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W związ ku z re ali za cją przez gmi nę
Msza na Dol na pro jek tu pn: „No wo -
cze sna i przy ja zna dla oby wa te la
gmi na”, re ali zo wa ne go ze środ ków
Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro -
pej skie go Fun du szu Spo łecz ne -
go, 23 mar ca w re stau ra cji Fok sal
w Msza nie Dol nej od by ło się se mi -
na rium „Mo żli wo ści po pra wy za rzą -
dza nia w ma łej gmi nie” dla gmin
wiej skich z te re nu Ma ło pol ski.

Uza sad nie niem te go dzia ła nia jest po -
trze ba pro pa go wa nia mo żli wo ści roz wo -
ju ma łych gmin wiej skich w aspek cie
po zy ski wa nia środ ków na lep sze za rzą -
dza nie gmi ną, za chę ca nie do wpro wa -
dze nia zmian po przez za pre zen to wa nie
pro jek tów mo żli wych do zre ali zo wa nia
ma ją cych na ce lu uspraw nie nia dzia ła nia
i zmo der ni zo wa nie in sty tu cji, uspraw -
nie nie ob słu gi przed się bior ców oraz roz -
wój e -ad mi ni stra cji.

Uczest ni cy se mi na rium: przed sta wi -
cie le Jed no stek Sa mo rzą du Te ry to rial ne -
go z są sied nich po wia tów, m.in. gmi ny:
Do bra, Nie dźwiedź, Słop ni ce, Ka mie ni -
ca, Stry szów, Czar ny Du na jec, Spyt ko wi -

ce, Ochot ni ca Dol na, Lu bien, Ja błon ka,
Wi śnio wa, Na wo jo wa, Nie po ło mi ce, No -
wy Targ, Msza na Dol na, Sza fla ry, Suł ko -
wi ce, Ła pa nów, mia sto Li ma no wa, rad ni
gmi ny Msza na Dol na, kie row ni cy jed no -
stek or ga ni za cyj nych oraz kie row ni cy re -
fe ra tów Urzę du Gmi ny Msza na Dol na.

Na Se mi na rium za pre zen to wa no dwa
panele tematyczne:

I. Roz wój e -ad mi ni stra cji i roz wią zań
ICT w ad mi ni stra cji pu blicz nej:

– Świad cze nie usług elek tro nicz nych
przez jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne -
go w kon tek ście zmian w prze pi sach pra -
wa; Mo żli wo ści wspar cia in we sty cji
sa mo rzą do wych z za kre su spo łe czeń stwa
in for ma cyj ne go środ ka mi UE; Wir tu al ne
Biu ro Ob słu gi Klien ta/Przed się bior cy;

II. Pro ce du ry uspraw nia ją ce za rzą dza -
nie i re ali za cję za dań sta tu to wych w sa -
mo rzą dzie gmin nym: Ro la gmi ny
w two rze niu wa run ków do roz wo ju spo -
łecz no -go spo dar cze go na po zio mie lo -
kal nym; Bu do wa nie po zy tyw ne go
wi ze run ku urzę du i urzęd ni ka; Mo de le
kon sul ta cji spo łecz nych. Ce lem re ali zo -
wa ne go pro jek tu jest pod nie sie nie ja ko ści
usług świad czo nych przez Urząd Gmi ny

na rzecz miesz kań ców i przed się bior ców
oraz wzrost kom pe ten cji pra cow ni ków.
Środ ki fi nan so we uzy ska ne w ra mach te -
go pro jek tu po słu ży ły przede wszyst kim
do fi nan so wa nia szko leń i stu diów po dy -
plo mo wych pra cow ni ków Urzę du Gmi -
ny, za in sta lo wa nia Infokiosków
– z któ rych mo gą ko rzy stać za in te re so -
wa ni miesz kań cy. In fo kio ski da dzą mo -
żli wość po zy ski wa nia in for ma cji
o urzę dzie oraz po bie ra nia for mu la rzy
i po trzeb nych do ku men tów. Efek tem re -
ali za cji pro gra mu by ło po nadto utwo rze -
nie Biu ra Ob słu gi Klien ta/Lo kal ne go
Okien ka Przed się bior czo ści, któ re mie ści
się na par te rze w bu dyn ku Urzę du Gmi -
ny Msza na Dol na ul. Spa do chro nia rzy 6,
do któ re go za dań na le ży m. in.: przyj mo -
wa nie do ku men tów skła da nych przez
klien tów, re je stra cja przy ję tych spraw,
udzie la nie in for ma cji o spo so bie za ła -
twie nia spra wy klien tom zgła sza ją cym
się do Urzę du, udo stęp nia nie kart in for -
ma cyj nych, wzo rów wnio sków i for mu -
la rzy, udo stęp nia nie do prze glą da nia
przez klien tów ak tów praw nych (Dzien -
ni ków Ustaw, Mo ni to rów Pol skich,
Dzien ni ków Urzę do wych Wo je wódz twa
Ma ło pol skie go). 

Punkt Ob słu gi Klien ta jest czyn ny
w go dzi nach pra cy Urzę du, tj. od po nie -
dział ku do piąt ku w go dzi nach: 7.30
– 15.30.

Pro jekt za koń czy w czerw cu kon fe -
ren cja, któ rej ce lem bę dzie: pod su mo wa -
nie rocz ne go cy klu pod no szą ce go
kom pe ten cje pra cow ni ków Urzę du Gmi -
ny Msza na Dol na, za pre zen to wa nie osią -
gnięć za ło żo nych re zul ta tów pro jek tu,
za chę ce nie uczest ni ków kon fe ren cji
po stro nie JST do in we sto wa nia w zwięk -
sza nie kom pe ten cji kadr urzę du, któ re są
głów nym ogni wem po mię dzy za kła da -
ny mi ce la mi roz wo ju gmi ny a ich re ali -
za cją pro wa dzą cą do suk ce su.

MARTA WCISŁO

Przy ja zna gmi na

PROJEKTY UE

Infokioski dadzą możliwość
pozyskiwania informacji
o urzędzie oraz pobierania
formularzy i potrzebnych
dokumentów. 
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kwiecień 2011 | w numerze:

Wspólny Jubileusz 50-lecia par małżeńskich
W dniu 9. kwietnia br. odbyła się wspólna dla Jubilatów z terenu Miasta i Gminy
Mszana Dolna uroczystość z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Świętowanie rozpoczęto
wspólna msza św. w mszańskiej Parafii p. w. Miłosierdzia Bożego.

15

W go ści nie u mar szał ka 
Ucznio wie dwóch szkół – z Ol szów ki i Ra by Ni żnej – wy je cha li pod ko niec mar ca na wy ciecz -
kę do War sza wy. Jej or ga ni za tor ka mi by ły: dy rek tor szko ły w Ol szów ce Bo gu sła wa Paj dzik
oraz ka te chet ka Do mi ni ka Ku biń ska.

17

Wi zy ta eks per ta ze Szwaj ca rii
4 kwiet nia go ści li śmy w Urzę dzie Gmi ny Msza na Dol na szwaj car skie go eks per ta ds. ener ge -
ty ki so lar nej – Leo En ge le ra, Syl wię Sło miak – re pre zen tu ją cą Szwaj car sko–Pol ski Pro gram
Współ pra cy oraz Ja ku ba Karcz – z Wła dzy Wdra ża ją cej Pro gra my Eu ro pej skie.

28

Wydarzenia
Do kąd pły ną wo dy ter mal ne? 5
W tro sce o ro dzi nę 6
Wy mo gi wza jem nej zgod no ści 7
Rad ni uchwa li li 9
Zmiany w OSP 9
Bu do wa sa li gim na stycz nej przy Szko le 
Pod sta wo wej w Łę to wem 10
Święci na na szych dro gach 11
Wspólny Jubileusz 50-lecia par małżeńskich
Miasta i Gminy Mszana Dolna 15

Edukacja
Świę to szko ły po gó ral sku 16
W go ści nie u mar szał ka 17
Su per dzien ni ka rze w Ra diu Kra ków 18
Z mojej gminy do... Krakowa 19

Portrety Zagórzan
By ła al fą i ome gą 20

Edukacja
Wiele wiedzą o ruchu drogowym 23
„Ma ły Gość Nie dziel ny” w szko le 
w Ło stów ce 23

Ekologia
Pszczo ły bu dzą się po zi mie! 24
Na ra tu nek Zie mi 25

Kultura
Kto czy ta, wię cej wie 26
Claudia Kuczaj na konkursie 
w Nowym Targu 27

Projekty UE
Projekt systemowy GOPS w Mszanie 
Dolnej na 2011 r. 28
Wi zy ta eks per ta ze Szwaj ca rii 28
W spra wie ko lek to rów... 30

Sport
Trzeci z rzędu triumf Justyny Kowalczyk
w Pucharze Świata! 32
Wysokie miejsca naszych stacji 
narciarskich 35
Z Raby Niżnej na Mistrzostwa Europy 35
Rug by ści nie tra cą for my 36
VII Ma ło pol skie Mi strzo stwa Mło dzi czek
w Msza nie Dol nej? 37
Se zon 2010/2011, je de na sty dla 
za wod ni ków LKS Wi tów Msza na Gór na 38
Za cię ta ry wa li za cja w uni ho ke ja 40
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Zdrowych, pogodnych Świąt
Wielkanocnych, pełnych wiary, 
nadziei i miłości, obfitych łask
i błogosławieństwa Chrystusa

Zmartwychwstałego życzą

Bolesław Żaba
Wójt Gminy Mszana Dolna

Jan Chorągwicki
Przewodniczący Gminy Mszana Dolna
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Po nad trzy la ta te mu roz ma wia li -
śmy na te mat spół ki Gor czań skie
Wo dy Ter mal ne, Za rzą dy się zmie -
nia ły, Ra da Nad zor cza za czę ła no -
wą ka den cję, ale ba se nów ja koś
nie wi dać…

– Tak, trzy la ta upły nę ły. Pó ki co stoi
sta ry za wór…
Czy li, trzy la ta i nic?

– Wręcz prze ciw nie. Spra wy idą
do przo du, z tym, że jak na ra zie spół ka
mu si upo rać się z pro ce sem kon ce syj -
nym. A jak wie my, nie jest to w na szych
re aliach ani pro ste, ani ta nie. Spół ka, że -
by mo gła eks plo ato wać wo dy ter mal ne,
mu si dys po no wać dwo ma kon ce sja mi.
Pierw sza z nich jest na roz po zna wa nie
wód ter mal nych, dru ga na ich eks plo ata -
cję. Pierw szą z tych kon ce sji spół ka już
otrzy ma ła w sierp niu ubie głe go ro ku.
Czy li te raz cze ka my na dru gą kon -
ce sję?

– Nie do koń ca. Bo wpierw mu si my
zgod nie z tą pierw szą kon ce sją do ko nać
ba da nia zło ża. A tu nie ste ty za czy na ją się
scho dy. Ba da nia są bar dzo kosz tow ne..
Kosz tow ne, to zna czy ile? Pół mi -
lio na, mi lion?

– Jak by to by ły na wet dwa mi lio ny, to
pra ce pew nie już by trwa ły. W lu tym te -
go ro ku był prze targ, ofe rent za ofe ro wał
wy ko na nie prac za trzy mi lio ny trzy sta
ty się cy. 
Kwo ta trud na do wy obra że nia.
Pew nie ma jąt ku spół ki by nie star -
czy ło?

– Tu nie cho dzi tyl ko o ma ją tek. Tu
cho dzi o ra cjo nal ne go spo da ro wa nie
środ ka mi pu blicz ny mi, bo spół ka na ra -
zie tyl ko ta ki mi środ ka mi de fac to dys -
po nu je. Za rząd pod jął je dy nie słusz ną
de cy zję, koń cząc bez roz strzy gnię cia
pro ce du rę prze tar go wą i nie na ra ża jąc
spół ki na prze pła ce nie za usłu gę.
Zwłasz cza, że ró żni ca po mię dzy ofer tą,
a przed mia rem wy no si ła po nad mi lion
zło tych.
No to ma my pro blem?

– Nie do koń ca, już 4 kwiet nia bę dzie
otwar cie ofert w ko lej nym prze tar gu, jest
szan sa, że bę dzie wię cej ofe ren tów
i dzię ki te mu kosz ty bę dą re al ne. 
Ale na wet, jak by to by ły dwa mi -
lio ny, to jest bar dzo du żo…

– Du żo, ale jest roz wią za nie. Skła da -
my wnio sek o do fi nan so wa nie do Na ro -
do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska.
Jest szan sa, że po ło wa kosz tów bę dzie ze
środ ków fun du szu do fi nan so wa na.
– To już wy glą da le piej. Czy li, gdy -
by do brze po szło….

– To za pół ro ku bę dzie my wie dzieć, czy
zło że jest do eks plo ata cji, ja ka jest szan sa
na wo dy i ja ka jest re al na war tość spół ki.
Po tym ter mi nie spół ka wy stą pi o dru gą
kon ce sję i wte dy bę dzie już per spek ty wa
za rów no prac wy do byw czych, jak i bu -
dow la nych przy bu do wie ba se nów.
Ja ka jest kon dy cja fi nan so wa spół ki?

– Spół ka, krok po kro ku, dzię ki de ter -
mi na cji udzia łow ców i wspar ciu ze stro -
ny Skar bu Pań stwa, bu du je swo ją
po zy cję. Rze czo we ak ty wa trwa łe w tym
grunt na ko niec ubie głe go ro ku wy no szą
po nad dwa i pół mi lio na. Spół ka jest wła -

ści cie lem nie ru cho mo ści o po wierzch -
ni 1,25 ha. Gdy by się oka za ło, że
mo żli wa jest eks plo ata cja zło ża, to war -
tość spół ki istot nie wzro śnie. We dług
mo je go ro ze zna nia, war tość sa me go
grun tu wzro śnie z dzi siej szych czte ry stu
ty się cy do pra wie pół to ra mi lio na. Nie
mó wiąc już o war to ści sa me go zło ża po -
par te go kon ce sją. Pla nu je my zresz tą po -
zy skać wię cej grun tów. 
Czy li Gmi na Msza na Dol na na tym
in te re sie nie stra ci?

– Tyl ko nie szczę śli wy zbieg oko licz -
no ści, czy li ab so lut na nie mo żność eks -

Do kąd pły ną wo dy ter mal ne?
Roz mo wa z Markiem Pankiem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej spół ki Gor czań skie Wo dy Ter mal ne

WYDARZENIA

Marek Panek

– Tylko nieszczęśliwy zbieg
okoliczności, czyli
absolutna niemożność
eksploatacji złoża mogłaby
spowodować stratę. Ryzyko
w każdym takim
przedsięwzięciu istnieje. 
Ale jest też perspektywa
poważnych zysków.

Z ostatniej chwili...

W dniu 6 kwiet nia 2011 r. zo stał prze pro wa -
dzo ny prze targ na roz po zna nie zło ża. Je dy -
na ofer ta zło żo na przez PPNiG „NAF TA”
w Kra ko wie opie wa na kwo tę... (po dam ju -
tro) tys. zł. Je że li nic nie sta nie na prze szko -
dzie na po cząt ku ma ja b. r. zo sta nie
pod pi sa na umo wa na pra ce roz po znaw cze. 
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plo ata cji zło ża mo gła by spo wo do wać
stra tę. Ry zy ko w ka żdym ta kim przed -
się wzię ciu ist nie je. Ale jest też per spek -
ty wa po wa żnych zy sków, czy to
z dy wi den dy, czy ze sprze da ży udzia -
łów. O zy skach ca łe go re gio nu po uru -
cho mie niu ba se nów po wie dzia no już
wy star cza ją co du żo. Naj więk sze ry zy ko
po no si po wiat li ma now ski, ale wi dać de -
ter mi na cję, że by cel osią gnąć. Gmi ny też,
ka żda, na ile mo że, in we stu ją w spół kę.
Tyl ko czy te go ma jąt ku spół ki wy -
star czy do za koń cze nia in we sty cji?

– Oczy wi ście, że nie. Bo mó wi my
o na kła dach wie lo mi lio no wych. Ale mo -
im zda niem udzia łow cy ob ra li do bry
kie ru nek – pro wa dzić pro ces in we sty cyj -
ny, jak naj dłu żej się da, bez udzia łu środ -
ków ze wnętrz nych, po zy sku jąc
przy tym środ ki z pro gra mów pu blicz -
nych. Im bo wiem póź niej wej dzie
do spół ki in we stor stra te gicz ny, tym wię -
cej bę dzie mu siał za to wej ście za pła cić,
gdyż ryn ko wa war tość udzia łu wzro -
śnie. No mi nal na jest pięć dzie siąt zło -
tych, ale na wet dzi siaj, przed zba da niem
zło ża na pew no war tość ryn ko wa udzia -
łu jest już wy ższa. 
Czy li cze ka nas po szu ki wa nie in -
we sto ra stra te gicz ne go. Są ja kieś
pre fe ren cje, np. biz nes lo kal ny?

– De cy zja bę dzie na le żeć do udzia -
łow ców. Te raz zde cy do wa nie za wcze -
śnie o tym mó wić. Re gu ły wy ło nie nia
in we sto ra trze ba bę dzie opra co wać do -
pie ro wte dy, gdy bę dzie ja sne, że nad -
szedł czas na ta kie po su nię cie. To mu szą
być czy tel ne i ja sne re gu ły. Dzi siaj spół ka
ma czy sto sa mo rzą do wy cha rak ter
i w mo jej oce nie, nie trze ba te go zmie -
niać. Z per spek ty wy gmi ny Msza na Dol -
na, w związ ku z bu do wą ba se nów są
dwa ce le do osią gnię cia: pierw szy, wia -
do mo, roz wój re gio nu, ale jest też dru gi,
nie mniej wa żny: zysk z sa mej in we sty cji
w spół kę.
Czy za ko lej ne 3 la ta miesz kań cy
Msza ny Dol nej bę dą się już ką pać
w ba se nach w Po rę bie Wiel kiej?

– Te go dzi siaj nie wiem. Ale są dzę, że
za kil ka mie się cy, po za koń cze niu prac
ba daw czych, bę dzie my już o tym wie -
dzieć. Nam nic nie po zo sta je, tyl ko kon -
se kwent nie, krok po kro ku zbli żać się
do ce lu, bu du jąc przy tym pod sta wy fi -
nan so we spół ki. Je śli geo lo gia nie po -
krzy żu je nam pla nów, bę dzie do brze.

Punkt Kon sul ta cyj ny do spraw
Uza le żnień i Prze mo cy Urzędu
Gmi ny Msza na Dol na roz sze rzył
za kres świad czeń dla ofiar prze -
mo cy. Mo gą ko rzy stać z po mo cy
praw ni ka, psy cho lo ga i pra cow ni -
ka so cjal ne go. 

30 mar ca w Urzę dzie Gmi ny Msza -
na Dol na od by ło się pierw sze spo tka -
nie Ze spo łu In ter dy scy pli nar ne go
do Spraw Prze ciw dzia ła nia Prze mo cy
w Ro dzi nie. W skład Ze spo łu wcho dzą
przed sta wi cie le Gmin ne go Ośrod ka
Po mo cy Spo łecz nej, Gmin nej Ko mi sji
Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo -
wych, Ko mi sa ria tu Po li cji, Oświa ty, Słu -
żby Zdro wia, a ta kże Są du Re jo no we go
w Li ma no wej – Ze spo łu Ku ra to rów Za -
wo do wych.

Ce lem dzia ła nia Ze spo łu jest in te -
gra cja i ko or dy na cja dzia łań wszyst kich
pod mio tów wcho dzą cych w skład Ze -
spo łu, dia gno zo wa nie pro ble mu prze -
mo cy w ro dzi nie, po dej mo wa nie
dzia łań w śro do wi sku za gro żo nym
prze mo cą w ro dzi nie ma ją cych na ce lu
prze ciw dzia ła nie te mu zja wi sku, ini cjo -
wa nie in ter wen cji w śro do wi sku do -
tknię tym prze mo cą w ro dzi nie,
roz po wszech nia nie in for ma cji o in sty -
tu cjach, oso bach i mo żli wo ściach udzie -
le nia po mo cy w śro do wi sku lo kal nym,
ini cjo wa nie dzia łań w sto sun ku do osób
sto su ją cych prze moc w ro dzi nie.

Wójt gmi ny, Bo le sław Ża ba przy wi -
tał wszyst kich ze bra nych i wrę czył
człon kom Ze spo łu za świad cze nia po -
wo ła nia do pra cy w Ze spo le. 

Za pro szo na na spo tka nie Ma ria Szu -
bryt – st. aspi rant Wy dzia łu Pre wen cji
KP w Li ma no wej za po zna ła uczest ni -
ków ze ska lą pro ble mu prze mo cy na te -
re nie ca łe go po wia tu i na szej gmi ny.

Wszy scy człon ko wie Ze spo łu pod -
pi sa li oświad cze nia o za cho wa niu po -
uf no ści in for ma cji i da nych, otrzy ma li
Re gu la min Gmin ne go Ze spo łu In ter dy -
scy pli nar ne go oraz nie zbęd ne dru ki ko -

niecz ne do pra cy. Usta wę
o prze ciw dzia ła niu prze mo cy w ro dzi -
nie i ko pię Za rzą dze nia Wój ta Gmi ny
w spra wie po wo ła nia Ze spo łu. Na spo -
tka niu zo stał wy bra ny za rząd Ze spo łu:
prze wod ni czą cy, za stęp ca prze wod ni -
czą ce go, se kre tarz.

Re ali zu jąc usta wo wo okre ślo ne za da -
nia od 1 kwiet nia 2011r. zo sta ła roz sze rzo -
na dzia łal ność Punk tu Kon sul ta cyj ne go
o dy żu ry świad czo ne ofia rom prze mo cy
przez spe cja li stów: praw ni ka, psy cho lo ga
i pra cow ni ka so cjal ne go.

W tro sce o ro dzi nę 
Spo tka nie Or ga ni za cyj ne Ze spo łu In ter dy scy pli nar ne go 
Gmi ny Msza na Dol na

Punkt Kon sul ta cyj ny do spraw Uza le żnień i Prze mo cy, 
UG Msza na Dol na, ul. Spa do chro nia rzy 6, po kój nr 1
mgr Ja dwi ga Ma cią żek, psycholog, wto rek: 14.00-18.00
mgr Sa bi na Ko gut, specjalista terapii uzależnień, śro da: 15.00-17.00, czwar tek: 15.00-17.00
mgr Ma rek Pa nek, radca prawny, pią tek: 15.00-16.00
Pracownik socjalny, po nie dzia łek: 15.30-16.30, środa: 8.00-10.00.

W cza sie trwa nia dy żu rów mo żna uzy skać in for ma cję pod nu me rem tel. (18) 3319810

Ce lem dzia ła nia Ze spo łu jest
in te gra cja i ko or dy na cja dzia -
łań wszyst kich pod mio tów
wcho dzą cych w skład Ze spo -
łu, dia gno zo wa nie pro ble mu
prze mo cy w ro dzi nie, po dej -
mo wa nie dzia łań
w śro do wi sku za gro żo nym
prze mo cą.

WYDARZENIA
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Od 1 stycz nia 2009 ro ku w Pol sce
wy so kość przy zna wa nych Płat no ści
bez po śred nich oraz nie któ rych
płat no ści re ali zo wa nych w ra mach
Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej -
skich (PROW) 2007-2013 (płat no ści
z ty tu łu wspie ra nia go spo da ro wa -
nia na ob sza rach gór skich i in nych
ob sza rach o nie ko rzyst nych wa run -
kach go spo da ro wa nia [ONW], za le -
sia nie grun tów rol nych, pro gra mów
rol no śro do wi sko wych), uza le żnio -
na jest od speł nie nia przez rol ni -
ków wy mo gów Wza jem nej
Zgod no ści (ang. cross -com plian ce). 

Wdro że nie wy mo gów jest re ali zo wa -
ne w kil ku eta pach. Od 1 stycz nia 2009
ro ku rol ni ków obo wią zu ją wy ma ga nia
z za kre su do brej kul tu ry rol nej, ochro ny
śro do wi ska, iden ty fi ka cji i re je stra cji
zwie rząt. Od 1 stycz nia 2011 ro ku są
wdra ża ne wy ma ga nia w za kre sie zdro -
wia pu blicz ne go, zdro wia zwie rząt
i zdro wot no ści ro ślin, a od 1 stycz -
nia 2013 ro ku – wy ma ga nia w za kre sie
do bro sta nu zwie rząt.

Kon tro la prze strze ga nia wy mo gów
Wza jem nej Zgod no ści w ob sza rze Iden -

ty fi ka cji i Re je stra cji Zwie rząt jest pro wa -
dzo na w go spo dar stwach rol nych
od 2009 ro ku przez or ga ny In spek cji We -
te ry na ryj nej zgod nie z roz po rzą dze niem
mi ni stra rol nic twa i roz wo ju wsi
z dnia 25 mar ca 2009 r., okre śla ją cym
licz bę przy zna wa nych punk tów, ja ką
przy pi su je się stwier dzo nej nie zgod no -
ści oraz pro cen to wej wiel ko ści zmniej -
sze nia płat no ści bez po śred niej,
udo ku men to wa nej ra por tem z czyn no -
ści kon tro l nych w za kre sie Wy mo gów
Wza jem nej zgod no ści w ob sza rze IRZ.

Kontrola obejmuje
następujący zakres:

• Wy móg do ty czą cy po sia da nia nu -
me ru sie dzi by sta da

Go spo dar stwo utrzy mu ją ce trzo dę
chlew ną, by dło, owce, ko zy po win no po -
sia dać nu mer sie dzi by sta da.

Nie do ty czy po sia da cza zwie rzę cia
utrzy mu ją ce go nie wię cej niż jed ną świ nię,
z prze zna cze niem na wła sne po trze by.

• Wy mo gi do ty czą ce sie dzib stad
utrzy mu ją cych zwie rzę ta z ga tun ku
świ nie

Rol nik po wi nien pro wa dzić ak tu al ną
księ gę re je stra cji świń, do ko nu jąc wpi -

sów do tej księ gi w ter mi nie 7 dni
od dnia zda rze nia po wo du ją ce go obo -
wią zek wpi su. 

Księ ga re je stra cji świń w for mie pa -
pie ro wej po win na być pro wa dzo -
na zgod nie ze wzo rem okre ślo nym
w za łącz ni ku do roz po rzą dze nia Mi ni -
stra Rol nic twa i Roz wo ju Wsi z dnia 29
lip ca 2005 r. w spra wie księ gi re je stra cji
by dła, świń, owiec lub kóz (Dz. U.
Nr 151, poz. 1268, z późn. zm.)

Da ne za war te w księ dze re je stra cji
świń po win ny być prze cho wy wa ne nie
kró cej niż przez okres 3 lat od dnia utra -
ty zwie rzę cia.

W sie dzi bie sta da wszyst kie świ nie
po win ny być ozna ko wa ne bez zwłocz nie,
a w ka żdym przy pad ku przed opusz cze -
niem przez zwie rzę ta sie dzi by sta da
za po mo cą kol czy ka za ło żo ne go na le wą
ma łżo wi nę uszną lub ta tu ażu umiesz czo -
ne go w spo sób czy tel ny i trwa ły w obu
ma łżo wi nach usznych świń al bo na ich
grzbie cie, za wie ra ją cych nu mer in den ty -
fi ka cyj ny zwie rzę cia go spo dar skie go.

• Wy mo gi do ty czą ce sie dzib stad
utrzy mu ją cych zwie rzę ta z ga tun ku
by dło

Rol nik zo bo wią za ny jest do pro wa -
dze nia księ gi re je stra cji by dła w for mie
pa pie ro wej lub elek tro nicz nej i prze cho -
wu je da ne za war te w księ dze re je stra cji
by dła przez okres, co naj mniej 3 lat
od dnia utra ty zwie rzę cia.

Rol nik po wi nien pro wa dzić ak tu al ną
księ gę re je stra cji by dła, do ko nu jąc wpi -
sów do księ gi re je stra cji w ter mi nie do 7
dni od dnia, w któ rym na stą pi ło zda rze -
nie po wo du ją ce obo wią zek wpi su.

W sie dzi bie sta da wszyst kie sztu ki by -
dła po win ny być ozna ko wa ne po przez
umiesz cze nie na obu uszach kol czy ków
w ter mi nie 7 dni od uro dze nia zwie rzę -
cia lub dnia kon tro li gra nicz nej, w przy -
pad ku zwie rzę cia przy wo żo ne go
z pań stwa trze cie go (z wy łą cze niem
przy pad ku, gdy miej scem prze zna cze nia
zwie rzę cia jest rzeź nia, a ubo ju zwie rzę -
cia do ko na się w ter mi nie 20 dni od dnia
prze pro wa dze nia ta kiej kon tro li) nie
póź niej niż do dnia opusz cze nia sie dzi -
by sta da, w któ rej się uro dzi ły, al bo zwie -
rzę po cho dzą ce z in ne go pań stwa
człon kow skie go nie po sia da swo ich ory -
gi nal nych kol czy ków.

Po sia da cze by dła win ni zgło sić fakt
uro dze nia, śmier ci oraz prze wo zu by dła

Wy mo gi wza jem nej
zgod no ści
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do i z sie dzi by sta da wraz z da ta mi tych
zda rzeń kie row ni ko wi biu ra Po wia to we -
go ARiMR w ter mi nie do 7 dni od dnia
na stą pie nia zda rze nia.

W sie dzi bie sta da wszyst kie sztu ki
by dła po win ny po sia dać pasz por ty
zgod ne z wzo rem okre ślo nym w roz -
po rzą dze niu Mi ni stra Rol nic twa i Roz -
wo ju Wsi z dnia 06.06.2007 r.
w spra wie wzo ru pasz por tu by dła (Dz.
U. Nr. 112, poz. 772). Pasz port po wi -
nien za wie rać wy ma ga ne da ne, któ re
po win ny być za miesz cza ne na tych -
miast po przy wie zie niu zwie rzę cia
do sie dzi by sta da i bez po śred nio
przed je go wy wie zie niem.

Rol nik bę dą cy po sia da czem by dła
przed sta wia na żą da nie ARiMR oraz
or ga nów In spek cji We te ry na ryj nej, in -
for ma cje do ty czą ce po cho dze nia, iden -
ty fi ka cji lub prze zna cze nia by dła.

• Wy mo gi do ty czą ce sie dzib sta da
utrzy mu ją cych zwie rzę ta z ga tun ku
owce lub ko zy

Rol nik po wi nien pro wa dzić księ gę re -
je stra cji owiec lub kóz w for mie pa pie ro -
wej lub elek tro nicz nej i prze cho wy wać
da ne za war te w księ dze re je stra cji przez
okres 3 lat od dnia utra ty po sia da nia
zwie rzę cia.

Rol nik po wi nien pro wa dzić ak tu al ną
księ gę re je stra cji owiec lub kóz, do ko nu -
jąc wpi sów do tej księ gi w ter mi nie 7 dni
od dnia zda rze nia po wo du ją ce go obo -
wią zek wpi su. 

W sie dzi bie sta da wszyst kie sztu ki
owiec lub kóz po win ny być wła ści wie
ozna ko wa ne za po mo cą kol czy ków,
w ter mi nie 180 dni od uro dze nia lub 14
dni od dnia prze pro wa dze nia kon tro li
gra nicz nej, w przy pad ku owiec lub kóz
przy wo żo nych z pań stwa trze cie go
(z wy łą cze niem przy pad ku, gdy miej -
scem prze zna cze nia zwie rzę cia jest
rzeź nia, a ubo ju zwie rzę cia do ko na się
w ter mi nie 5 dni ro bo czych od dnia
kon tro li gra nicz nej) jed nak nie póź niej
niż do dnia opusz cze nia sie dzi by sta -
da, w któ rej się uro dzi ły, al bo zwie rzę
po cho dzą ce z in ne go pań stwa człon -
kow skie go nie po sia da swo ich ory gi -
nal nych kol czy ków.

Rol nik bę dą cy po sia da czem owiec lub
kóz przed sta wia na żą da nie ARiMR oraz
or ga nów In spek cji We te ry na ryj nej, in for -
ma cje do ty czą ce po cho dze nia, iden ty fi -
ka cji i ewen tu al ne go miej sca

prze zna cze nia owiec lub kóz, któ re ho -
dow ca po sia dał, prze cho wy wał, trans -
por to wał, sprze da wał lub pod da wał
ubo jo wi w okre sie 3 lat.

W przy pad ku prze wo zu owiec i kóz
w ob rę bie te ry to rial nym pań stwa zwie -
rzę tom tym po win ny to wa rzy szyć do ku -
men ty prze wo zo we zgod ne z wzo rem
okre ślo nym w roz po rzą dze niu Mi ni stra
Rol nic twa i Roz wo ju Wsi
z dnia 19.07.2005 r. w spra wie wzo ru do -
ku men tu prze wo zo we go dla owiec i kóz
(Dz. U. Nr 142, poz. 1195) Do ku men ty
prze wo zo we po win ny być prze cho wy -
wa ne przez okres co naj mniej 3 lat
od dnia prze wo zu zwie rząt do miej sca
prze zna cze nia. Ko pie do ku men tów
prze wo zo wych dla owiec lub kóz po -
win ny być do star cza ne przez rol ni ka
na żą da nie ARiMR lub or ga nów In spek -
cji We te ry na ryj nej.

Po nad to rol nik zo bo wią za ny jest do -
ko ny wać spi su sta nu sta da owiec lub kóz
co naj mniej raz na 12 mie się cy, nie póź -
niej niż w dniu je sien ne go prze glą du sta -

da na for mu la rzu z ARiMR. For mu larz
ten na le ży prze ka zać do biu ra po wia to -
we go ARiMR.

W ka żdym przy pad ku, nie za le żnie
od ga tun ku zwie rząt, w ra zie kon tro li
ze stro ny Agen cji Re struk tu ry za cji
i Mo der ni za cji Rol nic twa oraz or ga nów
In spek cji We te ry na ryj nej rol nik po wi -
nien udo stęp nić pi sem ne lub ust ne in -
for ma cje, do ku men ty oraz da ne
in for ma tycz ne zwią za ne z przed mio -
tem kon tro li. Pra cow nik ww. In sty tu cji
jest upo wa żnio ny do wy ko ny wa nia
czyn no ści kon tro l nych na pod sta wie
art. 31a. usta wy z dnia 26 stycz nia 2007
ro ku o płat no ściach w ra mach sy te mu
wspar cia bez po śred nie go (Dz. U. 2008
Nr 170, poz. 1051, z późn. zm.)

Po sia dacz sie dzi by sta da, któ ry unie -
mo żli wi prze pro wa dze nie kon tro li bę -
dzie pod le gał sank cjom w po sta ci
wstrzy ma nia płat no ści bez po śred nich.

Or gan prze pro wa dza ją cy kon tro lę
spo rzą dza ra port koń co wy z prze pro -
wa dzo nych czyn no ści kon tro l nych
na pod sta wie pro to ko łu kon tro li.
W przy pad ku go spo dar stwa, któ re po -
sia da wię cej niż jed ną sie dzi bę sta da,
ww. ra port jest opra co wa ny na pod sta -
wie pro to ko łów kon tro l nych z po szcze -
gól nych sie dzib stad. Ra port
spo rzą dza ny jest w trzech eg zem pla -
rzach, ory gi nał otrzy mu je rol nik, ko pię
In spek cja We te ry na ryj na i Agen cja Re -
struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa.

Sank cje z ty tu łu nie do cią gnięć
Sank cje z ty tu łu nie do cią gnięć w go -

spo dar stwie na li cza ARiMR na pod sta -
wie licz by punk tów, ja ką przy pi su je się
stwier dzo nej nie zgod no ści w ob sza rze
zdro wie pu blicz ne i zdro wie zwie rząt
w za kre sie Iden ty fi ka cji i Re je stra cji
Zwie rząt.

Nie zgod ność z wy mo ga mi sza co wa -
na jest w ska li punk tów od 1-5 (5 punk -
tów naj wy ższa szko dli wość)
i uza le żnio na jest: od za się gu szko dli -
wo ści tj. ogra ni czo ny do sie dzi by sta da
w go spo dar stwie, do tkli wo ści tj. wy -
kra cza ją cy po za sie dzi bę sta da w go -
spo dar stwie, trwa ło ści tj. wy kra cza ją cy
po za go spo dar stwo.

Je że li pod czas kon tro li na miej scu
pra cow nik In spek cji We te ry na ryj nej
stwier dzi drob ne uchy bie nia w za kre sie
IRZ okre ślo nych w za łącz ni ku nr 4
do Roz po rzą dze nia Mi ni stra i Roz wo ju
Wsi z dn. 25 mar ca 2009 r. kwa li fi ku je to
uchy bie nie ja ko drob na nie zgod ność.
Wów czas w ra por cie z czyn no ści kon -
tro l nych kon tro ler wska zu je ter min
pod ję cia dzia łań na praw czych. Rol nik
zo bo wią za ny jest do usu nię cia ww. nie -
zgod no ści i w wy zna czo nym ter mi nie
zło żyć oświad cze nia o pod ję tych dzia -
ła niach na praw czych w Biu rze Po wia to -
wym AR i MR. Po usu nię ciu drob nej
nie zgod no ści i zło że niu oświad cze nia
nie są na li cza ne sank cje, na to miast brak
pod ję cia dzia łań i nie zło że nie wy ma ga -
ne go oświad cze nia skut ko wać bę dzie
na ło że niem sank cji z te go ty tu łu.

ZO FIA KO ŁO DZIEJ
PZDR w Li ma no wej

WYDARZENIA

Niezgodność z wymogami
szacowana jest w skali
punktów od 1-5 (5 punktów
najwyższa szkodliwość)
i uzależniona jest: od zasięgu
szkodliwości, dotkliwości
i trwałości.
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Kam pa nia spra woz daw czo -wy bor -
cza w OSP na te re nie Gmi ny Msza -
na Dol na, Nie dźwiedź i mia sta
Msza na Dol na prze bie ga ła w okre -
sie od 1 stycznia do 31 marca 2011 r.

W jed nost kach ochot ni czych Stra ży
Po żar nych za szły zmia ny i w Ło stów ce -
funk cję na czel ni ka ob jął Dh. Ka zi mierz
Ku cza ik, za Dh. Ka zi mie rza Cho rą -
gwic kie go  – któ ry bę dzie peł nił funk cję
prze wod ni czą ce go Ko mi sji Re wi zyj nej
w OSP Ło stów ka. 

W Ol szów ce – Pre zes Jó zef Po ta czek
zre zy gno wał z peł nie nia tej funk cji
na rzecz Woj cie cha Gil. Lu bo mierz  – Na -
czel ni kiem OSP zo stał Jó zef My sza
do dnia 23.01.2011r., funk cję tą peł nił Jan
Ba ran. Msza na Dol na  – Na czel ni kiem
OSP zo stał Dh. Ma rian Ka sprzyk, któ ry
od 02.11.2007r. peł nił te obo wiąz ki.

Nie dźwiedź  – Dh. Piotr Mi siu ra ob -
jął funk cję na czel ni ka OSP, któ rą przez
ostat nie 5 lat peł nił Dh. Ma rek Pał ka.

Głów ne te ma ty po ru szo ne na ze bra -
niach spra woz daw czo  – wy bor czych to:
pod no sze nie po zio mu wy szko le nia
dru hów, więk sze za an ga żo wa nie
w szko le nia i ćwi cze nia bo jo we, współ -
pra ca z in sty tu cja mi i or ga ni za cja mi
dzia ła ją cy mi na te re nie gmin oraz po -
zy ski wa nie no wych człon ków do OSP. 

Po za koń cze niu ze brań w OSP usta -
lo no  – X Miej sko -Gmin ny Zjazd Od -
dzia łu ZOSP RP w Msza nie Dol nej. 

X  Zjazd Od dzia łu Miej sko -Gmin ne -
go Związ ku OSP RP od był się
dnia 10.04.2011r. w Lu bo mie rzu. Wy -
bra no no we wła dze Związ ku w oso -
bach: Pre zes  – Dh. Ta de usz Pa ta li ta,
Wi ce pre zes  – Dh. Sta ni sław Ja nia, Wi -
ce pre zes  – Dh. Sta ni sław An tosz, Ko -
men dant  – Dh. Ma rek Szczyp ka,
Se kre tarz  – Dh. Ewa Sko la rus, Skarb nik
- Dh. Piotr Doll, Z -ca ko men dan ta  - Dh.
Krzysz tof Cie lu szak, Z -ca ko men dan ta
- Dh. An drzej Żu rek, Czło nek pre zy -
dium  – Dh. Jó zef Ma lec. Po zo sta li
człon ko wie Za rzą du: Jan Alek san dro -
wicz, Mie czy sław Ka czor, Adam Wrze -
cio nek, Ma rian Pie trzek, Sta ni sław
Ku czaj, Krzysz tof Ru snak, Sta ni sław
Głów ka, An drzej Sma ciarz, Piotr Mi siu -
ra, Ka zi mierz Ku cza ik, Ma rian Ka -
sprzyk, Fran ci szek Dzie dzi na, An drzej
Alek san dro wicz, Jan Adam czyk, Ta de -
usz Wę glarz, Woj ciech Gil.

Zjazd Od dzia łu Miej sko -Gmin ne go
Związ ku OSP RP otwo rzył Pre zes Ta -
de usz Pa ta li ta, a ob ra dom prze wod ni -
czył Wi ce pre zes Za rzą du Od dzia łu
Wo je wódz kie go Zwiaz ku OSP RP Dh.
Ka zi mierz Czyr nek. Z go ści za pro szo -
nych obec ni by li jesz cze Ko men dant Po -
wia to wy  P. SP. Grze gorz Jan czy oraz
Wi ce sta ro sta Po wia tu Fran ci szek Dzie -
dzi na. 

X Zjazd za koń czo no wspól nym
obia dem.

EWA SKO LA RUS

Zmiany w OSP

Rad ni uchwa li li

V se sja, 28 lu tego 2011r.
1. Nr V/40/2011 w spra wie zmian bu dże tu Gmi -
ny Msza na Dol na na 2011 rok.
2. Nr V/41/2011 w spra wie wska za nia przed sta -
wi cie la do Ra dy Nad zor czej Gor czań skie Wo dy
Ter mal ne sp. z o.o.
3. Nr V/42/2011 w spra wie zmia ny uchwa ły Nr
XXXI/258/04 Ra dy Gmi ny Msza na Dol na z dnia 30
li sto pa da 2004 r. w spra wie za rzą dze nia po bo ru
po dat ku rol ne go, le śne go i od nie ru cho mo ści
od osób fi zycz nych w dro dze in ka sa.
4. Nr V/43/2011 w spra wie po wo ła nia Ko mi sji
In wen ta ry za cyj nej oraz okre śle nia jej skła du
i wy bo ru prze wod ni czą ce go ko mi sji.

VI se sja, 28 ma rca 2011r.
1. Nr VI/44/2011 w spra wie wy ra że nia zgo dy
na wy od ręb nie nie w bu dże cie gmi ny środ ków
sta no wią cych fun dusz so łec ki.
2. Nr VI/45/2011 w spra wie zmian bu dże tu
Gmi ny Msza na Dol na na 2011 rok.
3. Nr VI/46/2011 w spra wie udzie la nia do ta cji
z bu dże tu gmi ny na pod łą cze nie bu dyn ków
do ka na li za cji sa ni tar nej na te re nie Gmi ny.
4. Nr VI/47/2011 w spra wie za rzą dze nia wy bo -
rów soł ty sów i rad so łec kich w so łec twach Gmi ny.
5. Nr VI/48/2011 w spra wie po wo ła nia Gmin nej
Ko mi sji Wy bor czej dla prze pro wa dze nia wy bo -
rów soł ty sów i człon ków rad so łec kich.
6. Nr VI/49/2011 w spra wie po wo ła nia Ob wo do -
wej KW Nr 1 dla so łec twa Gli sne.
7. Nr VI/50/2011 w spra wie po wo ła nia Ob wo -
do wej KW Nr 2 dla so łec twa Ka si na Wiel ka.
8. Nr VI/51/2011 w spra wie po wo ła nia Ob wo -
do wej KW Nr 3 dla so łec twa Ka si na Wiel ka.
9. Nr VI/52/2011 w spra wie po wo ła nia Ob wo -
do wej KW Nr 4 dla so łec twa Ka sin ka Ma ła.
10. Nr VI/53/2011 w spra wie po wo ła nia Ob wo -
do wej KW Nr 5 dla so łec twa Ka sin ka Ma ła.
11. Nr VI/54/2011 w spra wie po wo ła nia Ob wo -
do wej KW Nr 6 dla so łec twa Lu bo mierz.
12. Nr VI/55/2011 w spra wie po wo ła nia Ob wo do -
wej KW Nr 7 dla so łec twa Łę to we.
13. Nr VI/56/2011 w spra wie po wo ła nia Ob wo -
do wej KW Nr 8 dla so łec twa Ło stów ka.
14. Nr VI/57/2011 w spra wie po wo ła nia Ob wo -
do wej KW Nr 9 dla so łec twa Msza na Gór na.
15. Nr VI/58/2011 w spra wie po wo ła nia Ob wo -
do wej KW Nr 10 dla so łec twa Ol szów ka.
16. Nr VI/59/2011 w spra wie po wo ła nia Ob wo -
do wej KW Nr 11 dla so łec twa Ra ba Ni żna.
17. Nr VI/60/2011 wspra wie wy ra że nia zgo dy naprzy -
ję cie da ro wi zny nie ru cho mo ści po ło żo nej wOl szów ce.
18. Nr VI/61/2011 w spra wie za ła twie nia skar gi.
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Umo wa na wy ko na nie za da nia
pod na zwą „Bu do wa Sa li gim na -
stycz nej przy szko le pod sta wo wej
w Łę to wem wraz z in fra struk tu rą
ze wnętrz ną” zo sta ła za war ta

na pod sta wie wy bo ru ofer ty Wy ko -
naw cy w pod stę po wa niu o udzie le -
nie za mó wie nia pu blicz ne go
w try bie prze tar gu nie ogra ni czo ne -
go w dniu 6 lip ca 2010 r.

Prze targ wy gra ła fir ma Cze sła wa Sto -
żka – Za kład Re mon to wo -Bu dow la ny
Ka sin ka Ma ła 491. In spek to rem nad zo -
ru, któ ry spra wu je nad zór in we stor ski
z ra mie nia in we sto ra gmi ny Msza na Dol -
na peł ni inż. Jó zef Sto żek. Przed mio tem
wy ko na nia są ro bo ty bu dow la ne sa li
gim na stycz nej przy szko le pod sta wo wej
wraz z za go spo da ro wa niem te re nu.

Ter min re ali za cji za dnia wg umo wy
przy pa da na 31 grud nia 2012r. a w przy -
pad ku uzy ska nia do ta cji mo że ulec skró -
ce niu.

KRYSTYNA PIWKO

Bu do wa sa li gim na stycz nej
przy Szko le Pod sta wo wej
w Łę to wem

– budowę budynku sali gimnastycznej z zapleczem sportowym
i przewiązką wraz z instalacjami wewnętrznymi;

– remont pomieszczeń szkoły, rozbiórka schodów zewnętrznych;
– budowę zjazdu z drogi publicznej;
– budowę utwardzeń powierzchni gruntu wraz z miejscami

postojowymi, drogą wewnętrzną i ciągami pieszymi,;
– budowę boiska szkolnego wraz z wyposażeniem;
– budowę placu zabaw z elementami małej architektury: huśtawka,

piaskownica, zestaw gimnastyczny, ławki, kosze na śmieci;
– rozbiórkę i przebudowę ogrodzenia;
– budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku sali;
– budowę kanalizacji opadowej i drenażu;
– rozbiórkę gazociągu i przyłącza gazu w zmienionej trasie;

– rozbiórkę linii Nn i budowę w zmienionej trasie;
– rozbiórkę istniejącego budynku sklepu wraz z instalacjami

wewnętrznymi i przyłączami.

Do chwili obecnej zostały wykonane niżej wymienione roboty:
– prace rozbiórkowe i przygotowanie placu budowy;
– roboty ziemne;
– fundamenty;
– ramy, słupy, belki, płyty, nadproża, belki;
– schody;
– race murowe;
– przyłącz kanalizacji sanitarnej;
– przebudowa przyłącza gazowego.

Za kres prac obej mu je: 

WYDARZENIA
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Dłu ga i trud na jest to dro ga. Po wie -
dział o tym sam Pan Je zus, gdy prze -
strze gał przed za tra ce niem, do któ re go
wie dzie dro ga ła twa.

Nie ska zi tel ne ży cie wy ró żnia ją ce się
przez he ro izm cnót oraz opi nia świę to ści
roz sze rza ją ca się po śmier ci ta kie go czło -
wie ka, po twier dzo ne po tem przez
żmud ny i wszech stron ny (nie raz bar dzo
dłu gi) pro ces be aty fi ka cyj ny, do pro wa -
dza ją do uro czy ste go ogło sze nia ko goś
za bło go sła wio ne go. Mó wi się też – wpi -
sa nia do ka ta lo gu świę tych Ko ścio ła.
Nie kie dy mę czeń ska śmierć za wia rę,
oczy wi ście po łą czo na z prze ba cze niem
opraw com, uła twia (a więc i przy spie -
sza) ta ki pro ces. – I wte dy czci my ta kie -
go czło wie ka ja ko bło go sła wio ne go czy
świę te go Mę czen ni ka. Tak by ło np. w ze -
szłym ro ku z wy nie sie niem na oł ta rze bł.
Je rze go Po pie łusz ki, ka pła na i mę czen ni -
ka, tak sa mo i wcze śniej, gdy Jan Pa -
weł II ogło sił bł. mę czen ni ka mi ofia ry
prze śla do wań re wo lu cji hisz pań skiej lub
póź niej sze nie co ofia ry hi tle ry zmu lub
ko mu ni zmu. 

Wy nie sie nie na oł ta rze ma dwa „stop -
nie”: be aty fi ka cja – świę ty jest czczo ny ja -
ko Bło go sła wio ny (w za sa dzie tyl ko
w da nym kra ju) oraz ka no ni za cja, gdy
ta ki czło wiek zo sta je ogło szo ny i jest
czczo ny ja ko Świę ty – i wte dy już na ca -
łym świe cie, w Ko ście le po wszech nym,
nie tyl ko lo kal nym. 

Ko niecz nie tu trze ba do dać, że to
„wy no sze nie na oł ta rze” to tyl ko ofi cjal -
na apro ba ta na od da wa nie czci w Ko ście -
le. Oczy wi ście nie zna czy to, że oprócz
tych bło go sła wio nych i świę tych nie ma

już in nych lu dzi, któ rzy by się cie szy li
wiecz ną ra do ścią nie ba. Wprost prze ciw -
nie, jest ich o wie le wię cej niż tych „udo -
ku men to wa nych”. Za pew ne więk szość
z nich sta no wią bez i mien ni, nie ma ło jest
też i ta kich, co cie szą się w swo im śro do -
wi sku opi nią świę to ści i są zna ni z imie -
nia i na zwi ska. Ko ściół to wy raź nie
pod kre śla i od da je im pu blicz ną cześć
w wiel ką Uro czy stość Wszyst kich Świę -
tych, choć my – nie ste ty – w ten dzień za -
ję ci je ste śmy przede wszyst kim
od wie dza niem cmen ta rzy i wspo mi na -
niem na szych zmar łych. Na wet, zu peł nie
błęd nie, tę Uro czy stość na zy wa ją nie któ -
rzy „Świę tem Zmar łych”...

Bł. Jan Pa weł II, pa pież 
na na szych dro gach

Chy ba nie ma ta kiej gmi ny jak na sza,
po łą czo na w tym wy pad ku z gmi ną Nie -
dźwiedź, że by w ty lu jej miej scach mo -
żna by ło po wie dzieć: tę dy prze cho dził
ks. Ka rol Woj ty ła, a tę dy bi skup (czy po -
tem kar dy nał) Woj ty ła! I wresz cie – że by
mo żna by ło się po chwa lić: a przez śro -
dek na szej gmi ny je chał swo im sa mo cho -
dem Jan Pa weł II, pa pież!

Niech to przed sta wi za łą czo ny po niej
szkic.

Naj star sze wspo mnie nie do ty czy wy -
ciecz ki 33-let nie go ks. dr. Ka ro la Woj ty -
ły, ja ką od był z gro nem ok. 20 mło dych
lu dzi z Rab ki w kie run ku Li ma no wej,
oczy wi ście gó ra mi. By ło to pod ko niec
czerw ca 1953 r. Na tra sie by ły: Lu boń
Wiel ki, Gli sne, Szcze bel, Ka sin ka Ma ła,
Lu bo goszcz (noc leg), Ka si na Wiel ka
(msza św.), Śnie żni ca, prze łęcz na Gru -
szow cu, Ćwi lin. Ca ły czas pra wie po te -
re nie na szej gmi ny, jej gra ni ca mi! Ks.
Woj ty ła nie brał udzia łu w dal szej wy -
ciecz ce – wró cił do Kra ko wa z kil ko ma

Be aty fi ka cja Ja na Paw ła II

Święci na na szych dro gach
Zo sta ły po nich licz ne śla dy. Nie któ rych z nich jesz cze lu dzie pa mię ta ją,
spo ty ka li się z ni mi. By li na ty le współ cze śni, że ma my ich zdję cia, na gra no
ich głos, ich ru chy za re je stro wa ły ka me ry. Prze cho wu je my tro skli wie pa -
miąt ki zwią za ne z ni mi. To świę ci dzi siej szych cza sów. Wie lu z nich wy niósł
na oł ta rze ten, któ ry i sam te raz do zna je te go naj więk sze go wy ró żnie nia
w Ko ście le – pa pież Jan Pa weł II. Po sze ściu la tach od za koń cze nia ziem -
skiej wę drów ki, na zna czo nej wier nym na śla do wa niem Sy na Bo że go, zo -
sta je te raz ofi cjal nie za li czo ny w po czet miesz kań ców nie ba.
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oso ba mi, za pew ne na po ciąg do Msza ny
Dol nej, idąc zna nym nam szla kiem przez
Czar ny Dział. 

Na dru gim, prze ciw le głym krań cu
na szych gmin, w tym wy pad ku Nie -
dźwie dzia, znaj du je się w Gor cach wie -
le miejsc, któ re by ły od wie dza ne (la tem
i zi mą) przez dzi siej sze go Bło go sła wio -
ne go. Naj wa żniej szym z nich jest za pew -
ne Tur bacz, ze swo ją wiel ką i pięk ną
po la ną o tej sa mej na zwie. Stoi tam od 8
lat „sza ła so wy oł tarz” pa pie ski, upa -
mięt nia ją cy je go po byt w tym miej scu.

Te go sa me go 1953 r., ro ku wiel kiej tu ry -
sty ki ks. Woj ty ły, ale już we wrze śniu
zna lazł się tam w pią tym dniu swej wę -
drów ki z Su chej Besk. przez Ba bią Gó rę,
Gor ce, Pie ni ny i Be skid Są dec ki do Kry -
ni cy. Wę dro wa ło 10 osób, wy pra wa
trwa ła 10 dni! Po przyj ściu z Kli ku szo wej
na Ha lę Tur bacz i noc le gu w ba ców ce
(Sta ni sła wa Fi la sa z Obi do wej) ra no od -
pra wił mszę św. na pro wi zo rycz nym oł -
ta rzu usta wio nym w drzwiach
go spo dar cze go po miesz cze nia tej ba -
ców ki. Zna mien ne jest, że tę mszę św.,

jak to wspo mi na ją uczest ni cy, od pra wiał
zwró co ny „do lu du”, sto jąc we wnątrz
– i pa trząc w kie run ku wschod nim, aku -
rat na Gorc Ka mie nic ki. Mó wi się, że
by ła to msza św. pod tym wzglę dem już
„so bo ro wa”, choć do tej re for my po zo -
sta wa ło jesz cze pra wie 20 lat.

Te raz zejdź my z Tur ba cza do do li ny
rze ki Ka mie ni cy i po tem z nią dość da le -
ko w kie run ku Lu bo mie rza i Szcza wy.
Tam, nie da le ko jej uj ścia (po la na Tru -
siów ka i osie dle Rze ki) znaj du je się po -
lan ka, wła ści wie plac drzew ny i ma ła
„le śni czów ka” – bud ka dla pra cow ni -

ków le śnych, dziś na zwa na „Pa pie żów -
ką”. Tu taj la tem 1976 r. prze by wał
„nie zna ny tu ry sta”, wy naj mu jąc tę
„kwa te rę” na 2 ty go dnie u le śni ków. Po -
byt je go trwał nie co kró cej i sam zo stał
zde kon spi ro wa ny, gdy z Kra ko wa przy -
je cha li go od wie dzić i po szu ki wa li go ks.
Fran ci szek Ma char ski i gość z Rzy mu
– kar dy nał De skur. Miesz ka niec tej „le -
śni czów ki” przy go to wy wał się
do swo je go wy stą pie nia na Świa to wym
Kon gre sie Eu cha ry stycz nym w Fi la del fii
(USA). Sa mot ny, tak dłu gi po byt wy ko -
rzy sty wał nie tyl ko w tym ce lu, ale ta -
kże... ulep szał oto cze nie swe go dom ku:
z rze ki wy bie rał ka mie nie i ukła dał je
na pod mo kłym po dej ściu do nie go. 

W lep szych wa run kach prze by wał
Bło go sła wio ny Tu ry sta du żo wcze śniej,
bo zi mą 1953 r., gdy za miesz kał na krót -
ko w pry wat nym do mu w osie dlu Przy -
słop, tuż po nad szo są pro wa dzą cą w dół
w kie run ku Szcza wy. Był wte dy na nar -
tach w Gor cach z gru pą mło dych fi zy -
ków UJ. Do dziś stoi ten dom, a dzi siej si
go spo da rze (p. Nie do ja do wie) chęt nie
prze ka zu ją re la cje po przed ni ków (p. Na -
chma nów) o ich nie zwy kłych go ściach.

WYDARZENIA

Chyba nie ma takiej gminy jak
nasza, połączona w tym
wypadku z gminą Niedźwiedź,
żeby w tylu jej miejscach
można było powiedzieć: tędy
przechodził ks. Karol Wojtyła,
a tędy biskup (czy potem
kardynał) Wojtyła!

Polana Podskały
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Wy ró żnia ją cy się spo śród nich Tu ry sta
w pew nym mo men cie bo wiem, ku zdu -
mie niu go spo da rzy, po pro sił o ja kiś bia -
ły ob rus na stół, „bo bę dzie my
spra wo wać Naj święt szą Ofia rę”! Zdu -
mie nie owo szyb ko za mie ni ło się w nie -
by wa łą ra dość i w peł ne prze ję cia
uczest nic two go spo da rzy w tej nie zwy -
kłej mszy św. 

Zno wu wy pa da nam za na szym Bło -
go sła wio nym wyjść wy żej w gó ry. Tym
ra zem na Lu boń Wiel ki. Nie ste ty nie
wie my, jak czę sto by wał na tej po pu lar -
nej gó rze i w jej oko li cy. Kil ka lat te mu

na uro czy sto ści po świę ce nia ka pli cy (za -
da sze nia nad sta rą ka plicz ką) ks. kard.
Sta ni sław Dzi wisz wspo mi nał ostat nią
wę drów kę z kard. Woj ty łą (la ta 70. ub.
w.) i jesz cze z ja kimś księ dzem. Mia ła
ona miej sce na nar tach, ale pod ko niec zi -
my. Nie kie dy nar ty trze ba by ło nieść
– i Kar dy nał Woj ty ła od ma wiał, gdy ktoś
chciał mu w tym po ma gać! 

Z Lu bo nia zejdź my te raz nie da le ko
– do Ol szów ki. Za pew ne tu ry stycz nie
nie omi nął te go pięk ne go za kąt ka, ale nie
ma my na ten te mat pew nych wia do mo -
ści. Wspo mnę na to miast na wpół tu ry -

stycz ne od wie dzi ny oa zy mło dzie żo wej.
Przez kil ka na ście lat przy by wa ła tu mło -
dzież na swe re ko lek cje wa ka cyj ne, zwa -
ne po pu lar nie oa zą. Sta ry sza cow ny
ko śció łek drew nia ny (spło nął nie ste ty
w 1993 r.), za bu do wa nia or ga ni stów ki
i te przy ple ba nii wraz z lo ka la mi u go -
spo da rzy sta no wi ły jej sie dzi bę. Kra kow -
ski Me tro po li ta przy by wał tu taj chęt nie
nie tyl ko na oa zo wą uro czy stość, ale
i w nie za po wie dzia ne (ale bar dzo ocze -
ki wa ne!) od wie dzi ny. Pa mię tam jed ne
i dru gie, by łem pa rę ra zy ja ko „mo de ra -
tor” oa zy. Wspo mnę ta ką wcze sną po -
ran ną wi zy tę, gdy śmy jesz cze by li
przy „po ran nej to a le cie”, w więk szo ści
w po to ku, nie by ło prze cież w do mach
wo dy bie żą cej. Nie któ rzy, za sko cze ni wi -
zy tą ta kie go go ścia, bie gli nie do koń -
czyw szy jej. Wy cie ra jąc się ręcz ni kiem,
czy na wet po ły ka jąc reszt ki pa sty do zę -
bów, przy bie gli na krót kie spo tka nie
z Kar dy na łem. By ło to po wo dem do ko -
lej nych żar tów, któ rych ni gdy nie bra ko -
wa ło na ka żdym je go spo tka niu
z mło dzie żą. 

Przez te wszyst kie wspo mnia ne miej -
sca pro wa dzi (od 2003 r.) tu ry stycz ny
„szlak pa pie ski”, pięk na i ży wa pa miąt -
ka obec no ści Wiel kie go Tu ry sty wśród
na szej be skidz kiej przy ro dy.

I na ko niec, ale za to – naj wa żniej sze
wy da rze nie: pa pie ska pod róż przez śro -
dek na szej gmi ny. Z Kra ko wa do Sta re go
Są cza przez Ka sin kę Ma łą, Msza nę Dol -
ną, Ka si nę Wiel ką na Gru szo wiec i da lej

Śla dy Oj ca Świę te go. O tym, że bi skup Ka rol Woj ty ła wie le ra zy przy je żdżał w na sze stro ny
wie my wszy scy, cho dził po oko licz nych gó rach, bo gó ry ko chał. Był w oko licz nych wio skach, wie lu z nas
udzie lał sa kra men tu bierz mo wa nia, wi zy to wał oko licz ne pa ra fie, o tym pa mię ta my. Wpis w kro ni ce pa -
ra fial nej pa ra fii Św. Mi cha ła Ar cha nio ła w Msza nie Dol nej za świad cza, o ma ło zna nym fak cie z ży cio ry su
Oj ca Św. Ja na Paw ła II, a mia no wi cie o tym, że bi skup Ka rol Woj ty ła, za raz po kon se kra cji pierw szą Mszę
Św. od pra wiał w ko ście le w Msza nie Dol nej. To tu wte dy stał za oł ta rzem, to tu wte dy mó wił ka za nie w tak
szcze gól nej chwi li, po tem by wał tu wie lo krot nie. Tak mi się wy da je, że za am bon ką, przy za cho wa niu
wszyst kich za sad i pew nie po kon sul ta cjach, mo żna by po sta wić oł tarz, aby od da wać hołd i czcić no we go
Świę te go w ko ście le. Jest to do bre i na tu ral ne miej sce dla Na sze go Oj ca Świę te go.

Na szczycie Lubonia Wielkiego, czerwiec 1953 r.
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do Li ma no wej i Sta re go Są cza je -
chał 16 VI 1999 r. bł. Jan Pa weł II, pa pież.
Pa mię ta my ten mgli sty i tro chę desz czo -
wy po ra nek. Ude ko ro wa na pięk nie
Msza na Dol na, wy bie ga ją cy ku dro dze
za sko cze ni tym wy da rze niem miesz kań -
cy, sznur sa mo cho dów – i w jed nym

z nich bia ło ubra na, zna na i uwiel bia na,
a wte dy bar dzo zmę czo na, po stać Oj ca
Św., któ ry po przed nie go dnia nie miał sił
ce le bro wać uro czy sto ści na kra kow skich
Bło niach!...

Szcze rze po wiem na za koń cze nie, że
ma my wiel kie bo gac two tych nie zwy -

kłych pa mią tek zwią za nych z no wym,
tak bli skim nam Bło go sła wio nym. I mo -
że dla te go, że był nam tak bli ski – ma ło
o tym pa mię ta my, a o te pa miąt ki nie ste -
ty i ma ło dba my. Za chę cam, aby Je go
wy nie sie nie na oł ta rze wy pro wa dzi ło
nas z do mów na pa pie ski szlak! Są
na nim wy ró żnio ne spe cjal ne miej sca,
ka plicz ki, oł ta rze, obe li ski. Trze ba o nie
sta ran nie za dbać! Co raz bar dziej mnie

dzi wi i nie po koi, że „pa pie ska dro ga” nie
zo sta ła do tąd w ża den spo sób wy ró żnio -
na! W in nych re gio nach, gdy by ta ką mie -
li, przez te 12 lat zro bi li by z niej
wspa nia łą pa miąt kę i atrak cję. A tym cza -
sem?.. Naj pięk niej szy chy ba jej od ci nek
w re jo nie prze łę czy na Gru szow cu do -
słow nie stra szy i przy no si wstyd. Je stem
te go świad kiem!

Bło go sła wio ny Ja nie Paw le, pa pie żu
i tu ry sto, na ucz nas ko chać pięk no przy -
ro dy i pięk no czło wie ka!

KS. JAN ZA JĄC
Ka pe lan ze Śnie żni cy

14 NASZA GMINA KWIECIEŃ 2011 KWARTALNIK SAMORZĄDOWY

Beskid Niski, sierpień 1961 r.

WYDARZENIA

Tu ry sta w pew nym mo men cie,
ku zdu mie niu go spo da rzy, po -
pro sił o ja kiś bia ły ob rus
na stół, „bo bę dzie my spra wo -
wać Naj święt szą Ofia rę”!
Zdu mie nie owo szyb ko za mie -
ni ło się w nie by wa łą ra dość
i w peł ne prze ję cia uczest nic -
two go spo da rzy w tej
nie zwy kłej mszy św.
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W dniu 9. kwiet nia br. od by ła się
wspól na dla Ju bi la tów z te re nu Mia -
sta i Gmi ny Msza na Dol na uro czy -
stość z oka zji 50-le cia po ży cia
ma łżeń skie go. Świę to wa nie roz po -
czę to wspól na msza św. w mszań -
skiej Pa ra fii p. w. Mi ło sier dzia
Bo że go, pod czas któ rej Sza cow ni Ju -
bi la ci od no wi li przy się gę ma łżeń ską.

Zło te go dy ob cho dzi li: z te re nu Gmi -
ny Msza na Dol na – Ka ta rzy na i Wła dy -
sław Bia łoń; Ma ria i Jó zef Bier nat;
He le na i Jan Cho rą gwic cy; Jó ze fa i i Wła -
dy sław Cy rek; Ma rian na i Wła dy sław
Dra bik; Ja ni na i Mi chał Du dzik; Ju lia
i Mi chał Far ga nus; Ma ria i Jó zef For nal;
Ma ria i Ste fan Fu dro; Sta ni sła wa i Jó zef
Ga cek; An na i Jan Gar gas; Zo fia i Ka rol
Gra biec; Jó ze fa i Fran ci szek Kacz mar -
czyk; Zo fia i Jan Ka miń scy; Zo fia i Igna -
cy Kar pierz; Jó ze fa i Wła dy sław Kę pa;
Jó ze fa i Jó zef Ko ściel niak; Ma ria i Sta ni -
sław Lek san der; Ma ria i Eu ge niusz Ła bę -
da; Wła dy sła wa i Ka zi mierz Ma jer czyk;
An na i Ma rian Ma jer czyk; Ja dwi ga i Jó -
zef Mu cha; He le na i Fran ci szek My szo -
gląd, Ka ta rzy na i Jó zef My szo gląd;
Ja ni na i Ste fan No wak; Ma ria i Fran ci -
szek Paw lar czyk; An na i Ste fan Pi wo war;
Lu dwi ka i Jan Pło skon ka; Ro za lia i Jó zef

Pło skon ka; Jó ze fa i Sta ni sław Po rę ba;
Ma ria i Wła dy sław Szczyp ka; He le -
na i Fran ci szek Śla ga; An na i Jan Ślu sar -
czyk; Anie la i Ta de usz Wę glarz oraz
z te re nu Mia sta Msza na Dol na -An -
na i Ta de usz Biał kow scy; He le na i Jan
Do bro wol scy; Anie la i Jó zef Gu za ra;
Anie la i Sta ni sław Ka let ka; Zo fia i Adam
Kar pierz; Ma ria i Ta de usz Krocz ka; Mi -
cha li na i Mi chał Krzysz to fiak; He le -
na i Ta de usz Kwie ciń scy; Wik to ria
i Ka zi mierz Li pień; Ma ria i Wła dy sław
Ma dej; Zo fia i Ma ria Pa lac; Ja dwi ga i Sta -
ni sław Pe tlic; Bar ba ra i Ka zi mierz Po pio -
łek; Ja dwi ga i Ta de usz Sar ko wicz;
He le na i Mi chał Sto żek; Ma ria i Sta ni sław
Wa cła wik; Anie la i Sta ni sław Wla zło.

Me da le za dłu go let nie po ży cie ma -
łżeń skie w imie niu Pre zy den ta RP wrę -
czy li Bur mistrz Mia sta – Ta de usz Fi li piak
oraz Wójt Gmi ny – Bo le sław Ża ba. Gra -
tu la cje Ju bi la tom skła da li rów nież:
Adam Ma lec - Prze wod ni czą cy Ra dy
Mia sta, Jan Cho rą gwic ki – Prze wod ni -
czą cy Ra dy Gmi ny oraz Ksiądz pro -
boszcz Sta ni sław Pa rzy gnat i Ksiądz
pro boszcz Je rzy Raź ny. Opra wę mu zycz -
ną uro czy sto ści za pew ni ła Ka pe la Re gio -
nal na ro dzi ny Ru snar czy ków z Ka si ny
Wiel kiej wspie ra na przez An drze ja Cię -
ża dli ka. 

Na pa miąt kę tych pięk nych chwil ka -
żda pa ra otrzy ma ła od wój ta wraz z ży -
cze nia mi pięk ny al bum dot. Gmi ny
Msza na Dol na, czer wo ną ró żę oraz list
gra tu la cyj ny.

Jak na tak za cny Ju bi le usz przy sta ło
by ły to a sty, łzy wzru sze nia oraz wspo -
mnie nia chwil sprzed 50 lat.

BO GU MI ŁA CHAL CARZ

Wspólny Jubileusz 50-lecia
par małżeńskich Miasta
i Gminy Mszana Dolna
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Te go rocz nym ob cho dom świę ta przy -
świe ca ły je go sło wa: „Nad ludz ką na -
dzie ją od przed szko la ka, ucznia, aż
do do ro słe go, w roz ma itych sy tu acjach,
na roz ma itych ży cio wych za krę tach
wciąż trze ba pra co wać”. 

Część ar ty stycz ną, roz po czy na ją cą
uro czy sto ści, przy go to wa li ucznio wie
z klas: II a, II b, II d, III a, III b, III c
pod opie ką Ka ta rzy ny So buń oraz An -

ny Jur kow skiej. Wiel ki wy si łek
uczniów na gro dzo ny zo stał licz ny mi
bra wa mi, ale na szcze gól ne wy ró żnie -
nie za słu ży li re pre zen tan ci kla sy II b:
Ka rol Gra biec, Grze gorz Ko wal czyk,
Pa tryk Ko wal czyk oraz Pa weł Mu cha.
Wcie li li się oni po mi strzow sku w ro le
pod ha lań skich gó ra li dys ku tu ją cych
w cie niu drzew u pod nó ża gór o fi lo zo -
fii. Ich wy stęp prze pla ta ny gó ral ski mi

me lo dia mi wy wo łał uśmiech u wie lu
wi dzów. Na si mło dzi „gó ra le” po ka za -
li, że ks. Ti sch ner w swo ich dzie łach po -
ru szał spra wy wiel kie i wa żne, ale
jed no cze śnie mó wił o nich w spo sób
pro sty i hu mo ry stycz ny. 

Oczy wi ście nie mo żna po mi nąć wiel -
kie go wkła du pra cy An ny Mró zek – Ko -
tar skiej oraz wspie ra ją cych ją na uczy cie li
i uczniów w przy go to wa nie wy jąt ko wej
de ko ra cji, któ ra z ca łą pew no ścią wpły -
nę ła na od biór przed sta wia nych frag -
men tów „Hi sto rii fi lo zo fii po gó ral sku”. 

Po mszy św. swo je przed sta wie nie
za pre zen to wa li ucznio wie szko ły pod -
sta wo wej, któ rej pa tro nem jest Ma ria
Ko nop nic ka.

KOŁO DZIENNIKARSKIE 
przy ZPO Mszana Górna 

Świę to szko ły po gó ral sku
Pierw szy dzień wio sny, 21 mar ca, zbiegł się w tym ro ku szkol nym w Ze spo -
le Pla có wek Oświa to wych w Msza nie Gór nej z uro czy sto ścią Świę ta Szko ły.
Ucznio wie gim na zjum, na uczy cie le oraz za pro sze ni go ście (Bo le sław Ża ba
– wójt Gmi ny, Jan Cho rą gwic ki – przew. Ra dy Gmi ny, ks. Je rzy Raź ny – pro -
boszcz pa ra fii w Msza nie Dol nej pw. Mi cha ła Ar cha nio ła, rad ni gmi ny z te -
re nu Msza ny Gór nej) ze bra li się na sa li gim na stycz nej, by wziąć udział we
mszy świę tej oraz aka de mii upa mięt nia ją cej wy bit ną po stać ks. prof. J. Ti -
sch ne ra, pa tro na na szej szko ły. 

EDUKACJA
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Ucznio wie dwóch szkół Ze spo łu
Szko ły i Przed szko la w Ol szów ce
oraz Ze spo łu Pla có wek Oświa to -
wych w Ra bie Ni żnej wy je cha li
pod ko niec mar ca na wy ciecz kę
do War sza wy. Jej or ga ni za tor ka mi
by ły: dy rek tor szko ły w Ol szów ce
Bo gu sła wa Paj dzik oraz ka te chet ka
Do mi ni ka Ku biń ska.

Wy je cha li śmy o godz. 4.30 ra no,
sprzed bu dyn ku szko ły w Ol szów ce. Je -
cha li śmy dłu go, aż w koń cu uj rze li śmy
ta bli cę z na pi sem: War sza wa. Tam
przed bu dyn kiem Sej mu cze kał na nas
nasz po seł Ta de usz Pa ta li ta, dzię ki któ re -

mu mie li śmy mo żli wość zwie dzić Sejm
i Se nat Rze czy po spo li tej Pol skiej oraz
spo tkać się z mar szał kiem Sej mu Grze go -
rzem Sche ty ną. Do spo tka nia do szło
w pią tek 25 mar ca. Ubra ni w od święt ne
stro je zo sta li śmy przy ję ci w pięk nym ga -
bi ne cie miesz czą cym się w bu dyn ku Sej -
mu. Po krót kiej roz mo wie, wrę czy li śmy
pa nu Mar szał ko wi upo min ki, a ka pe la
gó ral ska „Ol szo wia nie” za gra ła i za śpie -
wa ła swo je po pi so we utwo ry.

Spo tka nie z naj wa żniej szym przed sta -
wi cie lem pol skie go par la men tu w je go
ga bi ne cie na dłu go po zo sta nie w pa mię -
ci wszyst kich uczest ni ków wy ciecz ki.

Tak roz po czę ła się na sza przy go da
z War sza wą. Wszy scy by li bar dzo pod -
eks cy to wa ni, tym bar dziej, że bra li śmy
udział w ob ra dach. Po za koń cze niu
zwie dza nia Sej mu uda li śmy się w in ne
miej sca sto li cy, m.in. na Kra kow skie
Przed mie ście przed Pa łac Pre zy denc ki
i do Bel we de ru, do ko ścio ła św. An ny
i pod Po mnik Sy ren ki. W pierw szym
dniu prze wod nik opro wa dził nas po naj -
cie kaw szych miej scach sto li cy, a do ho te -
lu do tar li śmy do pie ro ok. 20.

Dru gi dzień za po wia dał się bar dzo
cie ka wie i ta ki też był. Na sze zwie dza nie
roz po czę li śmy od miej sca, któ re wy war -
ło na nas ogrom ne wra że nie. By ło to Mu -
zeum Wię zie nia „Pa wiak”, któ re otwar te
zo sta ło 28 li sto pa da 1965 r. Ko lej nym
miej scem, któ re zwie dzi li śmy, by ło Wię -
zie nie Ge sta po przy Alei Szu cha, na stęp -
nie Grób Nie zna ne go Żoł nie rza, gdzie
by li śmy świad ka mi zmia ny war ty ho no -
ro wej. Du że wra że nie zro bi ła na nas wi -
zy ta w Pań stwo wym Mu zeum
Et no gra ficz nym, gdzie mo gli śmy zo ba -
czyć pięk ną wy sta wę Au stra lia i Oce ania,
Ma pu che, Ziar no Chi le oraz prze pięk ną
wy sta wę Pol skich Stro jów Lu do wych.
Miej sce, któ re rów nież by ło na na szej

W go ści nie 
u mar szał ka 
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dro dze, to po mnik Cho pi na, o któ rym
mo gli śmy się do wie dzieć wie le cie ka -
wych rze czy od na sze go prze wod ni ka.

Pro gram wy ciecz ki prze wi dy wał
zwie dza nie naj cie kaw szych miejsc
w sto li cy. Ko lej nym więc punk tem pro -
gra mu by ły Ła zien ki Kró lew skie
z wszyst ki mi za byt ka mi par ku – Sta rą
Po ma rań czar nią, Pa ła cem na Wo dzie,
Te atrem na Wy spie. Oczy wi ście nie mo -
gło za brak nąć spa ce ru ją cych pa wi, któ -
re są „nie od łącz nym ele men tem” Par ku
Ła zien kow skie go od cza sów kró la Sta -
ni sła wa Au gu sta. Zwie dza nie w tym
dniu do bie gło koń ca. Mi mo zmę cze nia
cze ka ła nas jesz cze jed na nie spo dzian ka
– se ans w ki nie 5D. Ki no 5D to miej sce,
w któ rym widz od bie ra film wszyst ki mi
zmy sła mi. Mo gli śmy po czuć za pach po -
ma rań czy, szum wia tru, jed nym sło wem
świet nie się ba wić. Po ca łym dniu peł -
nym emo cji wró ci li śmy do ho te lu zmę -
cze ni i peł ni wra żeń.

Dzień trze ci był rów nie cie ka wy jak
po przed nie. Roz po czę li śmy go od wi zy -
ty w Pa ła cu w Wi la no wie oraz w Pa ła cu
Kró lew skim. By ło tam prze pięk nie. Ka -
żdy z nas za chwy cał się wy stro jem obu
pa ła ców. Ko lej nym punk tem na na szej
dro dze by ło Mu zeum Po wsta nia War -
szaw skie go i na ko niec miej sce, któ re
bar dzo chcie li śmy zwie dzić, czy li Po -
wąz ki – naj star szy i naj bar dziej zna ny
cmen tarz w Pol sce, na któ rym spo czy wa
wie le za słu żo nych oso bi sto ści. Spa ce ru -
jąc po alej kach, mo żna nie ma lże czy tać,
jak z otwar tej księ gi o ży ciu daw nej War -
sza wy. W tym miej scu mo gli śmy przy -
po mnieć so bie o cał kiem nie daw nym
wy da rze niu, ja kim by ła ka ta stro fa
w Smo leń sku, i lu dziach, któ rzy tam zgi -
nę li, a zo sta li po cho wa ni wła śnie na Po -
wąz kach. 

Sy ci wra żeń, zmę cze ni, ale bar dzo za do -
wo le ni, wra ca li śmy do do mów. Wy ciecz ka
by ła bar dzo uda na. Do zwie dza nia zo sta ło
w War sza wie jesz cze du żo miejsc. Ma my
na dzie ję, że po je dzie my tam jesz cze raz. 

Skła da my ser decz ne po dzię ko wa nia
pa nu po sło wi na Sejm RP Ta de uszo wi
Pa ta li cie za po moc w or ga ni za cji spo tka -
nia z pa nem Grze go rzem Sche ty ną mar -
szał kiem Sej mu oraz za mo żli wość
zwie dza nia Sej mu i Se na tu.

Opra co wa ła WIO LET TA KRAUS
Zdję cia WIO LET TA KRAUS,  

PIOTR KO WA LIK

Nie bra ko wa ło wra żeń i cie ka wych
spo strze żeń pod czas wy ciecz ki
mło dych adep tów sztu ki dzien ni -
kar skiej, któ rzy w na gro dę
za uczest nic two w za ję ciach „Su per
Dzien ni karz”, re ali zo wa nych w ra -
mach pro jek tu „Z mo jej Gmi ny
na wy ży ny!”, po je cha li do Kra ko wa. 

Ucznio wie pię ciu szkół pod sta wo -
wych: Ka sin ki Ma łej, Lu bo mie rza, Łę to -
we go, Ło stów ki oraz Ol szów ki
od wie dzi li klasz tor oj ców be ne dyk ty nów
w Tyń cu i sie dzi bę Ra dia Kra ków przy al.
Sło wac kie go. Wy ciecz ka roz po czę ła się
od wi zy ty w klasz to rze. Ucznio wie mo -
gli się do wie dzieć, ja kie za sa dy obo wią -

Su per dzien ni ka rze w Ra

EDUKACJA

Młodzi dziennikarze przed siedzibą Radia Kraków

Na dziedzińcu tynieckiego klasztoru

MSZANA 4.2011_MSZANA KWARTALNIK  18-04-2011  09:10  Strona 18



KWIECIEŃ 2011 NASZA GMINA 19

39 uczniów z gmi ny Msza na Dol -
na, uczest ni cy za jęć „Su per In for -
ma tyk”, w ra mach pro jek tu
„Z mo jej Gmi ny na wy ży ny!”, po je -
cha li 1 kwiet nia do Kra ko wa. Tam
zwie dzi li jed ną z kra kow skich wy -
ższych uczel ni – Aka de mię Gór ni -
czo -Hut ni czą – oraz Mu zeum
Hi sto rycz ne Mia sta Kra ko wa.

Na Aka de mii spa ce ro wa li po Mu -
zeum Hi sto rii AGH i Tech ni ki, w któ -
rym mo żna zo ba czyć m.in. licz ne
mo de le daw nych urzą dzeń gór ni czych
i hut ni czych (pie ce hut ni cze, wal cow nie,
ko lej kę gór ni czą) oraz daw ne ma szy ny
i urzą dze nia la bo ra to ryj ne. Na stęp nie
uda li się w kie run ku Wa we lu, by tam
zo ba czyć zie ją ce go ogniem smo ka. We -
szli też do kryp ty pod Wie żą Srebr nych
Dzwo nów w Ka te drze na Wa we lu,
gdzie znaj du je się grób pa ry pre zy denc -
kiej Le cha i Ma rii Ka czyń skich oraz
mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go. 

W dro dze na Kra kow ski Ry nek za -
trzy ma li się pod oknem z któ re go prze -
ma wiał pa pież Jan Pa weł II, kie dy
prze by wał w Kra ko wie w cza sie swo -
ich piel grzy mek do Pol ski. 

W mu zeum w pod zie miach ryn ku
spa ce ro wa li po zie mi, po któ rej stą pa li
kra ko wia nie w X wie ku. Z ogrom ną
cie ka wo ścią oglą da li od na le zio ne eks -
po na ty oraz re kon struk cje śre dnio -
wiecz ne go ryn ku. Du żą atrak cją
oka za ły się śre dnio wiecz ne spo so by
mie rze nia i wa że nia. Ka żdy mógł
spraw dzić, ile wa ży „ka mie ni” lub ile
„łok ci” ma wzro stu.

AGNIESZ KA MI CHAL CZEW SKA

zu ją tam za kon ni ków. Wzię li udział w spe -
cjal nie dla nich przy go to wa nych warsz ta -
tach. Mło dzi dzien ni ka rze mu sie li się
wy ka zać nie tyl ko wie dzą hi sto rycz ną, ale
przede wszyst kim spo strze gaw czo ścią.
Z Tyń ca po je cha li do Ra dia Kra ków. Tam
pod okiem re dak to ra Grze go rza Ber na si ka
mo gli od kuch ni po znać taj ni ki pra cy w ra -
diu. Naj wa żniej sza jest „Ci sza”, dla te go
na pal cach zwie dzi li kil ka pię ter bu dyn ku
przy al. Sło wac kie go, po dro dze spo ty ka -
jąc cie ka we oso bi sto ści. Na przy kład An -
drze ja Gra bow skie go, zna ne go z se ria lu
„Kiep scy”. By li w stu diu na grań im. Ro -
ma ny Bo brow skiej, w new sro omie, czy li
w miej scu gdzie re por te rzy przy go to wu ją
swo je ma te ria ły dzien ni kar skie. Pod pa try -
wa li rów nież pra cę dzien ni ka rzy, któ rzy
„na ży wo” pro wa dzi li pro gram w ra diu.
Być mo że nie je den z nich po ta kiej wi zy cie,
bę dzie chciał w przy szło ści zo stać dzien ni -
ka rzem ra dio wym.

JÓ ZEF BU DACZ

Ra diu Kra ków 

Z mojej gminy do...
Krakowa

w podziemiach Krakowskiego Rynku FOT. STANISŁAW KARPIERZ
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Słoń ce te go dnia świe ci ło jak w le -
cie. By ła to nie dzie la 28 lu te go 2010
ro ku, w szpi ta lu w Szczy rzy cu
w obec no ści swo ich dwóch có rek
Mał go rza ty i Ewy ode szła na wiecz -
ną war tę dh hm Bar ba ra Pa naś
– Druh na Bab cia, sze fo wa… ko bie -
ta le gen da. W tej sa mej nie mal go -
dzi nie w jed nym z wro cław skich
ko ścio łów pra wnuk Bab ci Pa na sio -
wej, Ma te usz Wik tor, otrzy mu je sa -
kra ment chrztu świę te go. Zbieg
oko licz no ści? Przy pa dek? A mo że
Bóg tak chciał, by wy peł nić pust kę.

W so bo tę przy łó żku Bab ci by li wszy -
scy naj bli żsi, wnu ki, Mi chał i Ka sia Mu -
cha (dzie ci Mał go rza ty) Grze gorz, Ka rol
i Ewa (dzie ci Ewy) zięć Ja nusz, Ba sia Ja -
nik, Kry sia Hu ber, Ja siu Cho rą gwic ki
i uko cha ny le karz (przy ja ciel do mu) Ma -
rek Hu ber. Pra wnu ki: Ja kub (syn Grze -
sia) Ma te usz (syn Ka ro la) oraz sy no we
Ka ta rzy na i Ka mil la by ły jesz cze we
Wro cła wiu, nikt prze cież nie wie rzył, że
to ostat nie go dzi ny ży cia.

Har cer ka z krwi i ko ści, kie ro wa ła się
za wsze do brem dziec ka oraz har cer ski -
mi ide ała mi, bra ter stwa, słu żby Bo gu
i Oj czyź nie. Wy cho waw ca wie lu po ko leń
dzie ci i mło dzie ży. Kształ to wa ła cha rak -
te ry ma łych i du żych lu dzi, któ rych los
szczę śli wie po sta wił na dro dze Jej ży cia.
Wszyst kich za ra ża ła opty mi zmem, wia -
rą w to, że nie ma na świe cie rze czy nie -
mo żli wych do zro bie nia – zwłasz cza je śli
cho dzi o spra wy, któ re przy czy nią się
do wy wo ła nia uśmie chu na twa rzy
dziec ka. Nie za stą pio ny do rad ca oraz
prze wod nik kil ku po ko leń in struk to rów
Związ ku Har cer stwa Pol skie go, nie po -
praw na ide alist ka wcie la ją ca w ży cie nie -
jed ną mak sy mę Ba den -Po wel la oraz
swo je wła sne.

Bar ba ra Pa naś zd. Ce hak uro dzi ła
się 12 lu te go 1925 r. w Prze my ślu. Oj ciec
Ka rol Ce hak ma jor, z za wo du le karz we -
te ry na rii (bra cia mo je go dziad ka, ge ne -
rał Le opold – obroń ca Mo dli na,
puł kow nik Le on – był sze fem ope ra cji
wy kry cia bro ni V1 V2 - przy. E. J), mat ka
Ma tyl da Ce hak by ła ak tor ką, któ ra mia -
ła po zwo le nie na pro wa dze nie swo je go
te atru (po wyj ściu za mąż za Ka ro la nie
upra wia ła za wo du –przyp. E. J.).

W Prze my ślu, ja ko sied mio let nia
dziew czyn ka, wstą pi ła do Gro ma dy zu -
cho wej „Po lne Kwia ty”. Póź niej by ła har -
cer ką w 12 Prze my skiej Dru ży nie
Har cer skiej „Las” w Prze my skiej Szko le
Po wszech nej a po tem w gim na zjum.

Gdy nad szedł wrze sień 1939 r., peł ni -
ła trud ną słu żbę w Po go to wiu Wo jen -
nym Har ce rek, a pod czas oku pa cji
w kon spi ra cyj nym har cer stwie Sza rych
Sze re gów. Przy ję ła wów czas kon spi ra -
cyj ny pseu do nim „Sta ry Bór”. By ła sa ni -
ta riusz ką w prze my skim szpi ta lu,
ob słu gi wa ła kuch nie na prze my skiej sta -
cji ko le jo wej, roz no si ła pod ziem ną pra sę,
broń, a ta kże taj ne do ku men ty. 

11 li sto pa da 1943 r. zło ży ła Przy rze -
cze nie har cer skie. Na ukę w cza sie woj ny
kon ty nu owa ła w na ucza niu kon spi ra cyj -
nym. Po wy zwo le niu Prze my śla w 1944
r. ujaw ni ła swo ją Dru ży nę w Lwow skiej
Ko men dzie Cho rą gwi ZHP i roz po czę ła
pró bę in struk tor ską.

Eg za min ma tu ral ny zło ży ła w 1945 r.
i to wa ro wym po cią giem po je cha ła
do Kra ko wa na Uni wer sy tet Ja giel loń ski
stu dio wać po lo ni sty kę, a po tem so cjo lo -
gię. Na kil ka dni przed in au gu ra cją stu -
diów zgło si ła się do Ko men dy Cho rą gwi
ZHP na ul. Kar me lic ką 31 (do dzi siaj
Cho rą giew jest w tym sa mym miej scu
– przyp. E. J.) Przy dzie lo no jej 39. Kra -
kow ską Dru ży nę Har ce rek huf ca
Kra ków–Śród mie ście. Przez pe wien czas
pro wa dzi ła eli tar ną dru ży nę Dru ży no -
wych „Hu ra gan”. Po ro ku zo sta ła Huf -
co wą Huf ca Wie licz ka.

Do do mu przy ul. Pra żmow skie go
w Kra ko wie, gdzie wy naj mo wa ła po kój,
przy by li na stu dia dwaj bra cia Je rzy i Sta -
ni sław Pa na sio wie z Msza ny Dol nej. I tak
ze szły się jej dro gi z Je rzym przy szłym
mę żem.

Pierw sza cór ka Mał go rza ta uro dzi ła
się jesz cze w Kra ko wie, a po tem mąż Ju -
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Miłość jest „boska cząstką” – która zamieszkuje w każdym z nas i jest właściwie
naszą duszą. Im więcej posługuje się człowiek w stosunku do bliźnich cnotą
miłości, tym bardziej rozwija i uszlachetnia swoją duszę. Ro bert Ba den-Po well

By ła al fą i ome gą

PORTRETY ZAGÓRZAN

Po le wej Bar ba ra Pa naś, po pra wej
pra wnuk Ma te usz Wik tor

Po przemianach politycznych
w roku 1956 znalazła się
wśród organizatorów
odradzającego harcerstwa.
Weszła w skład powstałej
spontanicznie Komendy Hufca
w Limanowej skupiającej
przedwojennych instruktorów
i harcerzy.
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rek na mó wił ją, by wy je cha li do Msza ny
Dol nej i tam uro dzi ła się dru ga cór ka
Ewa. W Msza nie Dol nej po zo sta ła
do koń ca ży cia.

Po prze mia nach po li tycz nych w ro -
ku 1956 zna la zła się wśród or ga ni za to -
rów od ra dza ją ce go har cer stwa. We szła
w skład po wsta łej spon ta nicz nie Ko -
men dy Huf ca w Li ma no wej sku pia ją -
cej przed wo jen nych in struk to rów
i har ce rzy.

W la tach 1967–74 peł ni ła funk cje ko -
men dant ki Huf ca ZHP w Li ma no wej
obej mu ją ce go ca ły po wiat li ma now ski.

W la tach 1976-1978 oraz 2002-2007
peł ni ła funk cję ko men dan ta Huf ca Gor -
czań skie go im. Wł. Or ka na z sie dzi bą
w Msza nie Dol nej.

Druh na Pa na sio wa by ła rzad ko już
dziś spo ty ka nym wzo rem spo łecz ni ka.

Ca ły czas oto czo na by ła dzieć mi
i mło dzie żą. Na wet w ostat nich la tach,
kie dy zmu szo na by ła jeź dzić na wóz ku,
pro wa dzi ła jesz cze obo zy, tłu ma cząc:
A co to na wóz ku in wa lidz kim nie mo -
żna? Na hymn w cza sie ape lu wsta ję,
na ode bra nie mel dun ku wsta ję. Po le sie
cię żko jeź dzić, ale wo kół peł no mło dych
chło pa ków, któ rzy za wsze chęt nie po -
mo gą.

Ob cy lu dzie zwra ca li się do niej druh -
no, bab ciu Pa na sio wa. Od Jur ka Owsia -
ka otrzy ma ła po dzię ko wa nia za ogór ki
ki szo ne i kon fi tu ry prze ka zy wa ne na li -
cy ta cje.

Za swą dzia łal ność od zna czo na zo sta -
ła wie lo ma od zna cze nia mi, mie dzy in -
ny mi: Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru

Od ro dze nia Pol ski, Zło tym Krzy żem
za Za słu gi dla ZHP, Me da lem Ko mi sji
Edu ka cji Na ro do wej i od zna cze niem,
któ re ce ni ła so bie naj bar dziej, po nie waż
to od zna cze nie nada wa ne jest przez
dzie ci. We wrze śniu 1977 r. otrzy ma ła
OR DER UŚMIE CHU, sta jąc się ka wa le -
rem Or de ru Uśmie chu.

2 mar ca 2010 r. od był się po grzeb Bab -
ci Pa na sio wej. Że gna li Ją: ro dzi na i uko -
cha ne pra wnu ki Ku ba i po zna ny przez
fo to gra fie i fil mi ki Ma te usz, przy ja cie le,
zu chy, har ce rze, in struk to rzy z wszyst -
kich za kąt ków Pol ski.

Obec ny bur mistrz mia sta Ta de usz Fi -
li piak w pięk nej mo wie po że gnal nej po -
wie dział mię dzy in ny mi „[…] Co
po wie my wy smu kłym so snom z Po bie -
ro wa, że już ni gdy się ni mi nie za chwy -
cisz? Nie uwie rzą, po dob nie jak my nie
wie rzy my jesz cze i nie mo że my się po -
go dzić z Two ja śmier cią Druh no Bar ba -
ro, Bab ciu Pa na sio wa, sze fo wo…” 

Wspomnienia
Ewa Ja siń ska – młod sza cór ka: Trud -

no jest mi my śleć w cza sie prze szłym o Ma -
mie. Bar dzo za Nią tę sk nię, ale wiem, że
na dal mo gę na Nią li czyć. Mo że to dziw ne,
ale gdy cho dzi o po dej mo wa nie de cy zji
zwią za nych z har cer stwem, Ma ma jest
przy mnie. Cze go mnie na uczy ła? Te go, że
czło wie ka w po trze bie nie po zo sta wia się sa -
me go. Co mi prze ka za ła? Mi łość do dzie ci
i mło dzie ży.

Orzeł Agniesz ka: Druh na Pa na sio wa
by ła zna na nie tyl ko w Msza nie, lu bi li Ją
i ce ni li in struk to rzy z ró żnych za kąt ków
Pol ski. Za pa mię tam Ją ja ko ty po wą bab cię,
za wsze uśmiech nię tą, ra do sną, za wsze try -
ska ją cą hu mo rem, ja ko oso bę nie po spo li tą,
da rzą cą mi ło ścią ka żde go czło wie ka, za rów -
no ma łe go, jak i do ro słe go. Z peł nym od da -
niem słu ży ła swo ją wie dzą, ra dą i po mo cą
wszyst kim tym, któ rzy się do Niej zwra ca -
li. Dzię ki nie kon wen cjo nal nym po my słom,
peł na ży cio wej ra do ści i ener gii oto czo -
na by ła dzieć mi i mło dzie żą. Jej ży ciem by -
ło har cer stwo, a swo je idee za szcze pi ła ta kże
we mnie. Dzię ki Niej przez 20 lat mo głam
spę dzać wspa nia łe wa ka cje na obo zach naj -
pierw ja ko zuch, po tem har cerz, a te raz ja -
ko in struk tor. Dla Druh ny Pa na sio wej
ogni sko już za ga sło, ale wie rzę, że „przy in -
nym ogniu w in ną noc zo ba czy my się
znów”. Z Bab cią Pa na sio wą mia ły śmy jesz -
cze je den wy my ślo ny przez nas zwy czaj.
Przez po nad 6 lat dzwo ni ły śmy do sie bie
(kto pierw szy) z po zdro wie nia mi z oka zji
zmie nia ją cych się pór ro ku. Raz wy gry wa -
ła Druh na, a raz ja. Bar dzo mi ło Ją wspo -
mi nam i mu szę przy znać, że mi Jej bra ku je.

Bar ba ra Ja nik: Ostat nio co raz czę ściej
zda ję so bie spra wę, że praw dzi wą war tość
dru gie go czło wie ka od kry wa my do pie ro
wte dy, kie dy już go nie ma, w przy pad ku
hm Bar ba ry Pa naś od kry li śmy tę war tość
jesz cze gdy by ła z na mi. Tak trud no uwie -
rzyć, że ode szła, prze cież za wsze by ła i nie
po zwa la ła, aby nasz świat się roz sy py wał.

Na obozie w Pobierowie
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Ni gdy nie mia ła wąt pli wo ści, że jej ży cie to
słu żba. W swo jej har cer skiej słu żbie prze -
ję ła od po wie dzial ność za to, co naj wa żniej -
sze: za dziec ko, za set ki dzie ci, któ re tyl ko
dzię ki jej de ter mi na cji pierw szy raz zo ba -
czy ły mo rze, pierw szy raz bra ły od po wie -
dzial ność za swój za stęp, pierw szy raz
mia ły pew ność, że to, co ro bią, jest wa żne.
Wska zy wa ła nam dro gę, jak być lep szym

czło wie kiem. Przy wo łu ję jej po stać i wiem,
że z druh ną Wi sią Świerk pro wa dzi gdzieś
tam swój ko lej ny obóz, a nam po zo sta je żyć,
jak by by ła z na mi. 

Ma rek Hu ber: Druh nę Ba się Sze fo wą
(tak zwra ca łem się do Niej) zna li śmy
od wie lu lat, by ła dla nas bar dzo bli ską oso -
bą. Zaw sze po god na, uśmiech nię ta, słu żą -
ca do brą ra dą. Po mi mo wła snych
pro ble mów, bó lu, cier pie nia i po stę pu ją ce -
go in wa lidz twa, by ła cał ko wi cie od da -
na swo im uko cha nym zu chom i har ce rzom.
Pust ka, któ ra zo sta ła po Jej odej ściu, jest nie
do wy peł nie nia.

Ta de usz Fi li piak, bur mistrz Msza -
ny Dol nej: Zna łem Bar ba rę Pa naś od po -
nad 30 lat i od po cząt ku by łem z nią
emo cjo nal nie zwią za ny. W blo kach, w któ -

rych miesz ka łem, udzie la ła się w świe tli cy
osie dlo wej. Or ga ni zo wa ła nam za ję cia pla -
stycz ne, roz kła da ła mię dzy blo ka mi na mio -
ty, by za szcze pić w nas har cer stwo. By ła jak
wul kan, nie po spo li ta, nie tu zin ko wa, ki pią -
ca mi ło ścią do ka żde go, we so ła. Dy ry go wa -
ła wszyst ki mi, bo by ła al fą i ome gą. Jesz cze
nie daw no roz my śla ła o ob cho dach 100-le cia
har cer stwa w Msza nie Dol nej. Cię żko bę -
dzie Ją te raz za stą pić, bo ode szła od nas oso -
ba wspa nia ła pod ka żdym wzglę dem,
od któ rej uczy li śmy się wszyst kie go.

Jan Cho rą gwic ki: Sze fo wą dh Bar ba -
rę Pa naś spo tka łem pierw szy raz na obo zie
w Czar no ci nie i mo gę po wie dzieć, że ka żdy,
kto ją po znał, zo sta wał pod wra że niem jej
oso bo wo ści. Po tra fi ła zgro ma dzić wo kół sie -
bie zna nych in struk to rów, że wy mie nię dh:
Wi się Świerk, Al bi na Szen de rę, Ju lia na To -
liń skie go i wie lu in nych. Po tem przez wie le
lat mia łem przy jem ność po znać dh Bar ba rę
i jej mę ża Je rze go bli żej, by łem czę stym go -
ściem do mu i pra co wa łem w Ko men dzie
Huf ca ZHP Msza na Dol na. Ży cie po świę -
ci ła ro dzi nie, har cer stwu i dzie ciom, tym
wszyst kim Jaś kom i Ma ry siom z Po rę by,
Ka si ny, Ra by, Lub nia, Ka mie ni cy, ale ta kże
z Msza ny, Tym bar ku, Li ma no wej, Są cza,
No we go Tar gu, Za ko pa ne go, Ja błon ki, Rab -
ki, Kra ko wa, któ rzy nie jed no krot nie dzię ki
niej, po raz pierw szy mo gli zo ba czyć mo rze,
je zio ra i in ne miej sca na sze go kra ju. Wy -
cho wa ła po ko le nia do brych po rząd nych lu -
dzi, od ci snę ła ślad na ży ciu wie lu z nas,
kie dy sze dłem do woj ska, że gna ła mnie sło -
wa mi „z Bo giem syn ku”.

EWA JASIŃSKA

Spotkanie z gen. Berlingiem

PORTRETY ZAGÓRZAN

Bar ba ra Pa naś z cór ka mi Mał go rza -
tą i Ewą

Na spotkaniu: od prawej Julian Toliński, trzecia od prawej Barbara Panaś
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Wiele
wiedzą
o ruchu
drogowym 
Osiem dru żyn ze szkół pod sta wo -
wych i czte ry z gim na zjum wzię ły
udział w eli mi na cjach gmin -
nych XXXIV Tur nie ju Bez pie czeń -
stwa w Ru chu Dro go wym. Za wo dy
od by ły się 9 mar ca, w Ze spo le Pla -
có wek Oświa to wych. 

Uczest ni cy tra dy cyj nie roz wią zy wa li
test z wie dzy o ru chu dro go wym
i pierw szej po mo cy. Póź niej po ko ny wa li
na ro we rze tor prze szkód, sto su jąc wie -
dzę teo re tycz ną w prak ty ce.

W ka te go rii szkół pod sta wo wych
zwy cię ży li ucznio wie SP nr 1 z Ka sin ki
Ma łej, dru gie miej sce za ję ła dru ży -
na z Ka si ny Wiel kiej, a trze cie SP nr 2
z Ka sin ki Ma łej. In dy wi du al nie naj lep si
by li: Mi chał Fi li piec, Prze my sław Le żań -
ski oraz Kac per Ru sin z SP nr 1 z Ka sin -
ki Ma łej.

W ka te go rii gim na zjów rów nież zwy -
cię ży li re pre zen tan ci Ka sin ki Ma łej, dru -
dzy by li ucznio wie z Ka si ny Wiel kiej,
a trze cie miej sce za ję ła dru ży na z Msza -
ny Gór nej. In dy wi du al nie w tej ka te go rii
wie ko wej zwy cię ży li: Bar tło miej Cież
(test roz wią za ny bez błęd nie), Ar tur
Kacz mar czyk oraz Da wid Dziad ko wiec
z ZPO Ka sin ka Ma ła. 

Za an ga żo wa nie dy rek tor ZPO An ny
Pi wo war skiej oraz na uczy cie li w przy -
go to wa nie uczest ni ków i sa mych za wo -
dów co ro ku owo cu je suk ce sa mi
uczniów pla ców ki oraz roz bu dza za in -
te re so wa nie tur nie jem co raz więk szą
rze szę mło dych lu dzi.

Or ga ni za to rem tur nie ju na te re nie po -
wia tu jest WRD KPP w Li ma no wej oraz
Ku ra to rium Oświa ty.

DOROTA BOROWIEC

Dru gie go dnia wio sny przy by li
do Szko ły Pod sta wo wej w Ło stów -
ce nie co dzien ni go ście: re dak tor
Piotr Sa cha wraz z fo to gra fem zna -
ne go cza so pi sma dla dzie ci i mło -
dzie ży „Ma ły Gość Nie dziel ny”.
Przy go to wy wa li oni u nas ma te riał
do ko lej ne go nu me ru pi sma. 

Za in te re so wał ich szcze gól nie pro -
jekt do ty czą cy po zna wa nia na ucza nia
Ja na Paw ła II oraz in ne dzia ła nia przy -
go to wu ją ce do ocze ki wa nej be aty fi ka -
cji Pa tro na Szko ły, Ja na Paw ła II. Gru pa
uczniów zdo by wa ją cych od zna kę gór -
ską Ja na Paw ła II pod opie ką pa ni Sa bi -
ny Du ijn opo wie dzia ła o swo ich
zma ga niach na szla kach pa pie skich.
Za in te re so wa nie re dak to rów wzbu dził

też pro jekt eku me nicz ny, kon kurs
na naj pięk niej szy ró ża niec, Ty go dnie
Bi blij ne, dzia łal ność cha ry ta tyw na pro -
wa dzo na w szko le. Roz ma wia li z człon -
ka mi Szkol ne go Ko ła „Ca ri tas” o tym,
jak na ucza nie Ja na Paw ła II in spi ru je ich
do po mo cy po trze bu ją cym. Tra fi li aku -
rat na trwa ją cy od trzech dni kier masz
afry kań ski na po moc mi sjom oraz ak cję
„Bu ci ki dla Afry ki”. Tym ra zem bo -
wiem mi sjo nar ka s. Do mi ni ka La skow -
ska po pro si ła nas o obu wie dla dzie ci
oraz ubran ka dla funk cjo nu ją cej
w ośrod ku mi syj nym w Rut shu ru po -
ro dów ki. 

O tym, co są dzą o pra cy na szej szko -
ły, do wie cie się w na stęp nym nu me rze
„Ma łe go Go ścia”. Nie prze gap cie!

UR SZU LA AN TOSZ -RE KUC KA

„Ma ły Gość Nie dziel ny”
w szko le w Ło stów ce

EDUKACJA
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Wraz z na dej ściem wio sny, do ży cia
bu dzi się przy ro da. Bu dzą się więc
i pszczo ły, któ re to gwa ran tu ją nam
życie. Na ukow cy bi ją bo wiem
na alarm, że po wy gi nię ciu ostat -
niej pszczo ły, ży cie na Zie mi trwać
bę dzie tyl ko kil ka dni. 

Pszczo ły od za wsze fa scy no wa ły lu -
dzi. I nie tyl ko ze wzglę du na ko rzy ści,
ja kie pły ną z ho dow li tych owa dów, ale
przede wszyst kim fa scy na cję bu dzi ła or -
ga ni za cja spo łecz na ro dzin pszcze lich.
O pszczo łach mó wio no „świę te owa dy”,
a we dług mi to lo gii egip skiej to by ły „Łzy
Bo ga”. Daw niej wie rzo no, że spo ży wa -
ny miód i pro duk ty pszcze le za pew nia -
ją dłu go wiecz ność i mło dość. Na na szym
te re nie za cho wał się gdzie nie gdzie zwy -

czaj pu ka nia do ula i w ten spo sób oznaj -
mia nia pszczo łom o śmier ci wła ści cie la
pa sie ki. Je śli te go nikt nie uczy nił,
pszczo ły gi nę ły lub wy pro wa dza ły się
w in ne miej sce. Czło wiek da rzy więc
pszczo ły sza cun kiem na le żnym wszyst -
kim stwo rze niom, któ re da ją ży cie in -
nym. Sza cu nek do tych owa dów
prze ja wia się rów nież w sło wach. Nikt
nie po wie, że pszczo ła zde chła, a umar -
ła lub pa dła. Od pszczół uczy my się też
or ga ni za cji pra cy i nie bez po wo du na zy -
wa my naj bar dziej pra co wi tych „pszczół -
ka mi”. 

Or ga ni za cja ży cia ro dzin 
pszcze lich

Pszczo ła ma dłu gość cia ła od 7 mm
do 18 mm. Ubar wie nie o ró żnej in ten -
syw no ści – od jed no li cie czar ne go i ciem -
no brą zo we go do żół te go
i czer wo no -po ma rań czo we go. Wszyst kie
ga tun ki pszczół ży ją w zor ga ni zo wa nych
spo łe czeń stwach, nie za le żnie od miej sca,
w któ rym się znaj du ją. Bu du ją one z czy -
ste go wo sku pla stry, na któ rych z obu
stron umiesz czo ne są ko mór ki, słu żą ce
do wy cho wu czer wiu i prze cho wy wa nia
po kar mu i mio du. Osob ni ki do ro słe i lar -
wy odży wia ją się nek ta rem, spa dzią
i pył kiem kwia to wym. Pszczo ły ży ją
w du żych ro dzi nach i za le żnie od ga tun -
ku ro dzi ny te li czą od kil ku do 20-80 ty -
się cy osob ni ków. Pszczo ły to owa dy
bar dzo zor ga ni zo wa ne i o du żej dys cy -
pli nie. Do sko na le wy pra co wa ły spo sób
re gu la cji tem pe ra tu ry w gnieź dzie, co
po zwa la ro dzi nom pszcze lim na unie za -
le żnie nie się w du żej mie rze od wa run -
ków ze wnętrz nych, dzię ki cze mu
w kli ma cie chłod nym mo gą prze żyć dłu -
gie i mroź ne zi my. 

Le kar stwo na wie le cho rób
Błęd nie uwa ża się, że pszczo ły to

stwo rze nia agre syw ne. Fakt, żą dlą, ale

tyl ko wte dy, gdy czu ją za gro że nie. Użą -
dlą, po czym umie ra ją. Jad pszcze li jest
mo że nie przy jem ny, bo po wo du je opu -
chli znę, ale nie jest nie bez piecz ny. Dla
do ro słe go zdro we go czło wie ka za gro że -
nie ży cia wy stę pu je przy oko ło stu użą -
dle niach. Pszczo ły da ją wie le po żyt ku
dla ludz ko ści, a ba da nia na uko we do -
wio dły, że ko rzy ści tych mo żna czer pać
jesz cze wię cej. Po wsta ła i roz wi ja się no -
wa ga łąź me dy cy ny na tu ral nej, zaj mu ją -
ca się le cze niem za po mo cą pszczół
-api te ra pia. Od kry to, że jad pszcze li
przez wie le lat był jed nym z głów nych
spo so bów le cze nia reu ma ty zmu i za pa -
le nia sta wów. Nie daw no na uka uzna ła
ta kże lecz ni cze wła ści wo ści pro po li su,
pył ku i mlecz ka.

Bez pszczół nie ma ży cia 
Współ cze sne pszcze lar stwo opie ra się

na ho dow li ro jów pszczo ły miod nej
w ulach two rzą cych tzw. pa sie ki. Przez
wie ki prak ty ki i ob ser wa cji pszcze la rze
na uczy li się ob co wa nia z pszczo ła mi.
Prze ko na li się, że przy no szą one wie le
ko rzy ści, pod wa run kiem, że o nie dba -
my. Tym cza sem na ukow cy na ca łym
świe cie bi ją na alarm i udo wad nia ją, że

Pszczo ły bu dzą się
po zi mie!

EKOLOGIA
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pszczo ły to stwo rze nia dzię ki któ rym to -
czy się ży cie. Po zgi nię ciu ostat niej
pszczo ły na zie mi ży cie trwać bę dzie
jesz cze tyl ko kil ka dni. Dla te go po zwa -
laj my pszcze la rzom roz wi jać ich pa sie ki,
nie truj my śro do wi ska ró żny mi pe sty cy -
da mi, któ re w kon se kwen cji za bi ja ją
pszczo ły. Rol ni cy win ni mieć świa do -
mość, że wy ko ny wa nie nie któ rych prac
np., opry ski w sa mo po łu dnie, nisz czy te
po ży tecz ne stwo rze nia, ale ta kże nisz czy
zdro wie ich sa mych. Wiel ką szko dę, co
udo wad nia ją na ukow cy, czy ni dla
pszczół te le fo nia ko mór ko wa oraz wszel -
kie go ro dza ju fa le elek tro ma gne tycz ne,
któ re dez or ga ni zu ją i za kłó ca ją ich tryb
ży cia, przy czy nia jąc się do ich wy gi nię -
cia. Nie bój my się te go ma łe go stwo rze -
nia, bo osią ga my dzię ki nie mu wie le
ko rzy ści. Po pie raj my pszcze la rzy w ich
dzia ła niach, a pszczo ły się nam po sto -
kroć od wdzię czą.

PIOTR LU LEK

W Pu blicz nej Szko le Pod sta wo wej
w Trąb kach po raz je de na sty od był
się Tur niej Wie dzy or ga ni zo wa ny
w ra mach Wo je wódz kie go Kon -
kur su Eko lo gicz ne go. Po dob nie
jak w ubie głym ro ku, ho no ro wy
pa tro nat nad kon kur sem ob jął
Ma ło pol ski Ku ra tor Oświa ty. 

Tra dy cyj nie już mot tem roz gry wek
by ły sło wa Ja na Paw ła II: „Dar pa no wa -
nia nad przy ro dą win ni śmy wy ko rzy -
stać w po czu ciu od po wie dzial no ści,
świa do mo ści, że jest to wspól ne do bro
ludz ko ści”.

W Tur nie ju wie dzy na te mat eko lo -
gii wzię ło udział 48 uczest ni ków
– wśród nich zna leź li się ucznio wie
ma ło pol skich szkół pod sta wo wych
oraz przed szko la ki. Zma ga nia od by wa -
ły się w trzech ka te go riach wie ko wych.
Naj młod si uczest ni cy, re pre zen tu ją cy
kla sy 0 i I, wy ka zy wa li się prak tycz ną
zna jo mo ścią pod staw eko lo gii. Ucznio -
wie klas II -III oraz IV -VI roz wią zy wa li
test spraw dza ją cy ich wie dzę.
Wy ni ki Tur nie ju Wie dzy Eko lo gicz nej:
KA TE GO RIA klas 0-I: I miej sce Nor bert Grzyb
(SP nr 3 Ka sin ka Ma ła); II miej sce Mar cin Pa -
bian (SP Gdów); III miej sce Wik to ria Gaw lik
(PSP Trąb ki), We ro ni ka Pilch (NP Gdów). KA TE -

GO RIA kl. II -III: I miej sce Mar cin Żą dło (SP
nr 3 Ka sin ka Ma ła); II miej sce Bar ba ra Głuc (SP
Zrę czy ce), Ja kub Pa do lak (SP Gdów), Ma ciej
Bier nat (SP Nie go wić); III miej sce Ma ja Mo su -
rek (SP Grod ko wi ce). KA TE GO RIA kl. IV -
-VI: I miej sce Ja cek Sta siak (SP
Gdów); II miej sce Wik tor Kmie cik (SP Kłaj), Ja -
kub Pasz kot (SP Ja ro szów ka); III miej sce We ro -
ni ka Wisz (SP Za bie rzów Bo cheń ski),
Bar tło miej Żył ko (SP nr 52 Kra ków), Ka ta rzy -
na Żą dło (SP nr 3 Ka sin ka Ma ła).

Ucznio wie na szej szko ły wzię li rów -
nież udział w kon kur sach prac pla -
stycz nych, fo to gra ficz nych i li te rac kich,
jed na kże z po wo du du żej ilo ści prac nie
za kwa li fi ko wa li się do czo łów ki.
Kon kurs pla stycz ny: Ma ria Krzysz to fiak, kl. I,
We ro ni ka Skal ska, kl. IV; Kon kurs li te rac ki:
Jo an na Cie żak, kl. IV; Kon kurs fo to gra ficz -
ny: Jo an na Cie żak, kl. VI.

Ga la Prac pla stycz nych, li te rac kich
i fo to gra ficz nych mia ła miej sce w Szko -
le Pod sta wo wej w Trąb kach. 

Do kon kur su przy go to wy wa ły
uczniów: Aga ta Zię ba, Bar ba ra Ło jas
i Bar ba ra To karz. Za rów no uczniom, jak
i na uczy cie lom ser decz nie gra tu lu je my.

Za koń cze nie kon kur su wraz z uro -
czy stym wrę cze niem na gród od by ło
się 23 mar ca 2011r. w Gim na zjum
w Nie go wi ci. BAR BA RA TO KARZ

Na ra tu nek Zie mi
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Bi blio te ka w Ka si nie Wiel kiej po le ca

Kto czy ta, wię cej wie

FRAN CE SCA SI MON
Kosz mar ny Ka ro lek 
i na pad na bank

Kosz mar ny Ka ro lek jest bez wąt pie nia
kosz mar ny i spra wia mnó stwo kło po tów
wy cho waw czych. Jest przy tym jed nak
bar dzo sym pa tycz ny, spryt ny, od wa żny
i po my sło wy.

Je go młod szy brat – Do sko na ły Da -
mia nek – nie ma z nim lek kie go ży cia,
nie mó wiąc już o ro dzi cach…

W tej ksią żecz ce Fran ce sca Si mon
opo wie dzia ła m.in. o tym, jak nasz bo ha -
ter, chcąc za ro bić pie nią dze na „su per faj -
ną i su per dro gą” za baw kę, czy li
Cy fro we go Psa, po sta na wia wy da wać
cza so pi smo pt. „Go rą cy Grom”. Aby się
le piej sprze da wać – ga ze ta ujaw nia wie -
le bul wer su ją cych se kre tów z ży cia szko -
ły, na uczy cie li i uczniów (w tym Wred nej
Wan dzi i Ję dzo wa tej Ja dzi). Wszyst kie
new sy są rze czy wi ście no we i wszyst -
kie… mi ja ją się z praw dą, bo jak tłu ma -
czy Ka ro lek: Po co po da wać in for ma cje,
któ re wszy scy zna ją... 

Wła śnie je den z eg zem pla rzy za ku pił
szkol ny in spek tor.

Hi sto rie Kosz marn go Ka rol ka to za -
baw na se ria opo wie ści, któ ra mo że po -
móc prze ła mać nie chęć do czy ta nia tej

GRA ŻY NA JE RO MIN–GA ŁUSZ KA
Ko bie ty z Czer wo nych Ba gien

Kor ne lia Mar czew ska po cię żkich
przej ściach, w głę bo kiej de pre sji – mil -
cząc prze sia du je ca łe dnie w to wa rzy -
stwie swej bli sko stu let niej pra bab ki
Rozy. Sie dząc tak, wspo mi na wszyst kie
za sły sza ne w dzie ciń stwie opo wie ści, bę -
dą ce jed no cze śnie hi sto rią lo sów kil ku
po ko leń ko biet, któ rych ży cie zwią za ne
jest z do mem w Czer wo nych Ba gnach. 

Nie któ rzy na zy wa li je „wiedź ma mi
z Czer wo nych Ba gien”. A to by ły po pro -
stu sa mot ne, sil ne (cza sem zwa rio wa ne)
ko bie ty, któ re od wa żnie sta wa ły do wal -
ki z prze ciw no ścia mi lo su.

Dziw nym zbie giem oko licz no ści ni -
gdy do tąd ża den mę żczy zna nie za -
miesz kał na sta łe w ich do mu. Pa no wie,
ow szem po ja wia li się w ży ciu „ko biet
z Ba gien” – naj czę ściej by je roz ko chać,
a po tem od cho dzi li, zni ka li na gle… bo
woj na, bo śmierć, bo po li ty ka.

ERIC–EM MA NU EL SCHMITT
Mo je Ewan ge lie

O Eri cu – Em ma nu elu Schmit cie usły -
sze li śmy kil ka lat te mu przy oka zji wy -
da nia w Pol sce po wie ści „Oskar i Pa ni
Ró ża” – o chłop cu umie ra ją cym na ra ka.
Ksią żka sta ła się nie wąt pli wym be st sel -
le rem w na szym kra ju. 

Jej au tor uro dził się 51 lat te mu we
Fran cji w ate istycz nej ro dzi nie. Sam też
był ate istą do chwi li, gdy w 1989 r., sześć
lat po ukoń cze niu przez nie go stu diów
fi lo zo ficz nych, prze żył trans cen dent ne
do świad cze nie i uwie rzył w Bo ga.

DLA DZIECI

DLA DOROSŁYCH

DLA DOROSŁYCH

KULTURA

stro nią cej od ksią żek czę ści mło dej po pu -
la cji. Po mo gą w tym też: du ża czcion ka
tek stu i za baw ne ilu stra cje. 

Gwa ran tu ję, że kto się gnie po jed ną
z przy gód te go chłop ca – chęt nie po czy -
ta o nim jesz cze.

Czas prze pla ta się cią gle w tej po -
wie ści. Hi sto rie snu te przez bo ha ter kę
kon fron to wa ne są z cza sem rze czy wi -
stym.

Jest to wbrew po zo rom bar dzo cie pła
i nie po zba wio na hu mo ru ksią żka. Kli -
ma tem zbli żo na do „Do mu nad Roz le -
wi skiem” M. Ka li ciń skiej. Spraw nie
na pi sa na. Trzy ma w na pię ciu do ostat -
nich stron.

Czy Kor ne lia znaj dzie w so bie ty le si -
ły, by znów chcia ło się jej żyć? Czy Ro -
za do cze ka swych stu let nich uro dzin?
Prze czy taj cie ko niecz nie „Ko bie ty
z Czer wo nych Ba gien”.
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Claudia Kuczaj na konkursie
w Nowym Targu
W śro dę, 23 lu te go, w Miej skim Ośrod ku Kul tu ry w No wym Tar gu od był
się VIII Ogól no pol ski Kon kurs Pio sen ki An giel skiej. 

Nie mo gło za brak nąć w nim Clau dii Ku czaj, uczen ni cy Gim na zjum w Msza -
nie Gór nej. Wy ko na ła ona dwa utwo ry: Whit ney Ho uston „I wan na Do na with
so me bo dy” i Ali cia Keys „If I Ain’t Got you” i tym sa mym zdo by ła 1. miej sce.  Ale
to nie ko niec osią gnięć mło dej wo ka list ki. Clau dia zo sta ła rów nież na gro dzo -
na w VI Edy cji Ogól no pol skie go Kon kur su „Ti sch ne row skie Śla dy” za sa mo dziel -
nie na pi sa ny wiersz pt. „Wia ra”. Fi nał kon kur su odbył się 10 mar ca
w Wa do wic kim Cen trum Kul tu ry w Wa do wi cach. Ser decz nie gra tu lu je my i ży -
czy my dal szych suk ce sów. MAR TA SKOW RO NEK

Wy brał się ze zna jo my mi na pu sty nię
Ho gar. Wszedł z gru pą na szczyt gó ry
Ta har i zde cy do wał się na sa mot ne zej -
ście. Zgu bił się. Za pa dła noc. Kie dy zna -
lazł się tam na pu sty ni sam, kil ka set
ki lo me trów od ludz kich sie dzib, bez wo -
dy i je dze nia, za miast stra chu i pa ni ki po -
czuł uf ność i si łę, któ ra, jak twier dził, nie
po cho dzi ła od nie go.

Prze żył. I od na lazł wia rę.
Ksią żka „Mo je Ewan ge lie” skła da się

z dwóch czę ści. 
Część pierw sza – „Noc w Ogro dzie

Oliw nym” – przed sta wia hi sto rię ży cia
Je zu sa od dzie ciń stwa po ty tu ło wą noc
w Ogro dzie Oliw nym, gdzie mo dli się
i prze ży wa lęk w ob li czu zbli ża ją cej się
śmier ci. Schmitt przed sta wia tu Je zu sa
bar dzo ludz kie go – ja ko zwy kłe go sy na,
zwy kłe go cie śli. Z po cząt ku nie świa do -
me go swej bo sko ści, peł ne go wąt pli wo ści
i py tań. Do cho dzą ce go jed nak do ta kie go
mo men tu swej wia ry, kie dy pe łen uf no -
ści go dzi się ze swym prze zna cze niem
i go to wy jest po nieść ofia rę krzy ża. Ta
„ewan ge lia'' po ma ga uwia ry god nić czło -
wie czeń stwo Je zu sa, któ ry wła śnie ta ki
„ludz ki „jest nam szcze gól nie bli ski.

Część dru ga – „Ewan ge lia we dług Pi -
ła ta” – dzie je się już po Zmar twy chw sta -
niu.

Pi łat do wie dziaw szy się, że grób jest
pu sty – snu je ró żne hi po te zy – co mo gło
się wy da rzyć. A więc: mo że wy kra dzio -
no cia ło? Mo że zro bi li to apo sto ło wie?
Mo że He rod? A mo że Je zus wca le nie
umarł tyl ko był cię żko ran ny? A kie dy
po ja wia ją się in for ma cje, że co raz wię cej
osób wi dzia ło zmar twych wsta łe go
Chry stu sa – są dzi iż to so bo wtór. I kie dy
te wszyst kie hi po te zy po ko lei oka zu ją
się być fał szy wy mi tro pa mi, Pi łat mu si
przy jąć do wia do mo ści, że wy da rzy ło się
coś, cze go ra cjo nal nie nie jest w sta nie
wy tłu ma czyć, coś, co go prze ro sło. Do -
ko nu je się w nim ja kaś we wnętrz na prze -
mia na i przy zna je, że „ist nie ją rze czy,
któ rych nie mo żna po jąć”. W tej część Pi -
łat, choć te go nie pla no wał, uwia ry god -
nia bo skość Je zu sa.

Bar dzo cie ka wa po wieść. Lek tu ra
„Mo ich Ewan ge lii”, zwłasz cza te raz,
w okre sie wiel ka noc nym mo że skło nić
do głęb szej re flek sji nad ży ciem, wia rą
i zmar twych wsta niem – wiel ką Ta jem ni -
cą chrze ści jań stwa. Go rą co po le cam.

ELŻBIE TA CIĘ ŻA DLIK

FOT. PODHALE24.PL
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Głów nym ce lem pro jek tu jest pod -
nie sie nie ak tyw no ści spo łecz nej i za wo -
do wej ko rzy sta ją cych ze świad czeń
po mo cy spo łecz nej GOPS w Msza nie
Dol nej po przez udzie le nie wspar cia
w po ko na niu ba rier psy cho -spo łecz -
nych i śro do wi sko wych.

Zgod nie z za ło że nia mi za war ty mi
w pro jek cie, w 2011 ro ku wspar ciem
ob ję tych zo sta nie 12 osób miesz ka ją -
cych na te re nie gmi ny Msza na Dol na. 

Re kru ta cja pro wa dzo na jest przez
pra cow ni ków so cjal nych w opar ciu
o po ni ższe kry te ria:

1. Za miesz ka nie na te re nie gmi ny
Msza na Dol na,

2. Oso ba ko rzy sta ze świad czeń po -
mo cy spo łecz nej,

3. Oso ba jest za re je stro wa na w PUP
ja ko bez ro bot na lub po zo sta je bez za -
trud nie nia lub jest rol ni kiem.

Udział w pro jek cie jest bez płat ny.
Wo bec osób za kwa li fi ko wa nych

do udzia łu w pro jek cie zo sta ną za sto -
so wa ne na stę pu ją ce in stru men ty ak -
tyw nej in te gra cji – ak ty wi za cji
spo łecz nej, edu ka cyj nej, zdro wot nej.

Pro gram obej mu je wspar cie w po -
sta ci: 

• tre nin gu kom pe ten cji spo łecz nych;
• tre nin gu pra cy; 
• kur su za wo do we go;
• ba dań pro fi lak tycz nych;
• po mo cy fi nan so wej dla uczest ni -

ków pro jek tu.

Szcze gó ło we in for ma cje na te mat re -
ali zo wa ne go pro jek tu mo żna uzy skać
w sie dzi bie Gmin ne go Ośrod ka Po mo -
cy Spo łecz nej w Msza nie Dol nej, ul.
Spa do chro nia rzy 6, od po nie dział ku
do piąt ku w godz. 7.30-15.30 lub pod nr
te le fo nu 18 3310541. (BF)

Projekt systemowy
GOPS w Mszanie
Dolnej na 2011 r.

PROJEKTY UE

Gmin ny Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w Msza nie Dol nej po raz czwar ty
przy stę pu je do re ali za cji pro jek tu sys te mo we go „Uwierz w sie bie – Pro -
gram ak ty wi za cji osób za gro żo nych wy klu cze niem spo łecz nym”, współ -
fi nan so wa ne go ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go
w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki, Prio ry tet VII – Pro mo -
cja in te gra cji spo łecz nej, Dzia ła nie 7.1 Roz wój i upo wszech nia nie ak tyw -
nej in te gra cji. Pod dzia ła nie 7.1.1 Roz wój i upo wszech nia nie ak tyw nej
in te gra cji przez ośrod ki po mo cy spo łecz nej.

Głów nym ce lem pro jek tu jest
pod nie sie nie ak tyw no ści spo -
łecz nej i za wo do wej
ko rzy sta ją cych ze świad czeń
po mo cy spo łecz nej GOPS
w Msza nie Dol nej.

4 kwiet nia go ści li śmy w Urzę dzie
Gmi ny Msza na Dol na szwaj car skie -
go eks per ta ds. ener ge ty ki so lar nej
– Leo En ge le ra, Syl wię Sło miak – re -
pre zen tu ją cą Szwaj car sko–Pol ski
Pro gram Współ pra cy oraz Ja ku ba
Karcz – z Wła dzy Wdra ża ją cej Pro -
gra my Eu ro pej skie. Po byt re pre zen -
tan tów Fun du szu Szwaj car skie go
wią zał się z wi zy ta cją te re no wą
obiek tów, na któ rych już ist nie ją
lub ma ją być za mon to wa ne sys te -
my so lar ne. 

Dzię ki za an ga żo wa niu wie lu osób
gmi na Msza na Dol na oraz gmi ny part -
ner skie (mia sto Msza na Dol na, gmi -
na Nie dźwiedź, Ka mie ni ca i Ra ba
Wy żna) otrzy ma ły szan sę przy stą pie nia
do pro jek tu „Po pra wa efek tyw no ści
ener ge tycz nej i dzia łań pro śro do wi sko -
wych dzię ki wpro wa dze niu sys te mów
ener gii od na wial nej po przez mon taż
sys te mów ko lek to rów sło necz nych na te -
re nie gmi ny Msza na Dol na oraz 4 gmin
part ner skich”. 

Re ali za cja tej ogrom nej in we sty cji bę -
dzie mo żli wa dzię ki wspar ciu fi nan so -
we mu Szwaj car sko -Pol skie go Pro gra mu
Współ pra cy. Li de rem pro jek tu jest na sza
gmi na, dla te go to wła śnie tu taj roz po czął
się re ko ne sans te re nu ob ję te go pro gra -
mem.

– W pro jek cie bie rze udział 5 gmin, któ -
re dzię ki za war te mu po ro zu mie niu ma ją
mo żli wość dzia ła nia w za kre sie pro jek to -
wa nia, po zy ski wa nia środ ków fi nan so -
wych na re ali za cję in we sty cji so lar nej,
a ta kże wy ko na nia przed się wzięć bez po -
śred nio zwią za nych z urze czy wist nie niem
pro gra mu – po wie dział przy po wi ta niu
go spo darz spo tka nia wójt Bo le sław
Ża ba. – Po win ni śmy tę szan sę wy ko rzy -
stać w stu pro cen tach, aby sku tecz nie ogra -
ni czyć emi sję dwu tlen ku wę gla
do at mos fe ry, a przede wszyst kim za osz -
czę dzić pie nią dze na szych miesz kań ców,
umo żli wia jąc im po zy ska nie cie płej wo dy
użyt ko wej z ener gii sło necz nej.

Na spo tka niu w Urzę dzie Gmi ny
Msza na Dol na (w któ rym udział wzię li:
bur mistrz Msza ny Dol nej – Ta de usz Fi li -
piak, wójt Ra by Wy żnej – An drzej Dzi -
wisz, se kre tarz gmi ny Nie dźwiedź
– Ma rek Mą kow ski oraz prze wod ni czą -
cy Ra dy Gmi ny Msza na Dol na – Jan
Cho rą gwic ki) An to ni Róg – do rad ca wój -
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ta na szej gmi ny – przed sta wił za ło że nia
pro jek tu. 

W me ry to rycz nej dys ku sji Leo En ge -
ler do cie kał wie lu istot nych kwe stii dot.
m. in. mon ta żu, spo so bu wy ko na nia in -
sta la cji, do tych cza so wych źró deł po zy -
ski wa nia cie płej wo dy użyt ko wej na tym

te re nie, za bez pie cze nia tech nicz ne go
i ka dro we go wy ko na nia wy tycz nych
przy ję tych do re ali za cji w pro jek to wa nej
in we sty cji.

– Py ta nia Leo Ene ge le ra ma ją na ce lu jak
naj lep sze po zna nie te re nu, na któ rym pro -
jekt ma być re ali zo wa ny oraz zro zu mie nie

je go spe cy fi ki. Pro szę wy ko rzy stać tę wi zy -
tę i rów nież za da wać jak naj wię cej py tań,
aby do głęb nie po znać te mat – su ge ro wa ła
obec nym na spo tka niu wój tom Syl wia
Sło miak.

Przed sta wi cie le Szwaj car sko–Pol skie -
go Pro gra mu Współ pra cy zwi zy to wa li
trzy ko tłow nie w bu dyn kach pry wat -
nych oraz czte ry obiek ty uży tecz no ści
pu blicz nej na te re nie gmin Msza na Dol -
na, Ka mie ni ca i Nie dźwiedź. Przy bli ża -
jąc go ściom wa lo ry uzdro wi sko we
te re nu, wójt Ka mie ni cy, Wła dy sław Sa -

dow ski, za pro sił wszyst kich do de gu sta -
cji wód mi ne ral nych w Szcza wie. Na tym
te re nie do de le ga cji do łą czył rów nież po -
seł na Sejm RP – Wie sław Jan czyk.

Pod su mo wu jąc wi zy tę, eks pert stro -
ny szwaj car skiej wy ra ził swo je za do wo -
le nie z po stę pów re ali za cji pro jek tu.
– To cie ka wa pro po zy cja or ga ni za cji wy -
ko na nia pro jek tu, od mien na od po zo sta -
łych, god na roz po wszech nie nia
– skon klu do wał Leo En ge ler. – Pro po no -
wa ne w pro jek cie ty py i pa ra me try in sta -
la cji so lar nych to urzą dze nia o wy so kim
stan dar dzie za pew nia ją ce uzy ska nie za -
ło żo nych efek tów.

Ni niej szym pra gnie my zde men to wać
in for ma cje, ja ko by w ra mach pro gra mu
mia ły być za mon to wa ne ko lek to ry so lar -
ne sta re go ty pu, o złych pa ra me trach.
Prze wi dzia ne w pro jek cie ko lek to ry
gwa ran tu ją ich wy so ki stan dard. Po -
twier dził to sam szwaj car ski eks pert
– Leo En ge ler.

MAŁ GO RZA TA BIE RÓW KA
MAG DA PO LAŃ SKA

Wi zy ta eks per ta 
ze Szwaj ca rii

Niniejszym pragniemy
zdementować informacje,
jakoby w ramach programu
miały być zamontowane
kolektory solarne starego typu,
o złych parametrach.
Przewidziane w projekcie
kolektory gwarantują ich
wysoki standard. Potwierdził
to sam szwajcarski ekspert
– Leo Engeler.
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Pra gnie my zde men to wać in for ma cje,
ja ko by mia ły zo stać za mon to wa ne ko lek -
to ry so lar ne sta re go ty pu o złych pa ra -
me trach. Po ni żej zo sta ły przed sta wio ne
pa ra me try świad czą ce o tym, że ko lek to -
ry bę dą o wy so kim stan dar dzie. 

Ni żej przed sta wię ze sta wie nie py tań
i od po wie dzi.

1. Pro szę o po da nie pa ra me trów tech -
nicz nych pro jek to wa nych ze sta wów so -
lar nych. Ni niej sza umo wa nie pre cy zu je,
ja kie ze sta wy so lar ne bę dą mon to wa ne
w bu dyn ku miesz kal nym Uczest ni ka.

Pa ra me try ze sta wu so lar ne go zo sta ną
okre ślo ne w Spe cy fi ka cji Istot nych Wa -

run ków Za mó wie nia i zo sta ną wy bra ne
po za koń cze niu prze tar gu. (§ 4 ust. 1).
Na tym eta pie zo sta ły okre ślo ne wstęp ne
pa ra me try w Szcze gó ło wych za ło że niach
do pro jek tu. Do ce lów ob li cze nio wych
przy ję to na stę pu ją ce za ło że nia:

1) Ko lek tor po wi nien cha rak te ry zo -
wać się bu do wą i pa ra me tra mi nie gor -
szy mi niż:

• ko lek tor sło necz ny pła ski;
• wy so ko se lek tyw ne po kry cie ab sor -

be ra np. Blu eTe cE ta Plus, Ti nox lub rów -
no wa żne pa ra me try;

• ko lek tor po wi nien być przy sto so wa -
ny do mon ta żu w od po wied nich uchwy -
tach da cho wych lub na kon struk cji
wol no sto ją cej;

• min. spraw ność optycz na (w od nie -
sie niu do po wierzch ni aper tu ry): η0
> 80%;

• po kry cie szkla ne: szkło so lar ne, an -
ty re flek syj ne, od por ne na gra do bi cie
o ni skiej za war to ści związ ków że la -
za oraz o prze pusz czal no ści na po zio -
mie 90% o gru bo ści 3 – 4mm;

• obu do wę z two rzy wa sztucz nego
ABS lub alu mi nium, od por na na ko ro zję;

• po wierzch nia aper tu ry: min. 1,84 m2;
• ze wzglę du na kon struk cje po szcze -

gól nych da chów wa ga po je dyn cze go ko -
lek to ra nie mo że być więk sza niż 45 kg.

2) Cha rak te ry sty ka wy daj no ścio wa
ko lek to ra mu si speł niać na stę pu ją ce
wy¬ma ga nia:

a) Wy daj ność ko lek to ra przy na tę że -
niu pro mie nio wa nia 1000 W/m2 mu si
speł niać na stę pu ją ce wy ma ga nia mi ni -
mal ne: 

• 10 K= 1500 W/m2

W spra wie ko lek to rów...
PROJEKTY UE

Na spo tka niach z miesz kań ca mi gmin, w któ rych ze wzglę dów oczy wi -
stych nie wszy scy za in te re so wa ni by li obec ni, sta ra łem się wy ja śnić
wszyst kie wąt pli wo ści zwią za ne z za kła da niem ko lek to rów sło necz nych
w Gmi nie Msza na Dol na i gmi nach part ner skich. Pra gnę jesz cze raz przy -
po mnieć, że na tym eta pie skła da my wnio sek – kom plet ną pro po zy cję
pro jek tu – i już nie wy star czą an kie ty, lecz mu szą być spi sa ne umo wy
z miesz kań ca mi – Uczest ni ka mi pro jek tu.

Pra gnie my zde men to wać in for -
ma cje, ja ko by mia ły zo stać
za mon to wa ne ko lek to ry so lar -
ne sta re go ty pu o złych
pa ra me trach. Przed sta wio ne
pa ra me try świad czą o tym, że
ko lek to ry bę dą o wy so kim
stan dar dzie. 
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• 30 K =1300 W/m2

• 50 K=1100 W/m2

b) Sto pień po kry cia w ska li ro ku
(na pod sta wie do stęp nych pro gra mów
ob li cze nio wych) min. 40%;

c) Rocz na spraw ność sys te mu so lar -
ne go: (na pod sta wie do stęp nych pro gra -
mów ob li cze nio wych) min. 32%.

Jak wi dać, nie ma my za mia rów ku po -
wać ko lek to rów sła bych, lecz ko lek to ry
o mo żli wie naj lep szych pa ra me trach.

2. Ja ki jest za kres prac Uczest ni ka
– miesz kań ca.

Zgod nie z zło żo nym i za ak cep to wa -
nym wnio skiem przez stro nę Szwaj car -
ską za kres prac ob ję tych pro jek tem to
za kup i mon taż kom plet ne go ze sta wu
so lar ne go. Ze staw ten skła da się z:

a) ko lek to rów pła skich
b) za sob ni ka cie płej wo dy użyt ko wej

(dwu wę żow ni co we go)
c) ukła du pom po we go
d) ukła du bez pie czeń stwa
e) ukła du hy drau licz ne go
f) ste ro wa nia
g) ste la ży do mo co wa nia ko lek to rów.
Uczest nik zo bo wią za ny jest wy ko nać

(ku pić i za mon to wać) prze wo dy łą czą ce
ko lek to ry sło necz ne z za sob ni kiem, wy -
ko nać nie zbęd ne pra ce elek trycz ne (za si -
la nia i ste ro wa nia) oraz wszyst kie z tym
zwią za ne ro bo ty bu dow la ne.

1. Ja kie są kosz ty ubez pie cze nia ze sta -
wu so lar ne go.

Ze staw so lar ny jest to część in sta la cji
wo do cią go wej bu dyn ku i jest ubez pie -
cza ny w ra mach ubez pie cze nia bu dyn -
ku jak ka żda in sta la cja wo do cią go wa.
W wie lu przy pad kach nie wzro śnie
skład ka ubez pie cze nio wa.

2. Jak dłu gi jest okres gwa ran cji.
W ra mach do ku men tów przy go to -

wy wa nych do ogło sze nia prze tar gu za -
le ca my, aby wy ko naw ca, któ ry wy gra
prze targ udzie lił gwa ran cji na 5 lat
na ca ły ze staw oraz 10 lat na ko lek to ry
i za sob ni ki.

3. W § 6 ust. 2 nie jest do pre cy zo wa ny
ter min do do ko na nia wpła ty w wy so ko -
ści 1 000,00 zł. Ma być on li czo ny w na -
stę pu ją cy spo sób: 1 m -c od prze ka za nia
do in for ma cji pu blicz nej za po śred nic -
twem stro ny in ter ne to wej oraz za po -
śred nic twem gmin.

Na tym eta pie po stę po wa nia nie mo -
że my po dać do kład ne go ter mi nu roz po -
czę cia in sta lo wa nia ze sta wów so lar nych.
Obec nie je dy ny zna ny nam ter min to zło -
że nia Kom plet nej Pro po zy cji Pro jek tu
do 29 kwiet nia 2011 ro ku. Za kła da my, że
do ku men ty po twier dza ją ce ak cep ta cję
pro jek tu otrzy ma my za oko ło 6 mie się cy.
Wte dy mo że my ogło sić prze targ na do -
sta wę i mon taż ko lek to rów. Dla te go też
da ta wpła ty zo sta nie po da na w spo sób
zwy cza jo wo przy ję ty oraz na stro nie in -
ter ne to wej gmi ny.

4. Czy umo wa ta jest umo wą do ce lo wą?
Nie. Jest to pierw sza umo wa, na pod -

sta wie któ rej mo że my przy stą pić do sto -
sow nych wy li czeń i sy mu la cji.

Po wy ko na niu tej umo wy, tj. wpła cie
na le żnych środ ków, mu si my spi sać ko -
lej ną umo wą na użyt ko wa nie ze sta wu
so lar ne go przez Uczest ni ka – miesz -
kań ca. W umo wie tej okre ślo ne zo sta ną
do kład na war tość ze sta wu oraz obo -
wiąz ki stron. Po okre sie 5 lat na stą pi
spi sa nie ko lej nej już trze ciej umo wy,
umo wy prze ka za nia ze sta wu na wła -
sność Uczest ni ka.

5. Uczest nik po prze ka za niu in sta la cji
zo bo wią zu je się do prze pro wa dza nia we
wła snym za kre sie i na wła sny koszt do -
ko ny wać prze glą dów ser wi so wych
zgod nych z wa run ka mi okre ślo ny mi

przez Wy ko naw cę in sta la cji. Ja ki to jest
koszt?

Przez okres pierw szych 5 lat kosz ty
ser wi so wa nia, je że li ta kie wy stą pią, po no -
si gmi na, a po tym ter mi nie, tj. po prze ka -
za niu in sta la cji, kosz ty te po no si

wła ści ciel, czy li Uczest nik. Na pew no
do kosz tów tych mo że my za li czyć wy -
mia nę pły nu – gli ko lu. Po nad to przez ca -
ły okres użyt ko wa nia uczest nik po no si
kosz ty eks plo ata cji, tj. opła ty za po bór
prą du elek trycz ne go przez układ pom po -
wy, któ re wy no szą oko ło 0,80 zł na do bę. 

Za chę cam wszyst kich za in te re so wa -
nych do śle dze nia stro ny in ter ne to wej
gmi ny www.msza na.pl, gdzie są po da -
wa ne ak tu al ne in for ma cje.

AN TO NI RÓG

Na tym eta pie po stę po wa nia
nie mo że my po dać do kład ne go
ter mi nu roz po czę cia in sta lo -
wa nia ze sta wów so lar nych.
Obec nie je dy ny zna ny nam ter -
min to zło że nia Kom plet nej
Pro po zy cji Pro jek tu do 29
kwiet nia 2011 ro ku. 
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Se zon 2010/ 2011 dla Ju sty ny Ko -
wal czyk do biegł koń ca. Był on nie -
zwy kle uda ny dla pol skiej
za wod nicz ki tym bar dziej, iż Ju sty -
na po raz trze ci z rzę du zwy cię ży ła
kla sy fi ka cje ge ne ral ną Pu cha ru
Świa ta, w hi sto rii uda ło się to tyl ko
jed nej za wod nicz ce na świe cie
– Fin ce Mar jo Ma ti ka inen w la -
tach 1985-1988.

Ka ru ze la Pu cha ru Świa ta wy star to wa -
ła w Ga el li va re, gdzie Ju sty na za ję ła bar -
dzo do bre 7. miej sce w bie gu na 10 km
tech ni ką do wol ną. Na po dium po raz
pierw szy, i to dwu krot nie, sta nę ła już
na ko lej nych za wo dach PŚ w Ku usa mo
– (mi nito ur Ru ka Tri ple), zaj mu jąc 2.
miej sce na 5 km tech ni ką kla sycz ną
oraz 3. miej sce w bie gu fi na ło wym
na 10 km sty lem do wol nym po fan ta -
stycz nej, zwy cię skiej wal ce na pod bie gu
ze Szwed ką Char lot te Kal lą. Ca ły cykl Ju -
sty na ukoń czy ła na 2. miej scu.

W ko lej nym kon kur sie w Düssel dor -
fie, Ju sty na nie wy star to wa ła, za to kil ka
dni póź niej już w Da vos w bie gu

na 10 km sty lem do wol nym za ję ła 2.
miej sce. W dru gi dzień ro ze gra no sprint
rów nież tech ni ką do wol ną, gdzie Po lka
po de cy zji ju ry zo sta ła prze su nię ta z 3.
na 6. po zy cję.

Ko lej ne 2. miej sce, tym ra zem we fran -
cu skim La Clu saz po za cię tej wal ce z Ma -
rit Bjo er gen i prze gra nej o za le d wie
se kun dę wy wal czy ła Ju sty na na 15 km
sty lem do wol nym. W su mie pol ska za -
wod nicz ka w cią gu se zo nu dzie się cio -
krot nie sta wa ła na 2. miej scu po dium
Pu cha ru Świa ta.

Nad szedł czas na – To ur de Ski, któ -
ry Ju sty na zwy cię ży ła po raz dru gi z rzę -
du. Bio rąc pod uwa gę jak bar dzo cię żki,
wręcz mor der czy jest to cykl star tów jed -
ne po dru gim, tym bar dziej wy gra na ta
jest nie wąt pli wie wiel kim wy czy nem
i szcze gól nie za słu gu je na ogrom ny sza -
cu nek dla na szej za wod nicz ki. Ju sty -
na za czę ła od zwy cię stwa już w pro lo gu
ca łe go cy klu roz gry wa nym w Obe rho fie.
Dzień póź niej rów nież zwy cię ży ła w bie -
gu na do cho dze nie na 10 km sty lem kla -
sycz nym. W Obe rst dor fie w sprin cie
za ję ła 2. Miej sce, prze gry wa jąc je dy nie ze
świet ną sprin ter ką Pe trą Maj dič. Ko lej ny
dzień zma gań to 5. miej sce w bie gu łą -
czo nym 5 km + 5 km. Po tem sprint, tym
ra zem tech ni ką do wol ną i tu taj 22. po zy -
cja. Jed nak już ko lej ny bieg po ści go wy
na 15 km tech ni ką do wol ną to zwy cię -
stwo Ju sty ny. Pod czas ostat nich dwóch
bie gów w Val di Fiem me; 10 km tech ni -
ką kla sycz ną i 9 km tech ni ką do wol ną
(wspi nacz ka na Al pe Cer mi) Ju sty na nie
od da je pro wa dze nia, zwy cię ża jąc w ca -
łym cy klu m.in. z dru gą za wod nicz ką
TdS Nor we żką The re se Jo haug i trze cią
Ma rian ną Lon ga.

Po wy czer pu ją cym TdS Ju sty na zre -
zy gno wa ła ze star tu w cze skim Li ber cu,
ro ze gra no tam sprint oraz sprint dru ży -
no wy. Po ja wi ła się za to na ko lej nej od -
sło nie Pu cha ru Świa ta w es toń skim
Ote paa, gdzie w sprin cie oraz bie gu

na 10 km tech ni ką kla sycz ną za ję ła od -
po wied nio 2. i 4. miej sce. Na stęp nie Pu -
char Świa ta za wi tał do ro syj skie go
Ry biń ska, gdzie już pierw sze go dnia Ju -
sty na wy raź nie wy gry wa bieg łą czo -
ny 5+5 km, a dzień póź niej jest 3.
w sprin cie sty lem do wol nym. Ko lej

na Nor we gię – Dra menn i ostat ni spraw -
dzian przed Mi strzo stwa mi Świa ta. Ju -
sty na w bie gu na 10 km tech ni ką
kla sycz ną zaj mu je wy so kie 2. miej sce, co
za pew nia jej już wte dy zwy cię stwo
w kla sy fi ka cji na dy stan sach, a co za tym
idzie Ma łą Krysz ta ło wą Ku lę. 

W dru gim, jak się oka za ło pe cho wym
dniu, Ju sty na, ła miąc ki jek na pod bie gu,
od pa da w ćwierć fi na le sprin tu. Mi mo
od le głej, 28. lo ka ty za pew nia so bie tym
ra zem Du żą Krysz ta ło wą Ku lę kla sy fi ka -
cji ge ne ral nej. 

Da lej naj lep si za wod ni cy świa ta po zo -
sta ją w Nor we gii, prze no szą się jed nak
do Oslo, gdzie rów no za 4 dni roz po czę -
ły się naj wa żniej sze za wo dy te go se zo nu
– Mi strzo stwa Świa ta w nar ciar stwie kla -
sycz nym.

Mistrzostwa Świata
w Narciarstwie Klasycznym 2011
– Oslo-Holmenkollen

Ju sty na na po przed nich Mi strzo -
stwach Świa ta w Li ber cu zdo by ła 3

Trzeci z rzędu triumf Justyny
Kowalczyk w Pucharze Świata!

SPORT

W dru gim, jak się oka za ło pe -
cho wym dniu, Ju sty na, ła miąc
ki jek na pod bie gu, od pa da
w ćwierć fi na le sprin tu. Mi mo
od le głej, 28. lo ka ty za pew nia
so bie tym ra zem Du żą Krysz ta -
ło wą Ku lę kla sy fi ka cji
ge ne ral nej. 

MSZANA 4.2011_MSZANA KWARTALNIK  18-04-2011  09:10  Strona 32



KWIECIEŃ 2011 NASZA GMINA 33

me da le: 2 zło te i 1 brą zo wy. W Oslo za -
czę ła od 5. miej sca w sprin cie in dy wi -
du al nym tech ni ką do wol ną. Jest to jej
jak do tej po ry naj lep szy wy nik w tej
kon ku ren cji na Mi strzo stwach Świa ta.
W dru gim dniu Po lka bro ni ła mi -
strzow skie go ty tu łu z Li ber ca w bie gu
łą czo nym. Jed nak i tu taj po dob nie jak
w dniu po przed nim trium fo wa ła moc -
no do pin go wa na na tra sie Ma rit Bjo er -
gen, Ju sty na zdo by wa w tym bie gu
me dal srebr ny po dob nie jak na dy stan -
sie 10 km sty lem kla sycz nym, gdzie
pro wa dzi ła przez więk szą część tra sy.
Osta tecz nie to Ma rit Bjo er gen się ga
po ko lej ne, już trze cie zło to na tych Mi -
strzo stwach. Na stęp ny start Ju sty ny to
szta fe ta 4x5 km w skła dzie z Pau li ną
Ma ciu szek, Agniesz ką Szy mań czak
i Ewe li ną Mar cisz. Ko wal czyk po bie -
gła na dru giej zmia nie, wy pro wa dza -
jąc pol ską dru ży nę z 12. po zy cji na 4.
Osta tecz nie Po lki za ję ły 8. miej sce.
Dwa dni póź niej w ostat nim bie gu Mi -
strzostw Ju sty na zdo by wa trze ci me -
dal, tym ra zem brą zo wy. W bie gu
na 30 km sty lem do wol nym prze gry -
wa z dwo ma Nor we żka mi; z re we la -
cyj ną te go dnia The re se Jo haug i dru gą
Ma rit Bjo er gen. Me dal ten to dzie sią ty
krą żek w ka rie rze Ju sty ny Ko wal czyk
zdo by ty na Mi strzo stwach Świa ta
i Igrzy skach Olim pij skich, ty le sa mo
me da li ma w swo im do rob ku Adam
Ma łysz. 

Po ty go dniu prze rwy Pu char Świa ta
prze niósł się do Fin lan dii. W Lah ti od by -
ły się dwa bie gi: bieg łą czo ny oraz sprint
tech ni ką kla sycz ną. Ju sty na za ję ła tam
od po wied nio 2. i 4. miej sce.

Trzy dni póź niej w Stoc khol mie roz po -
czął się fi nał Pu cha ru Świa ta. W sprin cie
Ju sty na upla so wa ła się na 7. po zy cji. W ko -
lej nych trzech bie gach w Fa lun trzy krot nie
sta nę ła na dru gim stop niu po dium. 

„Ka ru ze la” star tów za trzy ma na, po ra
od po cząć, zre ge ne ro wać si ły i na brać
ener gii na ko lej ny se zon. Ser decz nie gra -
tu lu je my wszyst kich osią gnięć Pa ni Ju -
sty nie, ży czy my wszyst kie go do bre go
i z nie cier pli wo ścią cze ka my na ko lej ną
zi mę peł ną emo cji. 

Ju sty na Ko wal czyk po dob nie jak
w ro ku ubie głym zo sta ła uzna na, za Naj -
lep sze go Spor tow ca Ro ku 2010 w Ple bi -
scy cie Prze glą du Spor to we go.

KA TA RZY NA GU CIA
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Zawody z udziałem Justyny Kowalczyk w sezonie 2010/2011

20.11.2010 Galivare (Szwecja) Bieg na 10 km techniką dowolną 7. miejsce 
21.11.2010 Sztafeta 4x5 km 17. miejsce
Nordic Opening
26.11.2010 Kuusamo (Finlandia) Sprint techniką klasyczną 11. miejsce
27.11.2010 5 km techniką klasyczną 2. miejsce
28.11.2010 10 km techniką dowolną,Handicap 3. miejsce

2. miejsce Ruka Triple
04.12.2010 Düsseldorf (Niemcy) Sprint techniką dowolną nie startowała
05.12.2010 Team Sprint techniką dowolną nie startowała
11.12.2010 Davos (Szwajcaria) 10 km techniką klasyczną 2. miejsce
12.12.2010 Sprint techniką dowolną 6. miejsce
18.12.2010 La Clusaz (Francja) 15 km techniką dowolną, start wspólny 2. miejsce
19.12.2010 Sztafeta 4 x 5 km 6. miejsce 
Tour de Ski
31.12.2010 Oberhof (Niemcy) Prolog 2,8 km, technika dowolna 1. miejsce
01.01.2011 10 km techniką dowolną, Handicap 1. miejsce
02.01.2011 Oberstdorf (Niemcy) Sprint techniką klasyczną 2. miejsce
03.01.2011 5+5 km na dochodzenie 5. miejsce
05.01.2011 Toblach (Włochy) Sprint techniką dowolną 22. miejsce
06.01.2011 Cortina-Toblach (Włochy) 15 km techniką dowolną, Handicap 1. miejsce
08.01.2011 Val di Fiemme (Włochy) 10 km techniką klasyczną 1. miejsce
09.01.2011 9 km techniką dowolną, bieg pod górę 1. miejsce
22.01.2011 Otepää (Estonia) 10 km techniką klasyczną 2. miejsce
23.01.2011 Sprint techniką klasyczną 4. miejsce
04.02.2011 Rybinsk (Rosja) 5+5 km dochodzenie 1. miejsce 
05.02.2011 Sprint techniką dowolną 3. miejsce 
19.02.2011 Drammen (Norwegia) 10 km techniką klasyczną 2. miejsce 
20.02.2011 Sprint techniką dowolną 28. miejsce 
Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym 
24.02.2011 Oslo (Norwegia) Sprint 5. miejsce 
26.02.2011 Bieg pościgowy 7,5km + 7,5km 2. miejsce 
28.02.2011 10km stylem klasycznym 2. miejsce 
03.03.2011 sztafeta 4x5 km 8. miejsce 
05.03.2011 30km stylem dowolnym 3. miejsce 
12.03.2011 Lahti (Finlandia) 5+5 km dochodzenie 2. miejsce 
13.03.2011 Sprint techniką klasyczną 4. miejsce 
Finał Pucharu Świata 
16.03.2011 Stockholm (Szwecja) sprint techniką klasyczną 7. miejsce 
18.03.2011 Falun (Szwecja) 2.5 km techniką klasyczną 2. miejsce 
19.03.2011 5+5 km dochodzenie 2. miejsce 
20.03.2011 10 km techniką dowolną, Handicap 2. miejsce 
Mistrzostwa Polski Mistrzostwa Polski 
24.03.2011 Szklarska Poręba Bieg stylem dowolnym, 5km 1. miejsce 
26.03.2011 Sztafeta 4x5km 1. miejsce 
27.03.2011 Bieg stylem klasycznym 15km (masstart) 1. miejsce

SPORT

1. Justyna KOWALCZYK 2073 
2. Marit BJOERGEN 1578 
3. Arianna FOLLIS 1310 
4. Therese JOHAUG 1173 
5. Charlotte KALLA 1100 

6. Petra MAJDIC 1087 
7. Marianna LONGA 1051 
8. Astrid Uhrenholdt JACOBSEN 810 
9. SAARINEN Aino Kaisa 715 
10. Kikkan RANDALL 657

Klasyfikacja GENERLANA Pucharu Świata 2010/2011

W klasyfikacji sprinterskiej (2010/11) Justyna
Kowalczyk zajęła ostatecznie 5. miejsce.

Zestawienia Puchar Świata 

2010/2011 Kryształowa kula
2009/2010 Kryształowa kula
2008/2009 Kryształowa kula
2007/2008 3. miejsce
Puchar świata (klasyfikacja dystansów) 
2010/2011 Mała kryształowa kula
2009/2010 Mała kryształowa kula
2008/2009 Mała kryształowa kula
2007/2008 3. miejsce
Puchar świata (klasyfikacja sprintów)
2009/2010 Mała kryształowa kula
Tour de Ski 
2009/2010 1. miejsce
2010/2011 1. miejsce
Mistrzostwa Świata
2009 Liberec Bieg na 15 km (bieg łączony) Złoto
Bieg na 30km (styl dowolny) Złoto
Bieg na 10km (styl klasyczny) Brąz
2011 Oslo Bieg na15km (bieg łączony) Srebro
Bieg na 30km (styl dowolny) Brąz
Bieg na 10km (styl klasyczny) Srebro
Plebiscyt Przeglądu Sportowego 
2009 1. miejsce
2010 1. miejsce
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Wysokie
miejsca
naszych stacji
narciarskich 
Wśród lau re atów te go rocz ne go Ple -
bi scy tu na Naj lep szą Sta cję Nar ciar -
ską Ma ło pol ski 2010/2011 zna la zły
się oby dwa wy cią gi nar ciar skie zlo -
ka li zo wa ne na te re nie gmi ny Msza -
na Dol na. 

Bar dzo wy so kie II miej sce, w ka te go -
rii „ma ła sta cja nar ciar ska”, przy pa dło
w udzia le SKI Lu bo mierz. Na trze cim
miej scu po dium upla so wa ła się „Śnie -
żni ca” z Ka si ny Wiel kiej (ka te go ria „du -
ża sta cja nar ciar ska”). Lu bo mier ska
sta cja ry wa li zo wa ła z 17 in ny mi wy cią -
ga mi, na to miast Śnie żni ca z 28 du ży mi
sta cja mi.

To dla nas za szczyt, ale rów nież ogrom -
ne zo bo wią za nie – za pew nia wła ści ciel
SKI Lu bo mierz, Fran ci szek Ja rec ki. – Nie
mo że my za wieść tych, któ rzy za da li so bie
trud i gło so wa li na na szą sta cję w Ple bi -
scy cie. II miej sce to do sko na ła mo ty wa cja,
aby nie tyl ko utrzy mać na sze usłu gi na do -
tych cza so wym po zio mie, ale rów nież pod -
no sić ich ja kość. Za pew niam, że nie
spo cznie my na lau rach i w przy szłym se -
zo nie za sko czy my nar cia rzy wie lo ma po -
zy tyw ny mi zmia na mi.

Pod su mo wa nie Ple bi scy tu zor ga ni zo wa -
ne go przez Pol ska The Ti mes od by ło się
w pią tek, 11 mar ca, w ośrod ku nar ciar skim
Haw rań w Jur go wie (ubie gło rocz ny zwy -
cięz ca). Pa tro nat nadkon kur sem spra wo wał
Mar sza łek Wo je wódz twa Ma ło pol skie go.

MAG DA PO LAŃ SKA

Trzech za wod ni ków Rug by Club
Gor ce Ra ba Ni żna po wo ła no
do Re pre zen ta cji Pol ski do lat 18
na Mi strzo stwa Eu ro py, któ re od -
bę dą się w 15-23 kwiet nia we
Fran cji w Ar ma gniac.

Są to: Ja ro sław Kno wa (rocz -
nik 1993), Ma riusz Kno wa (1994) z Ra -
by Ni żnej i Krzysz tof Ząb czyń ski (1994)
z Ka sin ki Ma łej. Ja rek przy go dę z Re -
pre zen ta cją U17 roz po czął od wy jaz du
na tur niej w St. Etien ne we Fran cji
w ma ju 2010 r. i od tam tej po ry na sta łe
za do mo wił się w jej sze re gach. Ma riusz
i Krzy siek swą przy go dę z Re pre zen ta -
cją U16 roz po czę li od po wo ła nia
na test -me cze z Re pre zen ta cją Nie miec
w Pocz da mie w ma ju 2010r. Póź niej ca -
ła trój ka wzię ła udział w let nim obo zie
przy go to waw czym w Za ko pa nem. Ma -
riusz i Krzy siek wzię li rów nież udział
w sta żu F. I. R. A. i test - me czach z Ru -

mu nią i Ukra iną, gdzie gra ła ka dra
do lat 16 (rocz nik 1994). W paź dzier ni -
ku 2010 r. ca ła trój ka zo sta ła po wo ła -
na na test -me cze z Ro sją w My śle ni cach
i Kra ko wie. Cię żka pra ca chło pa ków
na tre nin gach przy no si ła co raz lep sze
efek ty, cze go po twier dze niem są ko lej -
ne po wo ła nia. W li sto pa dzie ro ze gra li
w ka drze ko lej ne me cze z Re pre zen ta -
cją Ma zow sza do lat 20. Te go rocz ne
prze go to wa nia Re pre zen ta cji roz po czął
cię żki obóz zi mo wy w Za ko pa nem.
W dniach 12-18 mar ca 2011r. wszy scy
trzej rug by ści „Gor ców” wy je cha li z Re -
pre zen ta cją na To ur ne do Fran cji (mecz
z rep. Flan drii) i Bel gii (mecz z rep. Bel -
gii). Te raz przy szedł czas na Mi strzo -
stwa Eu ro py. Li czy my na do bry wy stęp
chło pa ków i trzy ma my kciu ki. War to
za zna czyć, że Ma riusz i Krzysz tof są
o rok młod si od swo ich re pre zen ta cyj -
nych ko le gów.

ŁU KASZ KO ŚCIEL NIAK

Z Raby Niżnej
na Mistrzostwa Europy
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UKS Gor ce Ra ba Ni żna w se zo -
nie 2009/2010 przy stą pił do ry wa li -
za cji w Ogól no pol skim Tur nie ju
Dzie ci i Mło dzie ży w rug by do lat 15.
W ra mach tej ry wa li za cji ro ze gra no
trzy tur nie je eli mi na cyj ne w trzech
ka te go riach wie ko wych: Mi ni Żak
(do kl. IV), Żak (kl. Vi IV) oraz Mło dzik
(kl. I i II gim na zjum). W roz gryw kach
wzię ło udział 41 klu bów rug by z ca -
łej Pol ski. 

Po tur nie ju fi na ło wym UKS Gor ce Ra -
ba Ni żna w ge ne ral nej kla sy fi ka cji upla -
so wał się na pierw szej po zy cji.
Na zdo by cie ty tu łu Mi strza Pol ski zło ży -
ły się pierw sze miej sce w kat. Mi ni Żak
oraz dru gie miej sce w kat. Żak i Mło dzik.
Mi ni Ża cy pro wa dze ni przez tre ne ra
Ma te usza Sła wec kie go są naj lep si w Pol -
sce już dru gi se zon. Rów nież Ża cy
pod kie row nic twem tre ne rów Ja nu sza

Kli ma sa i Ro ber ta Sła wec kie go oraz Mło -
dzi cy, tre nu ją cy pod okiem Łu ka sza Ko -
ściel nia ka i Ma te usza Ku cza ja, świet nie
so bie ra dzą. W bie żą cym se zo -
nie 2010/2011 UKS Gor ce zdo był zło ty
me dal na Mię dzy wo je wódz kich Mi -
strzo stwach Mło dzi ków Rug by 7. Jest to
już dru gi zło ty me dal w tych roz gryw -
kach dla dru ży ny Gor ców, któ ra w swo -
im do rob ku ma jesz cze trzy ty tu ły
Wi ce mi strza Pol ski w tej ka te go rii.

Aby za pew nić kon ty nu ację roz wo ju
za wod ni ków po wstał klub RC Gor ce Ra -
ba Ni żna zrze sza ją cy za wod ni ków ze
szkół po nad gim na zjal nych. Dzię ki cię -
żkiej pra cy i wy trwa ło ści za wod ni ków
dru ży na RC Gor ce za ję ła 7. miej sce
w Ogól no pol skiej Olim pia dzie Mło dzie -
ży w kat. Ka det oraz wy wal czy ła ty tuł
Wi ce mi strza na Mi strzo stwach Pol ski
Rug by 7 w kat. Ju nior Młod szy w bie żą -
cym ro ku. Suk ce sy te go se zo nu zo sta ły

zwień czo ne po wo ła niem pię ciu za wod -
ni ków RC Gor ce Ra ba Ni żna do ka dry
na ro do wej do lat 16 i 17. Bra cia Ja ro sław
i Ma riusz Kno wa z Ra by Ni żnej, Krzysz -
tof Ząb czyń ski z Ka sin ki Ma łej, Grze gorz

Gó ra lik z Ol szów ki oraz Mi ro sław Ku -
czaj, rów nież z Ra by Ni żnej, sta nę li
przed nie po wta rzal ną szan są wy ka za nia
się na are nie mię dzy na ro do wej. Dla Ja -
ro sła wa i Ma riu sza Kno wów oraz

Rug by ści nie tra cą for my

SPORT

W obec nym se zo nie za wod ni cy
wy star tu ją w ko lej nej ka te go rii
Ju nio ra Star sze go. W per spek -
ty wie naj bli ższych lat jest
wpro wa dze nie za wod ni ków
w roz gryw ki se nior skie.
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Krzysz to fa Ząb czyń skie go jest to już ko -
lej ne po wo ła nie. Za wod ni cy ci na do bre
za do mo wi li się w re pre zen ta cji i re gu lar -
nie uczest ni czą w ak cjach szko le nio -
wych, są w ści słej czo łów ce wal czą cych
o wy jazd na wio sen ne Mi strzo stwa Eu -
ro py. W obec nym se zo nie za wod ni cy
wy star tu ją w ko lej nej ka te go rii Ju nio ra
Star sze go. W per spek ty wie naj bli ższych
lat jest wpro wa dze nie za wod ni ków
w roz gryw ki se nior skie. Bio rąc pod uwa -
gę ich za an ga żo wa nie i do świad cze nie
– nie któ rzy tre nu ją od 10. ro ku ży cia
– mo żna spo dzie wać się ko lej nych suk -
ce sów w no wych ka te go riach. War to za -
zna czyć, że klub RC Gor ce po sia da
świet nie za po wia da ją ce go się mło de go
tre ne ra, Łu ka sza Ko ściel nia ka. Wy cho -
wa nek UKS Gor ce RN zo stał jed nym
z asy sten tów tre ne ra ka dry na ro do wej
kat. Ju nior. 

W se zo nie 2010/2011 za wod ni cy RC
Gor ce Ra ba Ni żna za gra li pierw sze me -
cze eli mi na cyj ne do Ogól no pol skiej
Olim pia dy Mło dzie ży. Po sta wa mło dych
za wod ni ków za sko czy ła na wet sa me go
tre ne ra. Trzy me cze i trzy zwy cię stwa:
RC Gorce Raba Niżna- Juvenia Kraków 17-15
(K. Ząbczyński 10pkt, M. Knowa 7pkt)
RC Gorce Raba Niżna- Sparta Jarocin 52-0
(M. Knowa 20pkt, K. Ząbczyński 15pkt, J.
Michalak 5pkt, M. Miśkowiec 5pkt, D.
Cieluch 5pkt, M. Lach 2pkt)
RC Gorce Raba Niżna- Posnania Poznań 33-15
(M. Miśkowiec 15pkt, K. Ząbczyński 10pkt, M.
Knowa 8pkt).
Gorce wystąpiły w składzie: Mariusz Knowa,
Krzysztof Ząbczyński, Jarosław Michalak, Marek
Miśkowiec, Mirosław Knowa, Mirosław Kuczaj,
Michał Lach, Michał Perz, Daniel Cieluch,
Kazimierz Fornal, Patryk Kowalczyk, Grzegorz
Dawczak, Jakub Jamróz, Stanisław Kowal,
Przemysław Nowak, Rafał Pustelnik, Grzegorz
Kowalczyk.

Po tych trzech zwy cię stwach Gor ce
zo sta ły li de rem gru py za chod nio -po łu -
dnio wej.

Gor ce wy star to wa ły rów nież w Pol -
sko -Cze skiej Li dze Ka de tów.
Me cze:
Ju ve nia Kra ków – RC Gor ce Ra ba Ni żna 15:17
Havířov– RC Gor ce Ra ba Ni żna0:12
RC Gor ce Ra ba Ni żna – So kol Mar. Ho ry 3:45
Ju ve nia Kra ków – RC Gor ce Ra ba Ni żna 0:3
Havířov– RC Gor ce Ra ba Ni żna0:18
RC Gor ce Ra ba Ni żna – So kol Mar. Ho ry 7:10

ŁU KASZ KO ŚCIEL NIAK

6 mar ca za wod nicz ki UKS „OSET”
Ło stów ka bra ły udział w tur nie ju
fi na ło wym VI Ha lo wych Mi -
strzostw Ma ło pol ski Mło dzi czek
w pił ce no żnej. Za wo dy od by ły się
w My śle ni cach. Do tur nie ju za kwa -
li fi ko wa ło się sześć naj lep szych ze -
spo łów z ca łej Ma ło pol ski. 

Ry wa li za cja by ła nie zwy kle za cię ta
i wy rów na na. Wie le me czów koń czy ło
się tyl ko jed nobram ko wą ró żni cą lub
re mi sem. Na sze pił kar ki w osta tecz nym
roz ra chun ku upla so wa ły się na pią tej
po zy cji, jed nak na le ży pod kre ślić, iż
sam fakt wy stę pu w mi strzo stwach był
już spo rym osią gnię ciem. Aby wziąć
udział w fi na le, trze ba by ło naj pierw
przejść tur niej kwa li fi ka cyj ny, któ ry od -
był się w lu tym w Wi śnio wej. 

W tur nie ju kwa li fi ka cyj nym wzię ły
udział dwa na sze ze spo ły UKS
„OSET” I i UKS „OSET” II. Do tur nie ju
fi na ło we go awan so wa li śmy nie spo -

dzie wa nie za spra wą dru gie go na sze go
ze spo łu, któ ry to upla so wał się wy żej
niż pierw sza dru ży na.

War to do dać iż UKS „OSET” Ło -
stów ka bie rze udział w tych eli tar nych
roz gryw kach już od 2009 r. i jak do tąd,
co ro ku uda je się nam za kwa li fi ko wać
do fi na ło wej szóst ki. Za rok przed na mi
ko lej ne wy zwa nie nie tyl ko spor to we,
ale i or ga ni za cyj ne. Chce my, by VII Ma -
ło pol skie Mi strzo stwa Mło dzi czek od -
by ły się w Msza nie Dol nej, na no wo
wy bu do wa nej ha li spor to wej. Dzię ki
sta ra niom Ja na Ko ło dzie ja, wi ce pre ze -
sa UKS, jest to cał kiem mo żli we.
A wręcz, jak po wie dział An drzej Żą dło,
ko or dy na tor pił ki no żnej ko biet MZPN,
ter min mi strzostw jest już wstęp nie
usta lo ny i VII Ha lo we Mi strzo stwa Ma -
ło pol ski Mło dzi czek od bę dą się
w Msza nie Dol nej, je śli tyl ko na si lo kal -
ni wło da rze wspo mo gą tę ini cja ty wę
i po mo gą nam w tym przed się wzię ciu. 

MA CIEJ PO TA CZEK

VII Ma ło pol skie Mi strzo stwa
Mło dzi czek w Msza nie Dol nej?
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Pierw sze za wo dy – Mi strzo stwa Ma -
kro re gio nu Ma ło pol ska w Za ko pa -
nem 20-21 grud nia, naj lep sze miej sce
Sa bi na Ba nik – czwar te, po nad to
w pierw szej dwu na st ce Ka ta rzy -
na Star mach, Ewe li na Kap tur kie wicz
i Ju sty na Ko ło dziej.

Dnia 31.12.2010 r. zor ga ni zo wa li śmy
bieg syl we stro wy w Lu bo mie rzu – Rze -
kach, wzię ło w nim udział po nad 40 osób,
by li za pro sze ni go ście – Wójt Gmi ny Msza -
na Dol na Bo le sław Ża ba oraz ak tu al ny
mistrz Pol ski Se ba stian Ga zu rek z Isteb nej.

W stycz niu 2011r. po je cha li śmy do Ja -
ku szyc na Mi strzo stwa Kar ko no szy. Wy -
star to wa ło po nad 20 osób ale
na pierw szych za wo dach nie by ło zna -
czą cych wy ni ków.

Na stęp ne za wo dy 31.01.2011r. w To -
ma szo wie Lu bel skim, naj le piej spi sał się
Piotr Skow ro nek, któ ry w sprin cie za -
jął 9 miej sce.

Przed fe ria mi zi mo wy mi bra li śmy
udział w za wo dach szkol nych po wia to -
wych i wo je wódz kich. Pod czas za wo -
dów po wia to wych pro mo wa li śmy tra sy
bie go we w Lu bo mie rzu -Rze kach gdzie
pa nu je mi kro kli mat umo żli wia ją cy bie -
ga nie na nar tach na wet wte dy gdy w ca -
łej oko li cy nie ma śnie gu, na wet
na nie któ rych wy cią gach nar ciar skich.
W tym ro ku za wo dy od by ły się po cza -
sie od wi lży ale wa run ki by ły bar dzo do -
bre. Kil ka dni póź niej tra sy zo sta ły
wy ko rzy sta ne przez or ga ni za to rów
z No we go Tar gu, bo w ich po wie cie nie
by ło śnie gu. Pod czas za wo dów po wia to -
wych na si za wod ni cy wy gra li więk szość
ka te go rii wie ko wych.

Na za wo dach wo je wódz kich naj lep -
sze wy ni ki osią gnę ły sio stry Ju sty -
na i Pau li na Tup ta z Ka si ny Wiel kiej,
wy cho wan ki Pio tra Pa ta li ty. Czwar te
miej sca za ję ły Sa bi na Ba nik i Ju sty na Ko -
ło dziej, szó ste Ka ta rzy na Star mach. 

Fe rie zi mo we spę dzi li śmy na obo zach
szko le nio wych w Ja ku szy cach, Wi śle
i Za ko pa nem. Naj lep sze wa run ki – jak co
ro ku – by ły w Ja ku szy cach i po tym obo -
zie za wod ni cy zro bi li znacz ne po stę py.

W lu tym od by ła się Ogól no pol ska
Olim pia da Mło dzie ży w Za ko pa nem.
Naj lep sze wy ni ki w gru pie ju nior A to Pa -
try cja Wą cha ła, któ ra za ję ła II miej sce
w bie gu łą czo nym i III miej sce w sprin cie.

Po zo sta łe wy ni ki: 7 miej sce An na Sen -
tyrz w tech ni ce kla sycz nej, w sprin cie
wy so kie miej sca z udzia łem chłop ców:
Piotr Skow ro nek był ósmy a Ka mil Paj -
dzik dzie wią ty. 10 miej sce w bie gu tech -
ni ką kla sycz ną za ję ła Edy ta Zię ba, 12
An na Szczyp ka. W bie gach tech ni ką ły -
żwo wą 12 by ła Jo lan ta Pie kar czyk, 18-na -
sta Na ta lia Gra biec, 23 był Piotr Sza rek.

W szta fe cie sprin ter skiej Jo lan ta Pie kar -
czyk i An na Sen tyrz za ję ły 6 miej sce, Edy -

ta Zię ba z Na ta lią Gra biec siód me, Piotr
Skow ro nek i Ka mil Woj tycz ka dzie sią te.

W kla sy fi ka cji klu bo wej ukoń czy li śmy
za wo dy na 6 miej scu. Z olim pia dy mło -
dzie ży wró ci li śmy w nie dzie lę wie czo -
rem a w po nie dzia łek ra no trze ba by ło
je chać do Bia łe go sto ku na Mło dzie żo we
Mi strzo stwa Pol ski. Je dy na re pre zen tant -
ka na sze go klu bu, stu dent ka II ro ku Wy -
ższej Szko ły w No wym Tar gu Be ata
Grzę dziak wy wal czy ła 8 miej sce w sprin -
tach i w bie gu łą czo nym zdo by wa jąc bar -
dzo wa żne punk ty dla klu bu.

Po dniu prze rwy – ko lej ny wy jazd,
na Pu char Biesz cza dów w Ustrzy kach
Dol nych. Naj lep sze miej sca w se zo nie 4
i 5 wy wal czy ły An na Sen tyrz i Edy ta
Zię ba, siód my był Ka mil Woj tycz ka
i dzie wią ty Piotr Sza rek.

W gru pie młod szej naj le piej wy pa dła
Ju sty na Ko ło dziej, któ ra zdo by ła 2 me da -
le – srebr ny w tech ni ce kla sycz nej i brą -
zo wy w ły żwo wej.

Bez po śred nio z Ustrzyk trze ba by ło
je chać na Mi strzo stwa Pol ski UKS do Wi -
sły. W tych naj wa żniej szych dla gim na -
zja li stów za wo dach bar dzo do brze
spi sa ła się Sa bi na Ba nik zaj mu jąc 10 miej -
sce w tech ni ce kla sycz nej. Na le ży pod -
kre ślić, że nie któ re klu by spe cja li zu ją się
w szko le niu dzie ci do wy so kie go wy czy -
nu w ka te go riach wie ko wych 8 – 15 lat
i po tym ta mło dzież koń czy upra wia nie
nar ciar stwa. Na szym za wod ni kom bar -
dzo trud no z ni mi ry wa li zo wać bo są oni
do pie ro w po cząt ko wej fa zie szko le nia
ob li czo ne go na suk ce sy w wie ku do ro -
słym. Tym bar dziej cie szy suk ces Sa bi ny
Ba nik, a ta kże miej sca 14 i 17 sióstr Ju sty -
ny i Pau li ny Tup ta. Na tych za wo dach

Se zon 2010/2011, je de na sty
dla za wod ni ków LKS Wi tów
Msza na Gór na
Spra woz da nie po zo sta łych za wod ni ków (po za Pa try cją Wą cha łą)

Fe rie zi mo we spę dzi li śmy
na obo zach szko le nio wych
w Ja ku szy cach, Wi śle i Za ko pa -
nem. Naj lep sze wa run ki – jak
co ro ku – by ły w Ja ku szy cach
i po tym obo zie za wod ni cy zro -
bi li znacz ne po stę py.

SPORT
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star to wa li po nad to: Ewe li na Kap tur kie -
wicz, Ju sty na Ko ło dziej, Mar ta Ja nia,
Grze gorz Ko ściel niak, Mi chał Skow ro -
nek, An na Gó rec ka, Do mi nik Ku cza ik,
Mi chał My sza, Ka ta rzy na Bo żek i To -
masz Wę glarz. W szta fe tach dziew czy ny
za ję ły 4 miej sce a chłop cy 11.

Po mi strzo stwach star to wa li śmy jesz -
cze w Mi strzo stwach Kar ko no szy w Ja -
ku szy cach gdzie naj le piej spi sa ły
się Pa try cja Wą cha ła, An na Sen tyrz, Edy -
ta Zię ba i Ka mil Woj tycz ka. Nie od by ły
się za wo dy w Za ko pa nem i na ko niec se -
zo nu Mi strzo stwa Pol ski Ju nio rów w Ja -
ku szy cach. Pod czas tych za wo dów na si
za wod ni cy w licz bie 7 osób mie li przy -
jem ność ry wa li zo wa nia z Ju sty ną Ko wal -
czyk. W bie gu na 15 km tech ni ką
kla sycz ną Pa try cja Wą cha ła by ła dzie -
wią ta ale w ka te go rii ju nio rek zdo by ła 3
miej sce i brą zo wy me dal. To jej dzie sią ty
me dal z mi strzostw Pol ski w cią gu 4 lat.

Szta fe ta ko biet w Skła dzie An na Sen -
tyrz, Sa bi na Ba nik, Pa try cja Wą cha ła,
Ewe li na Kap tur kie wicz – za ję ła5 miej sce.

Pod su mo wa nie:
Do plu sów w tym se zo nie mo żna za -

li czyć: 
Suk ce sy i po stę py Pa try cji Wą cha ła

– po dzię ko wa nie dla tre ne ra szkol ne go
Krzysz to fa Wań czy ka i tre ne rów ka dry
Ur szu li Mig dał i Ja nu sza Krę że lo ka.

Po stę py i bar dzo do bre wy ni ki uczniów
Szko ły Mi strzo stwa Spor to we go w Kar pa -
czu – po dzię ko wa nie dla tre ne rów Do ro ty
Dziad ko wiec i Sta ni sła wa Ma cho nia.

Bar dzo do bre przy go to wa nia
do olim pia dy mło dzie ży uczniów ze
szkół po nad gim na zjal nych z Msza ny
Dol nej, Rab ki i My śle nic.

Do bre wy ni ki gim na zja li stów z Msza -
ny Gór nej, Ka si ny Wiel kiej oraz Ewe li ny
Kap tur kie wicz, uczen ni cy Gim na zjum

nr 2 w Msza nie Dol nej – po dzię ko wa nie
za po moc w szko le niu i trans por cie
na tre nin gi i za wo dy dla Krzysz to fa Ni -

ziń skie go, za po moc w trans por cie dla
Da mia na Ja ro sza oraz za szko le nie pod -
czas obo zów dla Ka ta rzy ny Gu cia
i Agniesz ki Za wa da. 

KRZYSZ TOF JA ROSZ

Od le wej: Ju sty na Ko ło dziej, Pau li na Tup ta, Ewe li na Kap tur kie wicz, Sa bi na Ba nik, Ju sty na Tup ta, An na Gó rec ka
i Do mi nik Ku cza ik, z przo du tre ner Krzysz tof Ni ziń ski

Po dniu przerwy – kolejny
wyjazd, na Puchar
Bieszczadów w Ustrzykach
Dolnych. Najlepsze miejsca
w sezonie 4 i 5 wywalczyły
Anna Sentyrz i Edyta Zięba,
siódmy był Kamil Wojtyczka
i dziewiąty Piotr Szarek.
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Ucznio wie szkół pod sta wo wych z te -
re nu gmi ny Msza na Dol na nie pró -
żnu ją. Jesz cze w lu tym, za raz
po za koń cze niu fe rii zi mo wych, od by -
ły się gmin ne za wo dy w uni ho ke ja. Ta
jesz cze nie zbyt po pu lar na dys cy pli -
na spor to wa zdo by wa co raz wię cej
zwo len ni ków, a za wod ni cy w nią gra -
ją cy pre zen tu ją co raz wy ższy po ziom. 

Ja ko pierw sze swo je me cze roz gry wa -
ły dziew czę ta. Za wo dy od by ły się na sa li
gim na stycz nej Szko ły Pod sta wo wej nr 2
w Ka sin ce Ma łej. Przy je cha ły re pre zen ta -
cje pra wie wszyst kich szkół z te re nu gmi -
ny Msza na Dol na, aby sto czyć za cię te
po je dyn ki. Śmia ło mo żna po wie dzieć, że
za wo dy, sto jąc na bar dzo wy so kim po zio -
mie, wpły wa ją na ja kość gry. Naj lep sza
trój ka na za koń cze nie tur nie ju: I miej sce
SP nr 2 Lu bo mierz, II – SP nr2 Ka sin ka
Ma ła, III – SP nr1 Ka sin ka Ma ła. 

Kil ka dni póź niej, w sa li gim na stycz -
nej w Szko le Pod sta wo wej nr 2 w Lu bo -
mie rzu ry wa li zo wa li chłop cy. Po dob nie
jak dziew czę ta – bar dzo za cię cie. I miej -
sce zdo by li re pre zen tan ci SP nr 2 Lu bo -
mierz, II – SP Ol szów ka, III – SP nr2
Ka sin ka Ma ła.

W związ ku z wy so ką fre kwen cją oraz
po zio mem wy szko le nia uda ło się wpro -
wa dzić do roz gry wek po wia to wych
po dwie naj lep sze dru ży ny z te re nu gmi -
ny. Na za wo dy po wia to we po je cha ły więc:
wśród dziew cząt: SP nr 2 Lu bo mierz i SP
nr 2 Ka sin ka Ma ła, a wśród chłop ców SP
nr 2 Lu bo mierz i SP Ol szów ka. Dziew czę -
ta z Ka sin ki Ma łej i chłop cy z Lu bo mie rza
zo sta li mi strza mi po wia tu li ma now skie go
i ry wa li zo wać bę dą o mi strzo stwo wo je -
wódz twa ma ło pol skie go w ma ju w No -
wym Tar gu, dziew czę ta z Lu bo mie rza
za ję ły III, a chłop cy z Ol szów ki IV -VI miej -
sce w po wie cie li ma now skim.

Za cię ta ry wa li za cja
w uni ho ke ja

SPORT
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