 

i Wołynia

Po raz czwarty w lipcowy wieczór
spotkaliśmy się pod krzyżem na
naszym mszańskim Grunwaldzie

- początków trzeba szukać w roku
2010. Wtedy to przypadała okrągła
600-na rocznica grunwaldzkiej Victorii
z 15 lipca 1410 roku. Wtedy też po
raz pierwszy zaprosiliśmy mieszkań-
ców Mszany Dolnej i gości do wspólnej
modlitwy w intencjach naszej Oj-
czyzny. Od tamtego czasu, rok w rok
wychodzimy na Grunwald i przy polo-
wym ołtarzu, pod białym krzyżem po-
lecamy polskie i mszańskie sprawy
Bogu, modlimy się za wszystkich, któ-
rych ofiara życia sprawiła, że żyjemy
w niepodległej Ojczyźnie, co nie ozna-
cza, że wolnej od niebezpieczeństw 
i zagrożeń. 

Od samego rana spoglądaliśmy 
w niebo wypatrując słońca i błękitu.
Ale widać było jedynie gęste chmury 
z których, co rusz rzęsiście lało. A mo-
mentami deszcz zamieniał się w ule-
wę. Mimo to zaplanowanej uroczys-
tości nie odwołaliśmy, ufając, że jak

w latach poprzednich, tak i tym razem
Opatrzność popatrzy na nas łaskawym
okiem. Tym razem pomyśleliśmy 
o dwóch namiotach - jeden chronił po-
lowy ołtarz, zaś drugi rozpostarty nad
wszystkim, co niezbędne do przygoto-
wania uroczystości, służył również
jako wielki parasol dla kilku osób. 
Początek tegorocznej uroczystości pla-
nowany był na godz. 19.30 a to ozna-
czało, że już dwie godziny wcześniej
wszystkie liturgiczne paramenty, na-
mioty, nagłośnienie, pochodnie,
drewno na ognisko, kiełbaski, chleby,
ławy i stoły, musiały być na szczycie

Grunwaldu. I jak co roku, o pomoc po-
prosiliśmy Kazimierza Dudzika i jak,
co roku p. Kazimierz swoim niezawod-
nym Mitsubishi 4x4 oraz „oddelego-
wany” z firmy jego kierowca Piotr Nie-
ckula sprytną ciężarówką napędzaną
na cztery koła, w mig uporali się z wy-
wózką na szczyt wszystkiego, co po-
trzeba. Kiedy MOK-team wraz z Ag-
nieszką Józefiak-Lewandowską (UM)
i burmistrzem szykowali polowy
ołtarz, nagłośnienie, miejsce pod pó-
źniejsze ognisko, kroili chleby, usta-
wiali stojaki z biało-czerwonymi fla-
gami, pierwsi goście powoli docierali
pod krzyż - niektórzy przyszli z Mszany
Górnej, inni z ul. Zakopiańskiej 
i Zarąbek, ale nie zabrakło też naj-
bliższych sąsiadów Grunwaldu.

Na godz. 19.00 umówiliśmy się 
z głównym celebransem - miał nim
być, tak było jeszcze ok. godz. 17.00,
ks. Jerzy Raźny - proboszcz od św. Mi-
chała. Nasza terenówka zjechała pod
plebanię i wtedy niespodzianka stała
się faktem - uroczystościom grun-

waldzkim będą przewodniczyć biskupi
z Ukrainy! Nie było czasu na rozmyś-
lanie, jak się to stało? Zamiast dwóch
kompletów liturgicznych strojów,
trzeba było szybko kompletować aż
pięć! Także ława dla celebransów mu-
siała być dłuższa, bo oprócz dwójki
hierarchów z Ukrainy przy polowym
ołtarzu stanąć mieli także, wspom-
niany już ks. Jerzy Raźny, ale też ks.
Jan Zając ze Śnieżnicy i ks. Mateusz
Korpak z parafii Miłosierdzia Bożego.
Na „dwa razy” wywoził kapłanów na
Grunwald Kazimierz Dudzik - nieprzy-
zwyczajeni do pagórków biskupi mieli

Tegoroczne uroczystości uświetnili swoją obecnością Biskup Marian 
Buczek - ordynariusz ukraińskiej diecezji charkosko-zaporoskiej oraz
Biskup Jan Sobiło
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spore kłopoty z pokonaniem wysokiej
miedzy. Biskupowi Janowi Sobiło z po-
mocą przyszli młodzi z ul. Zakopiań-
skiej. Biskupa Mariana Buczka - ordy-
nariusza ukraińskiej diecezji cha-
rkowsko-zaporoskiej serdecznie powi-
tał na Grunwaldzie ks. Jan Zając, jego
serdeczny przyjaciel z czasów misyjnej
pracy na ukraińskiej ziemi. 

Zanim rozpoczęła się msza św. 
bp Marian Buczek opowiedział 
o Ukrainie, o swojej i bpa Jana
posłudze w diecezji oddalonej od gra-
nicy z Polską o ponad 1200 km. 
o ziemi równej jak stół i wielkiej, żeg-
lownej rzece Dniepr i o spustoszeniu
duchowym i kulturalnym, jakie pozos-
tawił w Ukraińcach radziecko-komu-
nistyczny system. A potem już liturgia
i wspólne modły za ofiary spod Grun-
waldu i innych miejsc chwały pol-
skiego oręża. Nie mogło zabraknąć
wspomnienia wydarzeń sprzed 70 lat,
kiedy to na Wołyniu i w okolicy, wy-
mordowano w bestialski sposób pond
100 tysięcy Polaków. Bp Buczek dzień
wcześniej uczestniczył w głównych ob-
chodach tej zbrodni w Łucku, zaś 
w poniedziałek bez ogródek wołał
spod krzyża na Grunwaldzie o prawdę,
bo tylko na niej te dwa sąsiadujące ze
sobą narody i państwa są w stanie bu-
dować dobre, sąsiedzkie relacje. Przy-
wołał także treść sejmowej uchwały,
która z obawy i strachu ludobójstwo
nazwała „czystkami etnicznymi o zna-
mionach ludobójstwa”. Mocno wy-
brzmiały te słowa, szczególnie, że wy-
powiedział je biskup z Ukrainy, żyjący
na co dzień wśród Ukraińców i jak
mało kto, znający realia naszych wza-
jemnych stosunków i relacji. Na koniec
polowej mszy drugi z biskupów Jan
Sobiło słowami Piotra Skargi polecił
Bogu naszą Ojczyznę - „Boże, Rządco 
i Panie narodów, z ręki i karności 
Twojej racz nas nie wypuszczać, [...]
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie za-
wsze wierna chwałę przynosiła Imie-
niowi Twemu, a syny swe wiodła ku
szczęśliwości”. 

Jeszcze przy ołtarzu obu biskupom
z Ukrainy pamiątkowe medale ze św.
Michałem wręczył ks. Jerzy Raźny. 
Bp Marian Buczek dziękując za ten
symboliczny podarunek przypomniał
wszystkim, że Archanioł Michał jest
patronem nie tylko mszańskiej parafii
i miasta, ale też patronuje stolicy
Ukrainy - miastu Kijów. Mimo deszczu
ogień się „nie dał” - kiełbaski i pyszny
chleb na zakwasie smakował, jak
rzadko kiedy, a gorąca herbata roz-
grzała wszystkich. Sympatycznym mo-
mentem było wręczenie dość osobli-
wego podarunku biskupowi z Ukrainy
- otóż nasz maratończyk Zygmunt
Łyżnicki wręczył zdumionemu Goś-

ciowi… 10 świeżutkich jajek od włas-
nych kur. Z podarowanych swojskich
jaj bp Buczek tego wieczora jajecznicy
jeszcze nie zrobił, ale wespół z pozos-
tałymi kapłanami usmażoną na ogniu
kiełbaskę skosztował, popijając gorącą
herbatką. 

Po odjeździe naszych Gości, wszyscy
otoczyli ognisko i przy akordeonowym
akompaniamencie Janusza Mikołajko
poniosły się hen, hen daleko znajome
pieśni i piosenki. Zmrok zapadł, a nam
wcale nie chciało się do domów -
deszcz siąpił coraz mocniej. Z pochod-
niami w rękach zostawiając za sobą
biały krzyż i dogasające ognisko po-
szliśmy w dół, do zasypiającej już po-
woli naszej Mszany. 

I na koniec słowa serdecznej po-
dzięki kierujemy do tych, którzy po-
mogli przygotować poniedziałkową
uroczystość:  p. Tadeuszowi Krupiń-
skiemu - właścicielowi gruntów na
szczycie Grunwaldu za coroczne
użyczenie terenu i koszenie porosłej
tam trawy i za obecność na uroczys-

tościach wraz z małżonką, załodze
MOK-u z dyr. Piotrem Armatysem na
czele, Agnieszce Józefiak-Lewandow-
skiej z wydz. Promocji UM Mszana
Dolna, oraz naszej „komunalnej” za
prace porządkowe wokół krzyża.
Szczególne podziękowanie dla Kazi-
mierza Dudzika - czwarty raz z rzędu
bezinteresownie pomaga nam przy or-
ganizacji tego wieczora - bez jego aut
i pomocy Piotra Nieckuli (wytrawnego
kierowcy) sami nie dalibyśmy sobie
rady. Nie po raz pierwszy o kosztowny
i smakowity „wkład” do kociołka 
(w Niżnej) i na ruszt (na Grunwaldzie)
zadbali Sylwester Cichórz i Marek Sko-
larus - dziękujemy serdecznie! I ostat-
nie podziękowanie dla wszystkich, któ-
rzy nie ulękli się zimna i deszczu i byli
w poniedziałek pod krzyżem na Grun-
waldzie - to świadectwo patriotyzmu 
i przywiązania do naszej pięknej tra-
dycji. Do zobaczenia za rok! Może po-
goda wreszcie będzie po naszej stro-
nie? 

Red.

Zagórzanie u Matki Boskiej
Ludźmierskiej

Wdniu 15 sierpnia 2013 grupa
Zagórzan wzięła udział 
w uroczystościach 50-ciole-

cia koronacji figury Matki Boskiej Lu-
dźmierskiej. Mszy Św. przewodniczył
ks. kardynał Stanisław Dziwisz.
Zebrali się na tej uroczystości górale 
z Podhala, Spiszu, Orawy, Beskidów,
Gorców. Pierwszy raz wyruszył na tą
uroczystość sztandar miasta Mszana
Dolna. Za zgodą organizatorów Mszanę
Dolną reprezentowało pięć osób. 

Grupa reprezentantów oddała hołd
bł. Janowi Pawłowi II przed jego po-

mnikiem, pochylając sztandar Mszany
Dolnej w kierunku postumentu. 
W roku 1963 koronacji figury Matki
Bożej z Ludźmierza dokonali dwaj

wielcy przywódcy kościoła i narodu
ks. kard. Stefan Wyszyński, prymas
polski i biskup krakowski Karol Woj-
tyła. Wówczas to młody biskup Kra-
kowa uchwycił berło, które wypadło
podczas koronacji. Później mówiono
że Matka Boża dała znak - przekazała
władzę nad Kościołem Janowi
Pawłowi II. 

Przedstawicielami Zagórzan przy
sztandarze byli: Danuta Koral, Sta-
nisław Krupa, Marian Jamróz, Jarek
Kroczka, Urszula Jamróz. W strojach
regionalnych reprezezentacji przy

poczcie sztandarowym towarzyszyli:
Wojciech Jamróz, Zofia Jamróz, Lu-
cyna Kroczka.

Red.

Reprezentacja Zagórzan ze sztandarem miasta na tegorocznych uroczys-
tościach 50-lecia koronacji figury Matki Boskiej Ludźmierskiej
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Czas pożegnań, czas podsumowań

Po 40 latach pracy w jednym
miejscu - Przedszkolu Miejskim
nr 2 (przy Meblomecie), swoją

przygodę z wychowaniem najmłod-
szych obywateli naszego miasta, skoń-
czyła dyr. Teofila Latoś. Wszystko za-
częło się jeszcze w minionym, XX
wieku. Jesienią roku 1973 świeżo
upieczona absolwentka Liceum Peda-
gogicznego po raz pierwszy trafia do
przedszkola. 

31 sierpnia przyszła tam po raz
ostatni - tego dnia, na chwilę przed
nowym rokiem szkolnym przekazała
dyrektorski gabinet i fotel, a wraz 
z nimi i troskę o dzieci, budynek 
i wszystko, co mieści się pod nazwą
Przedszkole Miejskie nr 2 im. Janiny
Porazińskiej, swojej następczyni,
wyłonionej w majowym konkursie -
Halinie Domiter, nauczycielce z prawie
30-to letnim stażem pracy w tej pla-
cówce. 

Swoich najbliższych współpracow-
ników, ale także rodziców, koleżanki
dyrektorki z miejskich szkół i drugiego
przedszkola, nauczycieli, a także od-
powiedzialnych za oświatę pracowni-
ków mszańskiego magistratu, od-
chodząca na emeryturę dyr. Teofila

Latoś zaprosiła na pożegnalne spotka-
nie. Zabrała na nie również swoich
najbliższych - syna Marka z małżonką
i dwoje wnucząt. Zanim wszyscy odś-
piewali gromkie „Sto lat” wysłuchali
krótkiego „resumé” z minionych 40 lat

- Teofila Latoś przypomniała swoim
gościom zawodową drogę, mówiła 
o swoich sukcesach i kłopotach, przy-
pomniała zabawne anegdoty i chwile

trudne. Podziękowała za wspólną
troskę o dzieci swoim najbliższym
współpracownikom, przeprosiła za po-
tknięcia i niedociągnięcia. Obiecała, że
na emeryturze nie spocznie, żeby tylko
zdrowie dopisywało. 

Dziękujemy Pani dyr. Teofili Latoś
za długą i bogatą zawodową karierę.
Dziękujemy za wszystko! 

Red.

Teofila Latoś wraz z najbliższymi
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„Uwarzyli”... telewizor

Każdego lata, od roku 2008,
spora grupa mieszkańców na-
szego miasta jedzie do Niżnej,

zaś Słowacy z tej niewielkiej gminy
oddalonej od Mszany Dolnej ok. 70
km, w rewanżu przyjeżdżają pod Lu-
bogoszcz. Okazją do odwiedzin braci
Słowaków są dwie plenerowe imprezy
- Niżnianski Kotlik i Pltnicky Den,
czyli w „wolnym” tłumaczeniu, wielkie
gotowanie gulaszu i święto niżniań-
skich flisaków. 

W sobotę 13 lipca br. do Niżnej wy-
brała się prawie 40-to osobowa grupa
Mszaniaków. Przekrój wiekowy?
Najmłodszą uczestniczką wyprawy na
Słowację i zabawy przy kociołku była
16-to miesięczna Helenka, zaś najstar-
szymi uczestnikami Maria Antos i Ju-
lian Kasprzyk. Humory od samego
rana, jednym dopisywały, innych roz-
weselić się nie dało, ale najgorzej było
z pogodą - ta straszyła od kilku dni.
Nawet telefon do niżniańskiego staro-
sty Jarosława Rosiny, który w rozmo-
wie przekonywał, że na Słowacji nie
pada i jest ciepło, wszystkich przeko-
nać chyba nie zdołał? 

Spod mszańskiego magistratu grupa
ruszyła w nastrojach mieszanych,
wszak warzenie gulaszu w strugach
deszczu łatwe i przyjemne nie jest. 

Z każdym kilometrem słońca na niebie
było jednak coraz więcej, a wycieraczki
naszego autobusu pracowały coraz
rzadziej. W Niżnej deszcz już nie padał
wcale, choć słońca było, jak na lekar-
stwo, ale kiedy pod kotłami buzuje
ogień, to słońce konieczne już nie jest. 

Mszańską grupę powitał sam Ja-
rosław Rosina - gospodarz gminy

Niżna. Choć wszyscy byli po śniadaniu
w Polsce, czekały na nas zastawione
stoły - wspaniałe owcze sery, ciasta 
i ciasteczka, kawa i herbata. Po kwad-
ransie wszyscy byli syci i gotowi do
pracy - przyjechaliśmy do Niżnej by
się bawić, ale też spróbować kolejny

już raz swoich sił w konkursie na naj-
lepszy gulasz AD 2013. W mszańskiej
grupie byli tacy, co to ugotować umieją
tylko wodę na herbatę - ci od kociołka
trzymali się z daleka. Jeszcze inni, pod
przewodnictwem mecenasa Marka
Panka, wybrali się na górującą nad
Niżną, Ostrażicę. Z pozostałych wy-
łoniono „gulaszowy team” oraz kilkoro

pomocników. Czasu za wiele nie było,
bo na godz. 13.00 organizatorzy za-
powiedzieli koniec gotowania. 

Do konkursowego gotowania gula-
szu przystąpiło aż 27 zespołów - każdy
dysponował kociołkiem pod którym
już od rana palił się ogień. A składniki

„Ostry gulasz” mszańskiej reprezentacji, „zasmakował” II-go miejsca
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na gulasz? Chyba każda drużyna go-
towała według własnego przepisu?
Ekipa z Mszany miała za sobą doś-
wiadczenia z lat ubiegłych - wiedzie-
liśmy zatem czym możemy przypodo-
bać się słowackim jurorom, bo trudno
liczyć na jeden polski głos w tym gre-
mium. W tym roku 27 gulaszowych
próbek smakował sam przewodniczący
Rady Miasta Adam Malec. Smaku
„mszańskiego” gulaszu pilnowały 
w tym roku same panie: Halina Krzysz-
tofiak (UM), Teofila Latoś (Przed-
szkole nr 1), Danuta Śmieszek (USC),
Krystyna Huber, Joanna Kotarba
(radna RM), Jadwiga Józefiak i Janina
Broczkowska. Robotami natury
„cięższej”, czyli pilnowanie ognia, 
a przede wszystkim mieszanie w kotle,
było domeną męskiej części mszańskiej
grupy. Tu prym wiedli przede wszyst-
kim radni, panowie Adam Malec, 
Andrzej Dudzik z małżonką, ale także
Władysław Broczkowski i Jan Szynalik.
Kiedy im sił zabrakło, wielka łyżka tra-
fiła w cztery, bardzo młode ręce - przy-
paleniu znakomitego gulaszu zapobie-
gały, jak mogły dwie Karolinki,
koleżanki i uczennice mszańskiej 
„Jedynki”. 

Podczas, gdy gulaszowe jury obra-
dowało i próbowało każdą potrawę,
na scenie pojawiały się słowackie ze-
społy. I tak można było potańczyć przy
rytmach niżniańskiej orkiestry dętej,
posłuchać pięknych słowackich pieśni
i ludowych przyśpiewek, ale byli i tacy,
co podrygiwali przy dziecięcych,
żywiołowych zespołach muzyki coun-
try. Dla oddechu na scenie pojawiła
się dziewczęca grupa baletowa. 
Napięcie rosło - kontrolowane „prze-
cieki” z biura jurorów donosiły, że
spośród grup zagranicznych, nasza
ekipa równych sobie nie miała (innych
zagranicznych nie widzieliśmy!). 
Zatem, choć w tej kategorii I miejsce
było pewne, Przewodniczący jury z na-
maszczeniem odczytywał wyniki - na-
grodzono aż 12 zespołów. Z każdą
chwilą nasze szanse malały. Zdawa-
liśmy sobie sprawę, że o uznanie na-
szego gulaszu pod słowackimi podnie-
bieniami będzie trudne. Aż tu nagle
bomba wybuchła! Okazało się, że ostry
i naprawdę znakomity w tym roku gu-
lasz zdobył ilość punktów wystar-
czającą na zajęcie II miejsca! Nie
wiemy i nie będziemy się doszukiwać,
ile w tym werdykcie było słowackiej
sympatii i gościnności, a ile uznania
dla kulinarnych zdolności naszych pań.
Fakty są takie, że po raz pierwszy tra-
filiśmy na pudło, zaś w nagrodę przy-
wieźliśmy „LED-owy” telewizor, który
trafi do naszej biblioteki. 

Red.

Festiwal Orkiest Dętych -
Święto miasta bez „gwiazdy”

Na scenie gwiazd nie było, ale
jeśli ktoś dotrwał do końca
święta naszego miasta, to na

bezchmurnym niebie w „towarzystwie”
pełnego księżyca, prawdziwych gwiazd
pojawiły się miliony. W latach minio-
nych na Dniach Mszany Dolnej kon-
certowały większe i pomniejsze
gwiazdy i gwiazdeczki. Jeśli grały
Czerwone Gitary, to malkontenci mó-
wili, że to już „prehistoria”, jeśli Brat-
hanki, to pojawiały się głosy, że prze-
cież można było dołożyć raz tyle i pod
Lubogoszczą posłuchalibyśmy np.
Budki Suflera. 

Gustom i smakom wszystkich
trudno dogodzić - musimy się pogodzić
z tym, że w naszym mieście swoich
siedzib nie mają firmy z pierwszej
„setki” magazynu FORBES i niemożli-
wym jest znalezienie sponsora kon-
certu za 50 czy 70 tys. zł. Po raz pierw-
szy też zdecydowaliśmy się na
jednodniową formułę imprezy - to eks-
peryment. Organizatorzy siądą teraz
wspólnie przy stole i zastanowią się,
czy przy niej pozostać, czy też szukać
pomysłów, a przede wszystkim pienię-
dzy, na dwudniowe świętowanie. 

Póki co, trzeba podsumować tego-
roczne święto miasta - od sześciu już
lat stałym elementem Dni Mszany Dol-
nej jest Międzynarodowy Festiwal Or-
kiestr Dętych. Nie brakuje też atrakcji
dla milusińskich - czekają na nich ka-
ruzele i dmuchane zamki, cukrowa
wata i lody. Dorośli mogą spróbować
kiełbaski z grilla lub smacznego
karczku. Od dwóch lat gościmy także
na naszej imprezie Małopolski Urząd
Marszałkowski - jego młodzi pracow-
nicy w sposób prosty i dowcipny, ale
co najważniejsze zrozumiały, opowia-
dają o przemianach, jakich stajemy się

świadkiem w ostatnich latach, dzięki
unijnym środkom. Takie przemiany
dokonały się również w Mszanie Dol-
nej, stąd obecność urzędników Mar-
szałka Małopolski pod Lubogoszczą.
Dorośli i dzieci startując w rozlicznych
konkursach i quizach, dysponując na-
wet niewielką wiedzą na tematy
unijne, wracali do domów z naprawdę
cennymi nagrodami! Podać nazwę
państwa, które 1 lipca przystąpiło do
UE, czy odpowiedzieć na pytanie, czy
znamy już rok przyjęcia unijnej waluty
w Polsce, rodzinnym drużynom więk-
szych kłopotów nie nastręczało. Pro-
blemy pojawiały się za to, przy układa-
niu wielkich puzzli pokazujących
małopolskie obiekty zbudowane przy
udziale środków unijnych. Trzeba było
m.in. uporać się z puzzlami z których
w efekcie końcowym powstała nasza
miejska hala sportowa i rabczańska
tężnia. 

Niebywałą atrakcją, szczególnie dla
dzieci, okazał się... wielki, zielony ba-
lon Krakowskiego Aeroklubu. Ale jeśli
ktoś przez wzgląd na cholesterol nie
popróbował karczka lub kiełbaski, 
a inny z lękiem wysokości nie wsiadł
do niewielkiego kosza uczepionego
pod balonem lub nie spróbował swoich
sił w konkursie wiedzy o UE z bardzo
atrakcyjnymi nagrodami, to mógł wy-
godnie rozsiąść się na trybunach i ko-
rzystając z cudownego słońca zrobić
sobie „podkład” pod urlopową opale-
niznę i oddać się czarowi muzyki 
z którą do Mszany Dolnej przyjechało
sześć orkiestr dętych, a doliczając gos-
podarzy i regionalny zespół ze Słowa-
cji, okaże się, że było czego posłuchać
i na co popatrzyć. 

Od roku 2008 we wszystkich impre-
zach organizowanych przez mszański

27 gulaszowych próbek spróbował Przewodniczący Rady Miasta Adam Malec
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samorząd uczestniczą Słowacy z Ni-
żnej - nie inaczej było i tym razem.
Niżniacy ze swoim starostą (wójtem
gminy) Jaroslavem Rosiną na stadio-
nie w Mszanie Dolnej zameldowali się
już o godz. 11.00 - nikt na naszych
gości nie czekał, bo początek imprezy
wyznaczono trzy godziny później.
Szybko wyjaśnił się powód tak wczes-
nego przyjazdu Słowaków - otóż kiedy
pomagaliśmy naszym gościom się roz-
pakować, oczom ukazał się widok nie-
spodziewany. Odnieśliśmy wrażenie,
że nasi przyjaciele z Niżnej przyjechali
pod Lubogoszcz, co najmniej na ty-
dzień - worek ziemniaków, kilka zgrze-
wek wody i kartonów różnych soków,
warzywa chyba wszystkich rodzajów,
przyprawy do smaku, boczki i mię-
siwo, butle z gazem, wielkie gary 
i misy, nawet maszynka do mięsa, 
o serach i bryndzy nie wspominając!
Szybko rozwinęli namioty, ustawili
stoły, rozgrzali kuchnie i zabrali się do
roboty - jedni obierali ziemniaki, inni
kroili warzywa, jeszcze inni boczek.
Zaglądaliśmy ciekawi, co z tego kroje-
nia i mieszania powstanie? Haluszki 
z bryndzą - to pierwsza słowacka po-
trawa tego popołudnia. Małe kluseczki
z tartych ziemniaków i mąki gotowane
w słonej wodzie. Posypane natką piet-

ruszki i okraszone skwarkami smako-
wały wszystkim wybornie. Odważni
popijali słowacki przysmak... kwaśnym
mlekiem! 

Ale to nie był jeszcze koniec kuli-
narnych popisów naszych gości 
z Niżnej - kto jeszcze znalazł trochę

miejsca w brzuszku, mógł popróbować
znakomitej zupy fasolowej, w której
fasola była w zdecydowanej mniej-
szości, a królowało wszelkiej maści
mięsiwo. Pomni iście królewskiego
przyjęcia na Słowacji, gospodarze sta-
nęli na wysokości zadania - kilkuset
muzyków zaprosili na smakowity
obiad do Pensjonatu JANDA, a jeśli
ktoś jeszcze znalazł „rezerwy”, mógł
skorzystać z obfitości „kuchni polowej”
- miejscy rajcowie wsparci urzędni-
kami magistratu zadbali o każdego.
Uwijali się jak w ukropie - przewod-

niczący Rady Miasta
Adam Malec i szefowa
Urzędu Stanu Cywilnego
Danuta Śmieszek, radny
Adam Wietrzyk dostał „w
przydziale” obsługę grilla,
którego użyczył nam wójt
Niedźwiedzia Janusz Po-
taczek, inny radny An-
drzej Dudzik wespół 
z „panią od dowodów”
Faustyną Kaletka kroili
chleby i ciasta, dokładając
na stoły brakujących sma-
kołyków, Agnieszka Józe-
f i a k - L e w a n d o w s k a
wszystko fotografowała, a
jak trzeba było pomagała
przy stołach i na zapleczu. 

Ręce po łokcie urobiły
dziewczyny z MOK-u. Dla
Marii Adamczyk, Magdy
Mrażek i Barbary Łabuz,
słowa wielkiego uznania
i jak mówią młodzi: sza-
cun, pełny szacun! Swój
czas i ręce do pracy, aż po
późny wieczór, ofiarowali
także Jan Szynalik 

i Władysław Broczkowski - miesiąc
temu rywale o stołek wiceprzewod-
niczącego rady, zaś w świąteczną so-
botę, ręka w rękę przy organizacji
święta miasta. „Policzyć” wszystko 
i rozdzielić sprawiedliwie wśród gości
pomogły panie na co dzień zajmujące

się księgowaniem publicznych pienię-
dzy - Monika Zapała i Agata Dudzik.
Kto, jeśli nie panie z księgowości, zro-
biłby to lepiej? Zajmujący się na co
dzień sytuacjami kryzysowymi w mie-
ście Jakub Witosławski, wspólnie 
z Ewą Poray-Zbrożek z sekretariatu
UM za zadanie mieli zażegnywać „kry-
zys” na stołach naszych gości - gdy
czegoś zabrakło, uzupełniali braki.

O godzinie 14.00 spod dworca au-
tobusowego wyruszył barwny koro-
wód z trąbami - w tym roku zapro-
szone na Międzynarodowy Festiwal
Orkiestr Dętych im. Jerzego Żądło or-
kiestry przemaszerowały w rytmie
marsza po miejskich ulicach już po raz
szósty. Organizatorzy, a są nimi od po-
czątku Urząd Miasta Mszana Dolna,
Starostwo Powiatowe w Limanowej
oraz Zarząd i Orkiestra Dęta O.S.P 
w Mszanie Dolnej, dbają by każdego
roku zaprosić pod Lubogoszcz gości
spoza Polski. Publiczność w Mszanie
Dolnej miała już okazję podziwiać 
i posłuchać muzyków z Węgier, Grecji,
Niemiec i Chorwacji. Tym razem do
Mszany Dolnej przyjechali Czesi 
z ołomunieckiego kraju, a dokładniej
Dęta Orkiestra Młodych z Němčic nad
Hanou, małej bo liczącej niewiele po-
nad 2,5 tys. mieszkańców miejsco-
wości u naszych południowych sąsia-
dów. Wyróżniająca się czerwonymi
strojami orkiestra powstała w roku
1984. Na barwnych Czechów publicz-
ność zwróciła uwagę jeszcze z jednego
powodu - pięknych marżoretek, które
poprzedzały muzykantów w defiladzie
miejskimi ulicami. Dyrygentem młodej
czeskiej orkiestry jest Jindřich Novák.
Dla Czechów przyjazd do Mszany nie
był pierwszą zagraniczną przygodą -
grali już na Litwie, ale również w Jast-
rzębiu - Zdrój, Rybniku i Lesznie. 

Ale to nie nasi bracia Czesi pojawili
się, jako pierwsi w bramie stadionu -
zaszczyt przyprowadzenia na stadion
wszystkich orkiestr przypadł naszym
sąsiadom zza miedzy - z przyjezdnych

Pięknie maszerująca orkiestra dęta - Němčic nad Hanou
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„Wielką” atrakcją festiwalu, okazał się zielony
balon Krakowskiego Aeroklubu
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nikt lepiej naszego miasta nie zna od
kapelmistrza Franciszka Leżańskiego 
i jego podkomendnych z Orkiestry
Echo Gór z Kasinki Małej. W roku
ubiegłym zespół z Kasinki Małej świę-
tował swoje 100 urodziny. Początków
tej wspaniałej orkiestry trzeba szukać
w roku 1912 przy kasińczańskiej pa-
rafii. Muzyków w latach 30-tych XX
wieku wzięła pod swoje skrzydła
rodząca się do życia jednostka tamtej-
szej O.S.P - i tak trwa to do dziś. Mu-
zycy z Kasinki z wielkim szacunkiem
wspominają swojego wielkiego sym-
patyka i mecenasa, nieżyjącego już 
ks. Stanisława Urygę, proboszcza pa-
rafii. Krok za orkiestrą z Kasinki Małej,
na stadion wmaszerował zespół 
z Rabki - działająca przy tamtejszej
O.S.P orkiestra, jako rok swojego „uro-
dzenia” podaje 1932. Ale znów, jak
wiele innych orkiestr, rozpoczyna
„przy kościele” - przez pierwsze 5 lat
działa przy rabczańskim kole KSM. 
W zespole z Rabki, Mszana ma „swo-
jego” człowieka - na trąbce gra tam
Kazimierz Stożek, kiedyś radny mszań-
skiego samorządu. Za muzykami 
z Rabki, publiczności zaprezentowała
się orkiestra z Grobli (powiat bocheń-
ski). To również zespół o strażackim
rodowodzie - powstał z inicjatywy
strażaków ochotników z Grobli w roku
1935. Jedną z najmłodszych orkiestr
zaproszonych do Mszany była ta z So-
bolowa (gmina Łapanów) - piękne
stroje (ciemna czerwień) i średnia
wieku z pewnością nie pozwoliły wi-
dzom oderwać wzroku od powstałej
w 2001 roku orkiestry. Także na es-
tradzie, jak się później okazało, wiek
zespołu nie odegrał żadnej roli - mu-
zycy z Grobli grali „jak starzy”, a swo-
im kunsztem zasłużyli na rzęsiste
brawa. Z orkiestrą z Choczni koło Wa-
dowic, orkiestranci z Mszany Dolnej
poznali się podczas majowych spotkań
w rodzinnym mieście bł. Jana Pawła
II, kiedy to kilkanaście, a czasem i wię-
cej orkiestr z całej Małopolski, w dzień
urodzin naszego papieża, na wadowic-
kim Rynku gra wspólnie „Barkę” i wie-
le innych ukochanych przez Jana
Pawła II pieśni i oazowych piosenek.
Tam zadzierzgnięta przyjaźń zaowo-
cowała zaproszeniem zespołu z Cho-
czni do Mszany Dolnej. W tej orkiest-
rze gra sam wadowicki starosta Jacek
Jończyk. 

Jeszcze przed koncertem nadarzyła
się okazja do spotkania między staros-
tami - Franciszek Dziedzina i Jacek
Jończyk wspólnie z wicewojewodą
małopolskim Andrzejem Harężlakiem
i przewodniczącym Rady Powiatu To-
maszem Krupińskim rozprawiali o sa-
morządowych sprawach na trybunach
stadionu. Przedostatnią orkiestrą,

która wmaszerowała na mszański sta-
dion był zespół z Korzkwi w gminie
Zielonki koło Krakowa. Prowadzona
przez niezwykle sympatycznego i zdol-
nego dyrygenta młodej generacji Mi-
chała Kwiatkowskiego, pokazała się
mszańskiej publiczności ze znakomitej
artystycznej strony. Patrząc na muzy-
ków dętej orkiestry z Korzkwi dzia-
łającej nieprzerwanie od roku 1914
przy parafii Narodzenia św. Jana
Chrzciciela, chciałoby się zakrzyczeć,
to idzie młodość! Niższej średniej
wieku z występujących w sobotę ze-
społów, chyba nie miał nikt? 

Jak przystało na gospodarzy, ba-
rwny przemarsz zamykała nasza or-
kiestra - prowadzona przez kapelmist-
rza Piotra Rataja Dęta Orkiestra O.S.P
w Mszanie Dolnej już na stromym ze-
jściu przywitana została głośnymi
oklaskami. Gospodarze również koń-
czyli sobotnie koncertowanie na estra-
dzie - nie obyło się bez „bisów”, a ryt-
miczną grecką „Zorbą” porwali do
tańca nie mogących się rozstać 
z Mszaną Słowaków z Niżnej. 

Niespodziewaną i niezapowiadaną
wizytę złożył nam w sobotę małopolski
Wicewojewoda Andrzej Harężlak -
gościł na urodzinowej fecie u naszych
sąsiadów w Kasinie Wielkiej. Ta uro-
kliwa wioska świętowała bowiem 650-
lecie swojego istnienia! Pan wojewoda

nie przyjechał do Mszany sam - towa-
rzyszyli mu Wicestarosta Limanowski
Franciszek Dziedzina i Przewodniczący
Rady Powiatu limanowskiego dr To-
masz Krupiński. Goście, jak to goście,
bardzo się śpieszyli, ale kiedy mszań-
scy rajcowie wespół z obsługującymi,
zaprosili ich za stoły, marynarki za-
wisły na stelażach namiotu i nadarzyła
się okazja, żeby posmakować to i owo
- możemy zdradzić i chyba pan woje-
woda się nie obrazi, że przygotowany
na rożnie pieczony prosiak, nadzie-

wany kaszą i warzywami smakował
mu wyśmienicie. Podobnego zdania
byli i pozostali, którym udało się na
prosiaczka załapać - jeśli do tego dania
dołożymy znakomitą zasmażaną ka-
pustkę, chrupiący chleb i małosolne
ogórki, to cóż więcej można powie-
dzieć? Tylko zakrzyknąć: palce lizać!
Ten przysmak był kulinarnym dziełem
łostowiańskiej „Oberwanki” pp. Bie-
rówków. 

Jeśli ktoś w młodej wieprzowince
nie gustował, mógł stanąć w kolejce
po grillowaną kiełbaskę - o jej smak 
i chrupiącą skórkę dbał przez całe po-
południe i wieczór Radny Adam Wiet-
rzyk. Nie brakowało wyśmienitych 
wypieków mszańskiej cukierni pp. Ko-
walczyków - Słowacy, zanim spróbo-
wali smakowitego sernika i szarlotki,
wypieki z każdej strony obfotografo-
wali. Organizatorzy każdej z orkiestr
przydzielili na koncert po ok. 20 mi-
nut. Różnie z wykorzystaniem tego
czasu bywało, ale nad wszystkim czu-
wał niezastąpiony w takich chwilach
Marian Wójtowicz z Limanowej.

Na odjezdnym, starosta z Niżnej po-
wiedział, że oni tam na Słowacji, ta-
kiego konferansjera nosiliby na rękach
- podzielamy zdanie Jaroslava Rosiny.
Równego p. Marianowi trudno zna-
leźć, dlatego zawsze staramy się, żeby
prowadził nasze miejskie imprezy.

Mimo zrozumiałego zmęczenia, za-
wsze pełen kultury i taktu, jeśli mówi
to zawsze na temat i z humorem. Jego
dowcipy śmieszą, ale nigdy nie ob-
rażają. Mógł w Mszanie mieć „zawroty
głowy”, bo ułożony misternie program
wielokrotnie się zmieniał - trzeba było
gdzieś między jedną, a drugą orkiestrę
„wsadzić” młodych Słowaków i ich
nauczycieli z niżniańskiej szkoły mu-
zycznej. Ale było warto - porwali chyba
wszystkich swoją brawurową muzyką
na skrzypcach, altówce, akordeonie 

Wieczorny koncert orkiestry O.S.P. z Mszany Dolnej
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Słonecznie i przyjaźnie 
- Pltnicky Den na Słowacji

Kolejny już wyjazd na tradycyjne
święto zaprzyjaźnionej gminy
Niżna na Słowacji - Dzień Fli-

saka (Pltnicky Den) - rozpoczął się 
w sobotę (17 sierpnia 2013) przed
Urzędem Miasta Mszana Dolna pako-
waniem 2 busów lokalnymi specjałami
i smakołykami, którymi zamierzaliśmy
częstować naszych braci Słowaków, tak
aby poznali jeden z elementów naszej
kultury, czyli polskie jedzenie. Goto-
wanie, pieczenie charakterystycznych
dla obu zaprzyjaźnionych miast potraw
to element wspólnego projektu „Spoz-
najme sa bližšie na základe spoločných
aktivít Obce Nižná a Mesta Mszana
Dolna”, realizowanego w 2013 roku
na terenie obu samorządów. 

Na miejscu zamierzaliśmy ugotować
cały gar żuru oraz poczęstować już go-

towymi potrawami, przygotowanymi 
w Mszanie: pierogami („ruskimi” oraz
z kapustą i grzybami) wyprodukowa-
nymi przez kuchnię restauracji „Mag-
nolia” oraz ciastem z cukierni pp. Ko-
walczyków oraz podarowanymi przez
cukiernię pp. Jaśkowców ciastkami,
drożdżówkami i pączkami. Dodatkowo
strażacy z mszańskiej OSP przygotowali
pyszne oscypki i pieczywo czosnkowe.

Sprzed Urzędu Miasta Mszana
Dolna busy wyjechały o godzinie
10.00. W Niżnej nad brzegiem Orawy
34 osobowa grupa zawitała kilkanaście
minut przed 12.00, czyli godziną od-
bicia od brzegu tradycyjnej flisackiej
tratwy. Przy dźwiękach ludowej oraw-
skiej kapeli każdy z przybyłych mógł
stanąć, choć na chwilę, na zbitej 
z drewnianych bali „łodzi”. Przed
odpłynięciem flisak ubrany w charak-
terystyczny strój odmówił modlitwę
wraz z zebranymi. Tratwa z kilkudzie-
sięcioma szczęśliwcami, wśród których
pokaźną część stanowili Mszaniacy,
odbiła i rozpoczął się prawie półgo-
dzinny spływ. Zgromadzeni widzowie
na brzegach oraz 2 kładkach pozdra-
wiali „flisaków”, jak to tradycyjnie by-
wało dawniej, kiedy to spławiano

Orawą nie tylko drewno, ale także
wszystkie inne rzeczy, którymi dawniej
handlowano. 

Po zakończonym spływie grupa 
z Polski „zainstalowała” się w specjalnie
przygotowanym przez gospodarzy na-
miocie. Ugoszczeni zostaliśmy tam tra-
dycyjnymi orawskimi wypiekami i da-
niami: pieczoną łopatką wieprzową,
lokalnym serem, ciastami i napitkami.

i basach. Dało się słyszeć w ich muzyce
i trochę naszych, góralskich nutek,
wspólnych dla nich i dla nas, ale też
wytrawne, muzyczne ucho wychwyciło
coś na „madziarską” nutkę. 

Wielu się dziwi, że pośród „dętych”
orkiestr dajemy możliwość zaprezen-
towania się miejskim grupom śpiewa-
czym - mamy takowe aż dwie. Jedna
to „Mszanicanki”, zaś druga to
„Słomcanki”. W tej pierwszej prym
wiedzie i porządku pilnuje p. Barbara
Stożek, zaś drugiej przewodzi p. Anna
Gajewska. Barwne stroje, czasem dow-
cipne teksty i słynna już piszczałka 
p. Basi dodają z pewnością kolorytu
świętu miasta. Trzeba podziwiać za-
górzańskie gospodynie, że chce im się
chodzić na próby, układać teksty, za
własne pieniądze kupować pięknie
zdobione stroje, a przecież mogłyby
zasiąść wygodnie przed telewizorem 
i śledzić z wypiekami na twarzy 5825
odcinek „Mody na sukces”. 

Na początku wspominaliśmy o at-
rakcji, jakiej jeszcze nie było - to po-
tężny balon na gorące powietrze Aero-
klubu Krakowskiego - „przyleciał” do
Mszany dzięki staraniom radnego
Władysława Broczkowskiego, który
wiedział jaką frajdą może być jego
obecność na stadionowej murawie, bo
kilka miesięcy temu udostępnił swoje
włości przy ul. Krakowskiej na lądo-
wisko balonowe i wtedy z tej atrakcji
skorzystały dzieciaki wypoczywające
w YMCE na Lubogoszczy. W niedzielę
pasażerami były przede wszystkim
dzieci, ale skład załogi musiał w ka-
żdym locie uzupełniać jeden dorosły.
I takim sposobem lot o numerze 001
zaliczył sam Franciszek Dziedzina - py-
tany o wrażenia z pionowego lotu, nie
krył zachwytu, choć całego powiatu
nie widział, to jednak warto było na
te parę minut wznieść się nad ziemię 
i pozostawić tam kłopoty i problemy.
Ostatni lot odbył się już w całkowitych
ciemnościach - tłoczone powietrze,
podgrzewane wielkimi jęzorami ognia
w ciemnościach robiło jeszcze większe
wrażenie. 

Ostatnim akordem soboty była „po-
tańcówka” na górnej płycie stadionu -
przy swojskich rytmach „Nautiliusa”
nieliczni mogli do woli potańczyć przy
księżycu i pełnym gwiazd lipcowym
niebie. Przed północą zgasły światła,
a ekipy MOK-u „pod dowództwem”
dyr. Piotra Armatysa, gdy budził się
poniedziałek, bo była już godz. 3.30,
kończyły porządkowanie stadionu.
Dziękujemy wszystkim za pomoc i za-
angażowanie, zaś mieszkańcom i na-
szym gościom, za obecność.

Red.

Niżniańscy flisacy na Orawie podczas spływu
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Ekipa Urzędu Miasta miała pełne ręce roboty
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Wraca do miejsc 
gdzie cierpiał najbardziej

Moses Aftergut - w roku 1942
miał zaledwie 15 lat. W tam-
ten sierpniowy dzień 71 lat

temu patrzył na rzeź urządzoną przez
hitlerowskich gestapowców 881 jego
rodaków - Żydów mieszkających 
w Mszanie Dolnej i okolicznych wios-
kach. Moses Aftergut urodził się 
w roku 1927 w Przemyślu - po dziś
zakochany w mieście swojego dzieciń-
stwa, pamięta nazwy ulic i jednym
tchem wymienia te, po których masze-
rowali żołnierze na uroczystości 
3 Maja. 

W ubiegłym roku przypadała
okrągła, 70-ta rocznica masowej
zagłady Żydów z 19 sierpnia 1942
roku - sędziwy świadek tamtych wy-
darzeń i jedyny, cudem ocalały skaza-
niec, dziś 86 letni już Moses Aftergut,
bardzo chciał być w tamtej chwili 
w miejscu, gdzie najbardziej wycierpiał
- nad zbiorową mogiłą w której spo-
czywają jego Rodzice i rodzeństwo.
Los chciał inaczej i rok temu Mosesa
Afterguta z przyczyn osobistych w tym
czasie w Mszanie Dolnej nie było.
Drogą pocztową otrzymał pełną doku-
mentację fotograficzną i relację 
z odsłonięcia pamiątkowej tablicy po-
święconej pamięci 881 jego rodaków
rozstrzelanych w tamten sierpniowy
dzień roku 1942.  W poniedziałek 1
lipca Moses Aftergut wraz z towa-
rzyszącym mu Piotrem Krupińskim -
Mszaniakiem, dziś mieszkającym 
w Krakowie, także świadkiem tamtych
wydarzeń sprzed 70 lat, znów kolejny
już raz przyjechał z Nowego Jorku do
Mszany Dolnej. 

Na Pańskim pojawił się na pół 
godziny przed umówioną porą - nie
chciał, by jego łzy widzieli inni. 
Wybrukowaną w roku ubiegłym alejką
podążył w samotności na miejsce,
gdzie spoczywają jego matka i ojciec 
i młodsze rodzeństwo - wszyscy naj-
bliżsi. Tej samotnej modlitwie w za-
dumie nikt nie towarzyszył. Później

jeszcze raz wspólnie z towarzyszącymi
osobami udał się pod granitowy gro-
bowiec - z zadumą patrzył na potężne
drzewa wyrosłe na mogile i powiedział
do stojących przy nim: „…patrzcie na
te drzewa - ich gałęzie i wielkie konary
splotły się ze sobą niczym dziesiątki
dłoni, tworząc nad miejscem zbrodni
swoisty dach. To po to, żeby tu nie
świeciło słońce...”. 

Moses Aftergut znalazł również
czas, by spotkać się ze Stanisławem
Rząsą - nauczycielem i emerytowanym
dyrektorem szkoły w Dobrej. Pan Sta-
nisław bada i opisuje losy dobrzań-
skich Żydów. Korzysta z archiwalnych
zapisków w ocalałych szkolnych dzien-
nikach z tamtych lat. Na to spotkanie,

jak się zwierzył, czekał od kilku lat.
Przy kawie dopytywał przez prawie
dwie godziny o tamten tragiczny
okres, a Moses Aftergut cierpliwie od-
powiadał i uzupełniał wiedzę kustosza
pamięci tego dramatycznego czasu
wojny. Do stolika w Starej Winiarni,
której gospodarze użyczyli nam goś-
cinności, dosiadł się też Henryk Zda-
nowski - jeden z ostatnich żyjących
świadków wspólnego życia w Mszanie
Dolnej, Polaków i Żydów. Pan Henryk
podczas zeszłorocznej uroczystości
odsłonił pamiątkowy głaz i mosiężną
tablicę poświęconą ofiarom niemiec-
kiej zbrodni. W czasie długiej poga-

Po poczęstunku część grupy udała
się na najważniejsze wzniesienie dla
mieszkańców Niżnej - bo figurujące 
w herbie miasteczka. Jako przewodnik
sprawdził się Zastępca Starosty Niżnej
- Ján Mi�ík. Druga grupa, „uzbrojona”
w akcesoria kuchenne i charaktery-
styczne fartuchy, wśród której trzon
stanowili samorządowcy: Przewod-
niczący Rady Adam Malec, radni - Bo-
gumiła Cieżak, Joanna Kotarba, An-
drzej Dudzik, Adam Wietrzyk,
Zastępca Burmistrza Michał Baran,
pracownicy urzędu: Sekretarz Miasta
Zofia Łabuz, pracownice Urzędu
Miasta: Faustyna Kaletka i Agnieszka
Józefiak - Lewandowska, wsparci nie-
jednokrotnie przez swoje rodziny,
ochoczo wzięła się do gotowania żurku
i przygotowania innych potraw na po-
trzeby mającej nastąpić później degus-
tacji. Trzeba było obrać kilka kilogra-
mów ziemniaków, cebulę, pokroić
białą, parzoną kiełbasę, tak aby zupa
smakowała i wyglądała jak trzeba. 

O 14.00 zaczęły się występy na sce-
nie. Starosta Jaroslav Rosina powitał
nas oficjalnie, jak zwykle bardzo ser-
decznie. Dłużny nie był mu Przewod-
niczący Rady Miasta Adam Malec,
który pozdrowił miejscową publicz-
ność i zaprosił na 16.00 do stoiska 
z polskimi/mszańskimi kulinariami.
Wszystkie potrawy przygotowane
przez Mszaniaków, schodziły jak
„ciepłe bułeczki”. Wprawdzie po-
czątkowo Słowacy nieufnie przyglądali
się nieznanej sobie zupie z lekką po-
dejrzliwością, ale pierwsze łyżki i kęsy
„metrowca” rozwiewały wątpliwości
co do smaku żurku. Nie mieli złudzeń
co do reszty dań - na pniu schodziły
bardziej znane im pierogi okraszone
cebulką oraz ciasta z „twarożnikiem”
na czele. Panowie: Adam Malec i Jerzy
Łabuz oraz panie z Urzędu dwoili się 
i troili, aby wszyscy chętni zostali po-
częstowani. Na koniec strażacy podali
przygotowane przez siebie oscypki 
i czosnkowe pieczywo, co było do-
pełnieniem części „spożywczej” Pltnic-
kiego Dnia. 

Później był czas na podziwianie wy-
stępów lokalnych zespołów ludowych.
Jak co roku największe wrażenie na
gościach z Polski zrobiło perfekcyjne
wykonanie polskiej pieśni „Góralu czy
Ci nie żal” przez grupę śpiewaczą pań
z sąsiedniego Podbiela. Po występie
na zespół posypał się grad oklasków,
szczególnie ze strony mszańskiej części
widowni. Prezes OSP Stanisław Antosz
również miał swoje „5 minut” na sce-
nie. Wręczył strażackiego „Oskara”
oraz zagórzański kapelusz Staroście
Jarosławowi na dowód tego, że miesz-
kańcy Mszany czują się na Słowacji,
jak „u siebie”. 

Całość, jakże udanej imprezy zakoń-
czyła potańcówka. Przygrywał zespół
z polską wokalistką i… Starostą Jar-
kiem za bębnami. Włodarzowi Niżnej
do dzisiaj udaje się łączyć pracę 
w urzędzie z pasją grania w zespole
muzycznym. W przeciwieństwie do
ubiegłego roku pogoda wyjątkowo do-
pisała - przez cały czas było słonecznie
i ciepło, co sprzyjało frekwencji i po-
szczególnym atrakcjom Dnia Flisaka.
W trakcie imprezy można było
oglądnąć mecz piłkarski, podziwiać

miejscową OSP w akcji, a milusińscy
mogli przejechać się „strażą pożarną”
lub gokartami, a także powspinać na
dmuchanej ściance, czy poskakać na
trampolinach. Do domu wróciliśmy
pełni wrażeń późnym wieczorem, za-
stanawiając się kiedy znów spotkamy
się z naszymi przyjaciółmi ze Słowacji,
bo takich spotkań jak to sobotnie nigdy
za wiele.

Red.

W trakcie wizyty, wiele rozma-
wiano na temat tragicznych 
wydarzeń z lat 70-tych
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Widoki na sztukę

Wsobotnie popołudnie, 24 sie-
rpnia br. tłum oblegał nowo
otwartą galerię sztuki przy

ulicy Marszałka Piłsudskiego 39. 
Zaproszeni goście to przede wszystkim
rodzina, przyjaciele i najbliżsi znajomi
Michała Liszki. Nie zabrakło również
uczniów, którzy w pracowni Michała
poznają tajniki sztuk plastycznych. 

Pan Michał znany jest z tego, że jak
coś postanowi to zorganizuje i tym

sposobem jego uczniowie, młodzi
adepci sztuki mieli okazję zaprezento-
wać się z kilkoma wystawami swoich
prac w Krakowie m.in. w Bonarce, 
w Mszanie „wyszli na miasto” z insta-
lacją przedstawiającą siedem grze-
chów głównych. 

Prężnie działająca pracownia, orga-
nizacja międzynarodowych spotkań ar-
tystów i w tym wszystkim jeszcze zna-

lazł się czas by przygotować miejsce
na galerię nie wspominając o obrazach
z cyklu „Po-Widoki”, które wisiały na
ścianach. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy
kolejnych równie udanych wernisaży.
Wiemy, że już niedługo będą mieli
okazję zaprezentować się tam zagra-
niczni artyści. Zapraszamy więc do od-
wiedzania kolejnego artystycznego ad-
resu na mapie miasta. Galeria mogła

powstać dzięki Mecenasom Sztuki ta-
kim jak firmy „Gracja”, „Markam”, „Jo-
niec” oraz „Bogmar”. Dzięki współ-
pracy z tymi firmami w galerii będzie
można oglądać co miesiąc innego ar-
tystę. Patronat medialny nad galerią
objęło radio RDN Nowy Sącz. 

Red.

Lato w mieście dla najmłodszych 
z mszańskiej „Jedynki”

Okres wakacyjny jeszcze trwa,
uczniowie odpoczywają w różny
sposób w zależności od urlopu

rodziców i zasobności ich portfela.
Chociaż nie jest łatwo z finansami, ro-
dzice starają się zadbać o swoje po-
ciechy, aby im wspomnień z wakacji
nie zabrakło i z radością mogli roz-
począć nowy rok szkolny. Pamięta 
o swoich uczniach również szkoła. 

Od kilku lat w mszańskiej „Jedynce”
organizowana jest, dzięki wsparciu fi-
nansowym Urzędu Miasta, akcja „Lato
w mieście”. Bogata oferta tygodnio-
wych zajęć zrekompensowała 30 oso-
bowej grupie najmłodszych uczniów
szkoły podstawowej pozostanie do-
tychczas w domu. Zajęcia z wybraną
grupą dzieci trwały od 19 sierpnia.

Uczestnicy zajęć wyjeżdżali na wy-
cieczki tematyczne, na basen i do kina.
Uczestniczyli w zajęciach sportowych
i profilaktycznych zorganizowanych na
terenie szkoły. Dla pokrzepienia ciała
kuchnia przygotowywała dla niech
smaczny poczęstunek. 

Wsparciem organizacyjnym każdego
roku służyła Rada Rodziców ZSM Nr
1. Budynek szkoły z Sienkiewicza 
2 nie odpoczywa podczas wakacji, ma
swoich stałych Gości. Już od 1 lipca
słychać było gwar dzieci i młodzieży
przebywających na wypoczynku 
w Mszanie Dolnej, zorganizowanym
przez Salezjanów z Krakowa i Rze-
szowa. Od 12 sierpnia gościliśmy har-
cerzy z Mrągowa. W Miejskiej Hali
Sportowej trenowały do końca wakacji

drużyny sportowe z Krakowa, Nowego
Sącza i z Tych. Zarówno jedni jak 
i drudzy upodobali sobie stolicę Zagó-
rzan i chętnie co roku do nas przy-
jeżdżają.

Red.

wędki obaj sędziwi panowie wspomi-
nali wspólnych znajomych z wojen-
nych czasów. To właśnie do jednej 
z mszańskich żydowskich rodzin przy-
jechali z dalekiego Przemyśla Państwo
Aftergutowie z dziećmi, by tu spędzić
letnią kanikułę. Czas pokazał, że były
to tragiczne wakacje - wszyscy, oprócz
15 letniego wtedy Mosesa, zostali 19
sierpnia 1942 roku rozstrzelani. 

Na dziedzińcu XVI wiecznego kasz-
telu Moses Aftergut i Henryk Zdanow-
ski stanęli jeszcze do wspólnej foto-
grafii, zaś na pożegnanie p. Henryk
usłyszał serdeczne „trzymaj się”. Moses
Aftergut pojechał jeszcze do Krakowa
- na grób swojego 11 letniego brata.
Ten uniknął wtedy śmierci, bo nie
przyjechał na wakacje do Mszany. Wy-
brał Kraków i tam go dopadła - zatrzy-
many przez gestapo i zmuszony do
wykopania dla siebie grobu, został bes-
tialsko rozstrzelany. We wtorek, 
2 lipca Moses Aftergut wrócił do No-
wego Jorku, a do Mszany Dolnej obie-
cał przyjechać znów za rok „Tu ładuję
akumulatory, by dalej żyć”, powiedział
na pożegnanie. 

Red.

Moses Aftergut
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Podczas otwarcia nowej galerii sztuki Michała Liszki
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Udana 
wyprawa na

Magurę 

Można napisać, że wycieczka
Koła Terenowego PTTK na
Magurę Małastowską była

puzzlem do kompletu. Niedzielny wy-
jazd 9 czerwca był dla zeszłorocznych
uczestników wyjazdu na Magurę
Wątkowską zaliczeniem całego pasma
magurskiego wchodzących w skład Be-
skidu Niskiego. To właśnie Magura
Małastowska i Wątkowska są charak-
terystycznym długimi grzbietami wy-
różniającymi się w tym urokliwym te-
renie. Cała wycieczka nie dość, że
zapowiadała się na długą pieszą wy-
prawę - trasa niemal na 17 km, miała
kilka przystanków wartych zatrzymania
się i obejrzenia okolic. 

Pierwszy przystanek został wyzna-
czony w Szymbarku, pod pięknym re-
nesansowym kasztelem, drugi był nie-
malże nagrodą za przejście całej trasy.
Na Przełęczy Małastowskiej można
było zwiedzić cmentarz wojskowy nr

60 czasów I wojny światowej. Kolejny
przystanek to przepiękna cerkwia łem-
kowska w Kwiatoniu pretendująca do
listy zabytków UNESCO. Uwieńcze-
niem wyjazdu były piękne widoki znad
Jeziora Klimkowskiego znane tak
dobrze z filmu „Ogniem i mieczem”
Jerzego Hoffmana. Słynna Klimkówka
odgrywała rzekę Dniepr. 

Takie wyprawy w dalsze, nieznane
okolice cieszą się sporym zaintereso-
waniem. Kolejna podobna wycieczka
tym razem dwudniowa, odbyła się 
w trakcie wrześniowego weekendu 
w Bieszczady. 

Red.

Lubomir przed Bieszczadami

Ten niewysoki szczyt, jedyne 904
m. n.p.m. ulokowany w paśmie
Łysiny, nazwany został by uho-

norować darczyńcę - Księcia Kazimie-
rza Lubomirskiego, który przekazał
swój domek myśliwski na potrzeby kra-
kowskich astronomów. Podobno niebo
tu jest najciemniejsze i najmniej „za-
nieczyszone” światłami wielkich miej-
skich skupisk takich, jak niedaleki
Kraków. 

To niewielkie obserwatorium astro-
nomiczne im. Tadeusza Banachiewicza

na szczycie Lubomira ma na swoim
koncie odkrycie dwóch komet. W nie-
dzielę, 25 sierpnia zostało tam wyzna-
czone spotkanie Koła Terenowego
PTTK. Między godziną 13.00 a 14.00
zebrała się grupa 51 osób i niektóre
skorzystały z możliwości zwiedzenia
odbudowanego obserwatorium. Była
to również okazja, by omówić szcze-
góły wyprawy w Bieszczady - każdy
otrzymał mapkę trasy i opis wyjazdu. 

Red.

Patron Koła PTTK 
uhonorowany

Kiedy wyznaczony pierwszy ter-
min przejścia szlaku im. Ju-
liana Tolińskiego i Elfrydy Try-

bowskiej został przesunięty z uwagi na
doskwierające upały nikt nie spodzie-
wał się, że zmiana terminu z 4 sierpnia
na 18 sierpnia niewiele zmieni. 

By upamiętnić osobę znanego nau-
czyciela, Juliana Tolińskiego, którego
za patrona od tego roku wybrało sobie
Koło Terenowe PTTK, przedstawiony
został pomysł, by przejść tym nowym
szlakiem od Rabki do
Mszany. To przeszło
16 km pomimo, że
szlak przedstawiony
jest jako mało wy-
siłkowy i wyjątkowo
łagodny. Przyjemna
może to być węd-
rówka, jeśli tylko
sprzyja pogoda, a w
tym wypadku było
wręcz upalnie, co dało
się wszystkim we
znaki. Zebrała się

wprawdzie mała grupka przedstawi-
cieli mszańskiego Koła, ale jakże wy-
trwała. Na dziesięć osób na górze Po-
taczkowej, wznoszącej się już nad
Mszaną z charakterystycznym ażuro-
wym krzyżem czekała niespodzianka,
dotarł tam dziennikarz Tygodnika Pod-
halańskiego - Jan Głąbiński więc wy-
prawa ta jest dodatkowo opisana w tej
lokalnej gazecie (nr 34/1226)

Red.

Pamiątkowe zdjęcie pod obserwatorium astronomicznym
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Na szlaku J. Tolińskiego i E. Trybowskiej
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Dwa wakacyjne turnieje 
w ramach Dni Mszany Dolnej

Zawsze wakacyjną porą Ognisko
TKKF „Lubogoszcz” stara się
urozmaicić obchody święta mia-

sta, czyli Dni Mszany Dolnej. Od kilku
lat tym zwyczajem organizowane są
dwa sportowe turnieje: Turniej Piłki
Siatkowej i Turniej Tenisa Ziemnego.
I tak według utartego podziału w lipcu
króluje siatkówka, a w sierpniu tenis.
Przyzwyczajeni do tych ustaleń zawsze
w sobotę przed największymi wydarze-
niami kulturalnymi tłum kibiców węd-
ruje na boisko za Zespół Szkół Tech-
niczno-Informatycznych gdzie od rana
odbijają piłkę. 

Tak też było w lipcu, w sobotę tuż
przed V Międzynarodowym Festiwa-

lem Orkiestr (20.07). Był to już IX Tur-
niej, za organizację którego od po-
czątku do końca odpowiada Jan
Piekarczyk. Zgłosiło się na niego czter-
dziestu zawodników, a drużyny, które
zajęły I i II miejsca awansowały do X
Mistrzostw MTKKF, które odbyły się
24 sierpnia w Gorlicach. 

Bardzo dobrze spisała się drużyna 
z Mszany: Maciej Potaczek i Michał
Łabuz, która w meczu o III miejsce w
trzech setach uległa zespołowi z Za-

woi. Puchary wręczyli Prezes TKKF Ta-
deusz Zapała i Jan Piekarczyk, sędzio-
waniem sprawnie radzili sobie
Katarzyna Niedośpiał, Krzysztof Pie-
karczyk i Maciej Zapała. Drużyna z Li-
manowej Król-Kaptur powtórzyła wy-
nik z tamtego roku wygrywając turniej

po raz drugi. 
Natomiast w sierpniowy weekend

(10-11.08) został rozegrany XIV Tur-
niej Tenisa Ziemnego. Chętnych, któ-
rzy chcieli spróbować swoich sił na
ceglastej nawierzchni nie brakowało,
zapisy rozpoczęły się w sobotę, we
wczesnych godzinach porannych.
Wszystkiego tego pilnował Prezes
TKKF Tadeusz Zapała. Przez dwa 
dni piłki na kortach pensjonatu 
odbijali najlepsi z najlepszych, którzy
zjechali z różnych stron Polski, a są tu
częstymi gośćmi. Dodatkowo w goś-
cinnym „Szczeblu” czekały atrakcje 
nie tylko dla amatorów tenisa, 
sobotni wieczór zapewnić miał roz-

rywkę dla młodzieży. 
Niedzielne zmagania były emocjo-

nującymi pojedynkami o najwyższe
miejsca na podium. Obserwował je za-
równo Tomasz Krupiński - Przewod-
niczący Rady Powiatu Limanowskiego
jak i Przewodniczący Rady Miasta
Mszana Dolna Adam Malec i Zastępca
Burmistrza Michał Baran. Było warto,
bo na korcie o pierwsze miejsce wal-
czył sparingpartner Wojciecha Fibaka
- Wojtek Wojciechowski. Mało brako-

wało a oddałby rok rocznie zdobywany
tytuł najlepszego Tomkowi Musior-
skiemu z Olkusza. Ostatecznie Woj-
ciech Wojciechowski pozostał niezwy-
ciężonym w Mszanie Dolnej. Gra-
tulacje i puchary podsumowujące tur-
niej wręczyli organizatorzy, dwa pu-

chary Fair Play ufundowane przez To-
masza Krupińskiego i Franciszka Dzie-
dzinę, reprezentującego Towarzystwo
Ziemi Mszańskiej, powędrowały do
Zbigniewa Dąbrowskiego i Stanisława
Roga. Organizatorzy czyli Ognisko
TKKF „Lubogoszcz” i Urząd Miasta
Mszana Dolna zapraszają na kolejne
wakacyjne rozgrywki dopiero za rok.

Wyniki IX Turnieju Piłki Plażowej 
o Puchar Burmistrza Miasta Mszana
Dolna 20 lipiec 2013
- I miejsce: Kamil Król-Marcin Kaptur,
Limanowa
- II miejsce: Marcin Pawlik-Adrian
Ostrowski, Myślenice
- III miejsce: Bartłomiej Marszałek-
Krzysztof Myszogląd, Jordanów-Za-
woja
IV miejsce: Maciej Potaczek-Michał
Łabuz, Mszana Dolna 
- Półfinały
Potaczek-Łabuz: Pawlik - Ostrowski 
9-15, 11-15
Król-Kaptur: Myszogląd - Marszałek
15-10, 15-13
- Finał
Król-Kaptur: Pawlik Ostrowski 21-18,
18-21, 15-13
- O trzecie miejsce
Potaczek-Łabuz: Myszogląd-Marszałek
16-21, 22-20, 9-15
- Finał Kobiet
Niedośpiał-Grzybacz: Łabuz-Adamczyk
11-15, 6-15

Wyniki XIV Turnieju Tenisa Ziem-
nego o Puchar Burmistrza Miasta
Mszana Dolna 10-11.08.2013
Kategoria wiekowa do 45 lat:
- I miejsce: Grzegorz Matras - 
Limanowa 
- II miejsce: Stanisław Obidowiec - 
Kraków
- III miejsce: Filip Kubiński - Skawa
- IV miejsce: Piotr Budacz- Kasina
Wielka
- Finał Grzegorz Matras - Stanisław
Obidowiec 2:0
Kategoria wiekowa powyżej 45 lat:
- I miejsce: Wojciechowski Wojciech -
Kraków 
- II miejsce: Tomasz Musiorski - Olkusz 
- III miejsce: Jarosław Tarzyk - Kraków 
- IV miejsce: Krzysztof Wiśniowski -
Tymbark 

Finał Wojciech Wojciechowski -
Tomasz Musiorski 2:1

Red.

Uczestnicy turnieju w piłce plażowej
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Siatkarski lipiec

Zaczął się już nowy rok szkolny,
a więc najwyższy czas podsumo-
wać wakacyjne zmagania

młodych siatkarzy. Klub siatkarski
„MGKS Mszanka Mszana Dolna” rea-
lizował trzy zadania publiczne w okre-
sie wakacyjnym: „Jestem zdrowy -
uprawiam sport”, „Trenuję - nie mam
czasu na używki” i „Sport - naszą
wspólną pasją”. 

Zadania te obejmowały wakacyjne
treningi z piłki siatkowej oraz zajęcia
na basenie. Cały lipiec miejska hala
sportowa była oblegana przez siatka-
rzy i siatkarki w różnym wieku. Za-
miast nudzić się w domu przychodzili

na halę i doskonalili lub uczyli się
podstaw siatkarskiej sztuki. W trenin-
gach uczestniczyli chłopcy i dziew-
częta z ZSM nr 1 i ZSM nr 2 w Msza-
nie Dolnej, oraz młodzież z msza-
ńskich szkół ponadgimnazjalnych. 
W całości te zadania koordynował 
i treningi prowadził mgr Łukasz Do-
browolski. Na uwagę zasługuje fakt 
i wszystkie te zadania publiczne były

finansowane z Funduszu Przeciw-
działania Alkoholizmowi.

Łukasz Dobrowolski

XXIII Mistrzostwa Polski
Weteranów z medalami 

dla naszych

24 - 25.08.2013 r. na Stadionie
Miejskim w Toruniu odbyły się
XXIII Mistrzostwa Polski Wete-

ranów oraz II Mistrzostwa Polski Le-
karzy w Lekkiej Atletyce. Podczas
Mistrzostw pobito 25 rekordów Polski,
a 2 zostały wyrównane. Ponadto po-
prawionych zostało 46 rekordów Mist-
rzostw Polski i 2 wyrównano. 

Ogółem w zawodach wzięło udział
336 zawodniczek (52) i zawodników
(284)... To tyle jeśli chodzi o liczby.
Pomiędzy liczbami i statystykami
warto się zatrzymać i przyjrzeć się wy-
nikom zawodników Sekcji Biegów
Górskich i Długodystansowych MOK
Mszana Dolna. Nasi reprezentanci/we-
terani - panowie Zygmunt Łyżnicki 
i Jerzy Czyszczoń - jak zwykle stanęli
na wysokości zadania. Złota, srebro 
i brąz to wynik, który cieszy i to bardzo.

Oficjalne wyniki, dystans: 800 m:
- Czyszczoń Jerzy - M60 - 3 miejsce
czas: 2:43.56
Dystans: 1500 m
- Czyszczoń Jerzy - M60 - 2 miejsce
czas: 5:55.77
Dystans: 5000 m
- Łyżnicki Zygmunt - M60 - 1 miejsce
czas: 19:04.1
Dystans: 2000 m pprz.
- Łyżnicki Zygmunt - M60 - 1 miejsce
czas: 7:39.72

Bardzo dziękujemy mszańskiej Fir-
mie TECHNIFLEX Sp. z.o.o - Zakład
Produkcji Artykułów Ściernych za
bezpłatne udostępnienie transportu.
To kawałek Polski do przejechania -
dokładnie 490 km w jedną stronę.

Red.

Niełatwe 
II miejsce

Biegać może każdy, ale patrząc
na ostatnie dokonania Tomasza
Kłodnickiego - zawodnika Sek-

cji Biegów Górskich i Długodystanso-
wych MOK Mszana Dolna - niejeden
z nas odpuściłby już na starcie. 

„Bieg 7 Szczytów" Dolnośląskiego
Festiwalu Biegów Górskich, który miał
miejsce w dniach 18-21.07.2013 r.,
nie należy do najlżejszych. To m.in.
215 km malowniczej trasy wiodącej
przez 7 szczytów Pasm Górskich zali-
czanych do Korony Gór Polski -
wszystkich na Ziemi Kłodzkiej: Ko-
wadło (Góry Złote), Postawna (Góry
Bialskie), Śnieżnik (Masyw Śnie-
żnika), Jagodna (Góry Bystrzyckie),
Velka Destna (Góry Orlickie), Szcze-

liniec Wielki (Góry Stołowe), Kłodzka
Góra (Góry Bardzkie). Najwyższy
punkt to Śnieżnik 1425 m. n.p.m, naj-
niższy - rzeka Nysa Kłodzka koło
Barda 261 m. n.p.m, różnica wyso-
kości to zaledwie 1164 m. Naszemu
zawodnikowi pokonanie trasy zajęło
35h:33m:26,7s. Wystartowało 231
śmiałków - do mety dotarło 53. Pan
Tomasz ukończył bieg na niesamowi-
tej 2 pozycji. Do zwycięzcy brakło mu
raptem 2 minut, ale tuż przed metą
zdążył jeszcze - dla zabawy - zrobić
dodatkowych 10 pompek.

Red.

Liczna grupa młodzieży wzięła udział w wakacyjnych zajęciach
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Tomasz Kłodnicki, ukończył bieg
na rewelacyjnym II miejscu
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Cała prawda o pielgrzymce
Zwracam się do Was z zaproszeniem
do przeżycia wspaniałych „rekolekcji
w drodze” podczas XXXIII Pieszej Piel-
grzymki Archidiecezji Krakowskiej na
Jasną Górę...

Odpowiadając na słowa Księdza
Kardynała Stanisława Dziwisza
pielgrzymi z Mszany Dolnej po

raz kolejny postanowili poświęcić swój
czas, wysiłek oraz codzienne wygody,
by poprzez, często wycieńczającą, węd-
rówkę przeprosić za wyrządzone zło,
podziękować za otrzymane dobra lub
wyprosić potrzebne łaski u Często-
chowskiej Pani. Wraz z innymi gru-
pami naszej archidiecezji wędrowali
pod hasłem roku duszpasterskiego: Pa-
nie, przymnóż nam wiary!

Ze względu na zmianę trasy, która
w tym roku obejmowała przejście
przez Kraków oraz uczestnictwo we
Mszy Świętej w Katedrze na Wawelu,
ich droga rozpoczęła się nie trzeciego,

jak bywało to w poprzednich latach,
ale czwartego sierpnia w kościele pod
wezwaniem Świętego Michała Archa-
nioła we Mszanie Dolnej. Głównym
koncelebransem Eucharystii był ks. Je-
rzy Raźny - proboszcz tamtejszej pa-
rafii. Stanął on przy ołtarzu wraz z in-
nymi kapłanami naszego dekanatu: 
ks. dr Tadeuszem Mrowcem, ks. To-
masz Stecem, ks. Gracjan Hebdą, ks.
Piotrem Rogiem oraz ks. Mateuszem
Korpakiem.

Już od samego początku dało się za-
uważyć jak wielkim szacunkiem i po-
dziwem mieszkańcy Mszany Dolnej
oraz okolicznych miejscowości darzą
pielgrzymów. Szczególną radość z po-
djętej inicjatywy wyraził regionalny
zespół Zagórzanie - pod przewodnic-
twem kapelmistrza Wojciecha Jamroza
- który śpiewem odprowadził kolumnę
pątników do granic miasta. Nie sposób
również nie wspomnieć o towa-
rzyszącej im Policji, która eskortowała
i dbała o bezpieczeństwo zarówno

pielgrzymów jak i znajdujących się na
trasie kierowców. 

Całą pielgrzymkę można nazwać
ogromnym przedsięwzięciem, w które
zaangażowało się wielu ludzi. Nad
350-cio osobową grupą, która zjedno-
czyła braci i siostry z 39-ciu miejsco-
wości (wsi i miast), również spoza gra-
nic Polski, czuwało 36 funkcyjnych.
Byli to: porządkowi - kierujący ruchem
drogowym, techniczni - pilnujący
nagłośnienia, bagażowi - zajmujący się
transportem wszelkich „niezbędników”
(choć niewątpliwie żelazka w pleca-
kach co poniektórych zdawały się być
zbędnym balastem), dzielni muzyczni
- odpowiedzialni za śpiew, medyczni -
ratujący omdlewających ludzi oraz re-
porterzy - uwieczniający całe zdarze-
nie. Najstarszą pielgrzymującą osobą
była 70-cio letnia Maria Niepsuj z Lip-
nika, zaś najmłodszą 1,5 roczna Lena
Zapała z Mszany Dolnej. Najwięcej, bo

29 razy pielgrzymowała z nimi Pani
Kasia Stożek z Kasinki Małej, która 
i w tym roku zdecydowała się na po-
konanie 213 kilometrowej trasy do
Częstochowy.  

Nad duchowym bezpieczeństwem
stało 4-ch pasterzy: ks. Konrad Kozioł,
ks. Tomasz Stec, ks. Gracjan Hebda
oraz ks. Mateusz Korpak. Ten ostatni
zadbał nie tylko o sprawy organiza-
cyjne, ale przede wszystkim stworzył
pielgrzymom możliwość do wspólnego
zjednoczenia się z Panem Bogiem 
i bliźnimi. Dzięki jego zaangażowaniu
żadnemu z nich nie zabrakło wody,
która w tegoroczne upały była
niewątpliwie wybawieniem oraz dachu
nad głową w miejscach, w których
pielgrzymi regenerowali swoje siły 
i leczyli obolałe nogi. Na jego prośbę
odpowiedziało wielu sponsorów,
dzięki którym każdy uczestnik mógł
posilić się i nabrać sił na dalszą węd-
rówkę.  

Należy wymienić tu również

głównego duchowego przewodnika
wspólnoty V - w skład której wchodzą
grupy z Gdowa, Niepołomic, Myślenic
oraz Mszany Dolnej - a więc ks. Łuka-
sza Michalczewskiego będącego mo-
deratorem Diecezjalnej Diakonii Mu-
zycznej Ruchu Światło - Życie oraz
odpowiedzialnego za Diecezjalne Stu-
dium Animatora Muzycznego. 

Na trasie pielgrzymi mieli także
możliwość spotkania oraz wysłuchania
słowa Bożego kierowanego do nich
przez Kardynała Stanisława Dziwisza
oraz Biskupa Grzegorza Rysia. To co
łączyło ich wypowiedzi, to powtarzane
słowa uznania i podziwu dla dzielnych
pielgrzymów, szczególnie tych węd-
rujących z Mszany, którzy pomimo
zmęczenia i najdłuższej trasy, poko-
nywali kolejne kilometry. W takim
właśnie wydźwięku „czwórka” została
również przedstawiona jedenastego
sierpnia na częstochowskich wałach:

Nasza grupa silna prężna, a w tym
roku i potężna. Ponad trzysta nas zli-
czyli, aż się wszyscy temu zdziwili.
Duma zaś ich ogarnęła. Mówią na to:
Boskie dzieła! - odczytał ks. Michal-
czewski po osiągnięciu pielgrzymko-
wego celu i szczytu.

Wśród uczestników nie było  żadnej
smutnej miny, ale panowała praw-
dziwa radość i wszechobecne poczucie
miłości, jaką daje nam bliskość Boga,
a są to chyba najpiękniejsze wartości,
które warte są całego pielgrzymko-
wego trudu.

I jeszcze jedno. Spotkanie popielg-
rzymkowe tego roku odbyło się w Ka-
since Małej na górze Kiczora w ma-
lowniczo położonej bacówce Państwa
Małgorzaty i Pawła Pyrz. Za stworze-
nie takiej możliwości, serdeczne im
Bóg zapłać. 

Drogi Czytelniku! W przyszłym roku
wybierz się razem z nami!

Redaktorka pielgrzymki
Karolina Czarnota
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Fotogaleria z pielgrzymki

FO
T.

 A
R
C

H
IW

U
M

 P
IE

LG
R
Z
Y
M

K
I



Mszana Dolna, 16.09.2013 r.

Młodzieżowa 
Spółdzielnia Mieszkaniowa
34-730 Mszana Dolna
Ul. Krakowska 18/A

OGŁOSZENIE
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mszanie Dolnej zawiadamia, że w dniu 14 października 2013 r. o godzinie 18.00 w biurze
spółdzielni w Mszanie Dolnej przy ulicy Krakowskiej 18a odbędzie się:

PRZETARG
Nieruchomości opisanej jako:
-spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego Mszana Dolna ul. Krakowska 18a/16 wpisanego do
rejestru lokali własnościowych typu mieszkalnego MSM w Mszanie Dolnej. Lokal mieszkalny składający się z 5 pokoi o łącznej
powierzchni użytkowej 93,8 m2 zgodnie z przydziałem lokalu mieszkalnego, dla którego nie ma założonej osobnej księgi 
wieczystej.

Nieruchomość jest obciążona długoterminowym kredytem mieszkaniowym, który jest spłacany według normatywu  zgodnie z Ustawą 
o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych.
Cena wywoławcza  nieruchomości: 197 540,00 zł.

Wiadomości szczegółowe można uzyskać w biurze spółdzielni w poniedziałki w godzinach od 17-19.00 lub telefonicznie: 509 912 522 
i 692 200 091.


