
Egzemplarz bezpłatny

Inwestycje

Wydarzenia

Mikołaj

Zdrowych, spokojnych,
rodzinnych

Świąt Bożego Narodzenia 
oraz obfitości łask bożych 

w Nowym 2016 Roku
Mieszkańcom Miasta

życzą
Rada Miasta, Burmistrz

i Pracownicy
Urzędu Miasta Mszana Dolna
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Kwartalnik „Pod Lubogoszczą”
Wydawany przez Samorząd Miasta Mszana Dolna

Adres redakcji:
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2
34-730 Mszana Dolna
tel. (018) 331-06-22
fax: (018) 331-15-55
e-mail: gazeta@mszana-dolna.pl

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i zastrzega sobie prawo
do skracania artykułów i korespondencji oraz opatrywania ich 
własnymi tytułami

Cennik reklam:

Cennik reklam okładka (netto)
1/4 strony - 200 zł
1/2 strony - 300 zł
cała strona - 500 zł

Cennik reklam (środek) netto
1/4 strony - 160 zł
1/2 strony - 240 zł
cała strona - 400 zł

Reklama w dwóch kolejnych 
numerach - zniżka 10%
w 3 kolejnych - zniżka 20%
w 4 kolejnych - zniżka 30%

Rada Miasta. Kadencja 2014-2018
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Burmistrz Miasta mgr Józef Kowalczyk podczas zaprzysiężenia - 8.12.2014 r.
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Samorząd

Drodzy Mieszkańcy Mszany Dolnej

Zbliża się koniec roku, a wraz 
z nim upływa pierwszy rok pracy
Rady Miasta Mszana Dolna. 

W gazetce, którą oddajemy do Państwa
rąk, chcielibyśmy przedstawić krótkie
podsumowanie tego co zdarzyło się do
tej pory.

Rok 2015 był rokiem wytężonej
pracy, w którą zaangażowali się
wszyscy Radni, obfitował także w sze-
reg wydarzeń kulturalnych i sporto-
wych. Z ważniejszych spraw, o których
warto wspomnieć jest dwukrotne 
obniżenie opłaty za wywóz śmieci. 
W zakresie inwestycji to budowa stacji
uzdatniania wody z dodatkowymi uję-
ciami, wykonanie łącznika pomiędzy
blokami na ul. Krakowskiej i Staro-
wiejskiej wraz z infrastrukturą - chod-
niki, parkingi, oświetlenie parkingów,

przebudowa ulicy oraz kanalizacji bu-
rzowej na ulicy Mroza, ulicy na osiedlu
Wójty, odbudowa drogi do osiedla Su-
tory, wykonanie odwodnienia drogi na
osiedlu Śmieszki, postawienie w Parku
Miejskim i na Stadionie siłowni plene-
rowej. Przystąpiliśmy do punktowej
zmiany planu miasta niezbędnej pod
przyszłe inwestycje. Zaktywizowano
działalność targu miejskiego poprzez
organizację Targów Staroci. W tym
roku nad ulicami ponownie zawisły
naprawione dekoracje świąteczne, tak
by zarówno mieszkańcom jak i przy-
bywającym gościom stworzyć miłą,
świąteczną atmosferę. Utrzymujemy
także dobre relacje z przedsiębiorca-
mi, co zaowocowało, między innymi,
otrzymaniem od nich wsparcia dla or-
ganizacji Dni Mszany Dolnej. W mie-
siącu grudniu Przedsiębiorcy i Miesz-
kańcy Miasta włączyli się także w
pomoc w organizowaniu paczek dla
Świętego Mikołaja, które zostały wrę-
czone dzieciom. 

Serdecznie dziękuję wszystkim oso-
bom, które zaangażowały się we
współpracę z Radą Miasta Mszany
Dolnej i liczymy na dalszą współpracę.

Zdaję sobie sprawę z tego, że nie
wszystkie zmiany powstają w takim

tempie jakby oczekiwali tego mie-
szkańcy. Niektóre projekty napotykają
na bariery administracyjno-prawne,
które jednak będziemy starać się 
przezwyciężać.

Mam nadzieję, że dobre relacje
Rady Miasta z Burmistrzem Miasta,
Sekretarzem Miasta, Starostą Lima-
nowskim oraz Wójtami Gmin ościen-
nych, proboszczami i księżmi obu
mszańskich Parafii a także wsłuchiwa-
nie się w potrzeby Mieszkańców po-
zwolą nam w kolejnym roku na dalsze
działania dla dobra naszego Miasta.

W związku ze zbliżającymi się
Świętami Bożego Narodzenia oraz
nadchodzącym Nowym Rokiem
chciałabym w imieniu radnych Rady
Miasta w Mszanie Dolnej złożyć
wszystkim mieszkańcom oraz przy-
bywającym do nas gościom życzenia
spokojnych i radosnych, spędzonych
w duchu rodzinnej wspólnoty Świąt
Bożego Narodzenia, życząc by przy-
jście na świat Chrystusa przyniosło
ze sobą radość, pokój, nadzieję 
i miłość.

Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Agnieszka Modrzejewska-

Potaczek

Komisje Rady Miasta
KOMISJA REWIZYJNA

1. Radny p. Janusz Matoga - Przewodniczący
2. Radny p. Jan Stożek - Zastępca Przewodniczącego
3. Radna p. Janina Flig
4. Radny p. Jacek Wardyński
5. Radny p. Bartosz Piątkowski

KOMISJA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO 
i GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

1. Radny p. Bogdan Surówka -  Przewodniczący   
2. Radny p. Janusz Matoga - Zastępca Przewodniczącego  
3. Radny p. Ryszard Sitkowski
4. Radna p. Stanisława Dziadkowiec
5. Radna p. Agnieszka Modrzejewska-Potaczek

KOMISJA BUDŻETOWO - GOSPODARCZA
1. Radna p. Agnieszka Sasal - Przewodnicząca   
2. Radny p. Bogdan Surówka - Zastępca Przewodniczącego
2. Radny p. Tadeusz Zapała    
4. Radny p. Łukasz Popiołek
5. Radny p. Ryszard Sitkowski

KOMISJA OŚWIATY I KULTURY
1. Radna p. Janina Flig - Przewodnicząca  
2. Radny p. Bartosz Piątkowski - Zastępca 
Przewodniczącego   
3. Radna p. Krystyna Pazdur
4. Radny p. Stanisław Antosz
5. Radny p. Tadeusz Zapała

KOMISJA SPORTU, TURYSTYKI i PROMOCJI MIASTA
1. Radny p. Bogdan Surówka -  Przewodniczący  
2. Radny p. Jan Szynalik - Zastępca Przewodniczącego   
3. Radny p. Jan Stożek
4. Radny p. Tadeusz Zapała   
5. Radna p. Stanisława Dziadkowiec

KOMISJA ZDROWIA, PROFILKTYKI UZALEŻNIEŃ 
i SPRAW SOCJALNYCH

1. Radna p. Stanisława Dziadkowiec -  Przewodniczący  
2. Radna p. Janina Flig - Zastępca Przewodniczącego  
3. Radna p. Krystyna Pazdur
4. Radny p. Jacek Wardyński    
5. Radny p. Ryszard Sitkowski

KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA
1. Radny p. Jan Stożek -  Przewodniczący  
2. Radny p. Stanisław Antosz - Zastępca Przewodniczącego
3. Radny p. Łukasz Popiołek    
4. Radny p. Janusz Matoga   
5. Radny p. Jan Szynalik

Dyżury Przewodniczącej Rady Miasta
Urząd Miasta Mszana Dolna
--> Piątek w godz. od 12:45  do  14:45

Dyżury Wiceprzewodniczącej Rady Miasta
Urząd Miasta Mszana Dolna
--> Środa w  godz. od 13:30 do 15:30

Biuro Rady Miasta

Przewodnicząca Rady Miasta
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Mija rok od wyboru nowej 
Rady Miasta i mnie na stano-
wisko Burmistrza Miasta

Mszana Dolna, co skłoniło do 
przedłożenia Państwu podsumowania
zrealizowanych w naszym Mieście in-
westycji.

Bilans otwarcia był dla nas bardzo
trudny, ponieważ stan zadłużenia Mi-
asta wynosił 5 926 007,68 zł. Raty
kredytów do zapłaty w 2015r wynosiły
1 109 593,44 zł. Odsetki do zapłacenia
wynosiły 180 000,00zł.

W roku bieżącym nie było żadnych
środków z Unii Europejskiej na cele in-
westycyjne. Miasto nie posiadało po-
zwolenia na budowę ani jednej inwe-
stycji. Jedynym źródłem finansowania
inwestycji było szukanie zewnętrz-
nych środków krajowych a zadań
przed nami było i jest nadal wiele.

Najważniejsze zadanie to rozpoczę-
cie budowy stacji uzdatniania wody 
i szukanie nowych ujęć wody. Wyko-
pane studnie na brzegu rzeki Mszanki
są mało wydajne w stosunku do potrzeb
zaprojektowanej stacji uzdatniania
wody co potwierdziła tegoroczna susza.
Ponadto ich lokalizacja była sprzeczna
z ustaleniami w planie przestrzennym
miasta.

Z tego powodu rozpoczęliśmy stara-
nia o budowę stacji uzdatniania wody
na bazie awaryjnego ujęcia zrealizowa-
nego przeze mnie w latach 2002 do
2006 r. nad rzeką Rabą. Zadanie to
wymagało uzyskania pozwolenia na 
budowę na które czekaliśmy ponad 
5 m-cy.

Niezwłocznie po otrzymaniu pozwo-
lenia rozpisaliśmy przetarg. W wyniku
przetargu koszt inwestycji został ob-
niżony do kwoty 7 246 tys. zł. To jest
prawie 2 mln zł mniej od wartości 
kosztorysowej.

Zadanie to sfinansowaliśmy ze środ-
ków własnych oraz pochodzenia
zewnętrznego:
-> Dotacjami z MSWiA w Warszawie
w kwocie 5 664,0 tys. zł.
-> Dotacją z WFOŚ w Krakowie  
w kwocie 538,0 tys. zł.
-> Pożyczkami z WFOŚ w Krakowie 
w kwocie 337,0 tys. zł.
-> Środki własne 707,0 tys. zł.

Stacja uzdatniania wody jest na dzień
dzisiejszy gotowa i rozpoczęto rozruch
technologiczny. Jakość wody ulegnie
zdecydowanej poprawie. Lokalizacja
stacji uzdatniania wody  na bazie do-
tychczasowego awaryjnego ujęcia oka-
zała się trafna co potwierdziła tego-
roczna długotrwała susza. Miasto
posiadało ciągłość zaopatrzenia wody. 

Kolejnym istotnym zadaniem była

naprawa i remont dróg. Inwestycje
związane z infrastrukturą drogową do-
tyczyły w tym roku przede wszystkim
dróg wewnętrznych i osiedlowych. 
Wyremontowane i oddane do użytku
mieszkańcom zostały następujące drogi:  

1/ Droga na osiedlu „Krakowska”
wraz z udrożnieniem kanalizacji bur-
zowej,

2/ Chodniki wzdłuż drogi na osiedlu
„Krakowska”

3/ Parkingi na osiedlu „Krakowska”,
4/ Przeniesienie kablowej linii tele-

fonicznej i elektrycznej na osiedlu
„Krakowska”,

5/ Odbudowa ul. Mroza wraz z udro-
żnieniem kanalizacji burzowej,

6/ Odbudowa drogi osiedlowej na
osiedlu „Wójty”,

7/ Odbudowa drogi z odwodnieniem
burzowym do osiedla „Sutory”,

8/ Wykonanie odwodnienia drogi
osiedlowej na Słomce osiedle „Śmie-
szki”,

9/ Wykonano progi zwalniające na
ulicy Spadochroniarzy,

10/ Wyremontowano spalone lampy
/założone w 2014 r./ przy ul. Kra-
kowskiej,

11/ Założono  przy dobrej współpracy
z Prezesem Spółdzielni „Meblomet”
siłownie w parku.

W roku bieżącym przywrócono
dobrą współpracę z GDDKiA w Krako-
wie czego efektem jest budowa chod-
nika przy ul. Zakopiańskiej /po uregu-
lowaniu stanu prawnego/ oraz budowa
zjazdu z drogi krajowej  na Słomce.

W roku 2015 udało się zrealizować
szereg pilnych zadań służących zaspo-
kojeniu podstawowych potrzeb  miesz-
kańców, a takich potrzeb w naszym
mieście jest bardzo wiele. Dzięki dobrej
współpracy z Radą Miasta zreali-
zowaliśmy w tym roku zadania 
inwestycyjne na łączną kwotę 
8 657 tys. zł.

Pragnę podziękować wszystkim
Radnym za bardzo duże zaangażowa-
nie we wszystkie sprawy miasta 
w tym te nie wymienione przeze
mnie. W Radzie nie ma zbędnych
kłótni co nie oznacza, że nie ma dys-
kusji ale końcowym efektem jest wy-
pracowany kompromis.

Na koniec 2015 budżet miasta 
zamyka się kwotą po stronie:
-> Dochodów 29 880,0 tys. zł.
-> Wydatków 32 237,0tys. zł. 

Zadłużenie Miasta wynosi 5 953,0
tys. zł i jest na poziomie roku poprzed-
niego mimo znacznych inwestycji. Było
to możliwe dzięki pozyskaniu przeze
mnie dotacji.

Powyższe świadczy, że można inwes-

tować nie tylko z kredytów i sprzedaży
majątku, którego miasto już praktycznie
do sprzedaży nie posiada.

Na rok 2016 planujemy budżet 
w kwocie:
-> Dochody 22 732,0 tys. zł.
-> Wydatki 21 848,0 tys. zł.

W trakcie przyszłego roku nadal 
będziemy szukać szczególnie dotacji 
i środków z Unii Europejskiej  chociaż
nie jest to takie łatwe.

Przy realizacji inwestycji będziemy
się kierować złożonymi wnioskami do
budżetu na 2016 i lata następne. Wnio-
ski są tak kosztowne, że nie będziemy
w stanie ich zrealizować w ciągu jed-
nego roku.

Wnioski mieszkańców pozwalają
nam nakreślić mapę potrzeb i zadań do
realizacji w najbliższym czasie, nad
czym wspólnie z radnymi na komisjach
rady pracujemy.

Mając na myśli nadchodzący rok
oraz patrząc w przyszłość, rysują się
przed nami nowe, ważne dla nas
wszystkich zadania. Jednym z naj-
ważniejszych jest moim zdaniem za-
pewnienie środków na:

- kontynuację rozbudowy sieci i in-
frastruktury wodociągowej,

- projekty kanalizacji, której w na-
szym mieście nie ma i następnie bu-
dowa sieci kanalizacyjnych. 

- modernizacja dróg, budowa chod-
ników, 

- termomodernizacja Zespołu Szkół
Miejskich nr 1 oraz doposażenie szkół
miejskich w sprzęt multimedialny. 

Ważnym dla miasta tematem jest
także zapewnienie odpowiedniego
lokalu dla instytucji kultury.

Pragnę zapewnić, że dołożę wszel-
kich starań, aby sprostać Waszym ocze-
kiwaniom. Dobra współpraca z Radą
Miasta utwierdza mnie w tym przeko-
naniu. Jestem pewien, że wspólnie uda
nam się podjąć działania w celu pozys-
kania jak najwięcej środków zewnę-
trznych do realizacji zamierzonych 
inwestycji.

Burmistrz Miasta
mgr Józef Kowalczyk

Szanowni  Mieszkańcy Mszany Dolnej
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Kalendarium inwestycji 2015

Łącznik ul. Krakowskiej do ul. Starowiejskiej (między blokami). Przebudowa drogi, chodnika, krawężników 
i parkingów os. Krakowska. Koszt 844 tys. zł.

Remont ul. Mroza. Koszt 319 tys. zł.

ul. Zakopiańska - chodnik. Wykonanie kolejnego etapu przez GDDKiA Oddział w Krakowie

Otwarta siłownia w parku i na stadionie. Koszt 25 tys. zł.
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Kalendarium inwestycji 2015

ul. Spadochroniarzy, os. Sutory. Remont drogi dojazdowej z odwodnieniem. Koszt 93 tys. zł

ul. Słomka, os. Śmieszki. Remont drogi wewnętrznej i regulacja cieku wodnego. Koszt 30 tys. zł.

ul. Krakowska, os. Wójty. Remont drogi wewnętrznej. Koszt 109 tys. zł.

ul. Spadochroniarzy. Progi zwalniające. Koszt 18 tys. zł.
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Gospodarka komunalna

Gospodarka odpadami „po nowemu”

Uchwałą Rady Miasta z dnia 28
grudnia 2012 roku ustalono
stawki za gospodarowanie od-

padami gromadzonymi w sposób se-
lektywny (segregowany) w wysokości
9,00 zł miesięcznie od mieszkańca na
miesiąc, a za odbiór odpadów groma-
dzonych w sposób nieselektywny
(zmieszany) 18,00 zł od osoby. Nie po-
mogły apele mieszkańców wyrażane na
spotkaniach z ówczesnym Burmistrzem
Miasta, że są błędy w wyliczeniach –
stawki, mimo, że tak wysokie nie zos-
tały zmienione. Polemika toczyła się
również na portalach internetowych,
jednak Burmistrz bronił zaciekle swo-
ich wyliczeń. Teraz okazało się, że to
jednak mieszkańcy mieli rację. 

Po wyborach w 2014 r. okazało się,
że jednak można zmniejszyć ob-
ciążenia mieszkańców i Rada Miasta
w marcu 2015 roku określiła nowe
mniejsze stawki za odbiór odpadów
z  9,00 zł na 7,50 zł za segregowane,
i z 17,00 zł na 15,00 zł za niesegre-
gowane. Rozpoczęto też intensywne
prace związane ze ściąganiem opłat
od „opornych” mieszkańców. 

Z uwagi na fakt, że ogłaszanie prze-
targu na odbiór i zagospodarowanie
odpadów pod koniec roku niesie za
sobą duże ryzyko wzrostu ceny, już
we wrześniu ogłoszony został nowy
przetarg na rok 2016 i I połowę 2017
roku. Jak można było się spodziewać
konkurencja była większa i ostatecznie
przetarg zakończył się wygraną
Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
z Myślenic.

Jak zmieniały się koszty w poszcze-
gólnych latach:

Comiesięczne koszty systemu 
w 2013 roku wynosiły 58 948,00 zł,
w okresie lipiec 2013 – grudzień 
2014 r - 51 948,00 zł, w 2015 r. 
– 45 468,00 zł., a w 2016 miesięczne
koszty systemu udało się obniżyć do
kwoty 36 180,00 zł.

Uchwałą rady Miasta od 1 stycznia

2016 roku wprowadzone zostały nowe
stawki opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi:

-> 6,50 zł/mieszkańca/miesiąc 
– selektywna zbiórka odpadów,

-> 13,00 zł/mieszkańca/miesiąc 
– nieselektywna zbiórka odpadów.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gmi-
nach, każdy właściciel nieruchomości
zamieszkałej otrzyma zawiadomienie
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wyliczonej na
podstawie danych wskazanych w do-
tychczasowej deklaracji. Zawiadomie-
nia wraz z nowym harmonogramem
odbioru zostaną doręczone przed
pierwszym terminem płatności zmie-
nionej opłaty. 

Informujemy, iż w ramach prze-
targu miasto otrzyma 500 szt. pojem-
ników na odpady zmieszane, które
będą przekazane mieszkańcom nie-
odpłatnie w formie użyczenia. Ilość
pojemników jest ograniczona, o otrzy-
maniu kosza będzie decydowała ko-
lejność zgłoszenia i położenie domu.
Ponadto informujemy, iż właściciele
nieruchomości, którzy dzierżawią po-
jemniki od firmy EMPOL, mogą wy-
powiedzieć umowę na dzierżawę po-
jemników i ubiegać się o pojemnik od
miasta nieodpłatnie. 

Obniżenie opłaty podyktowane też
jest zmianą terminów odbioru odpa-
dów. W okresie zimowym przyjęto
wzorem innych miast, że odpady będą
odbierane raz w miesiącu, a w pozos-
tałym okresie jak dotychczas dwa razy
w miesiącu. Śmieci ze spółdzielni

mieszkaniowych będą odbierane co ty-
dzień jak dotychczas. 

UWAGA: ze względu na inny sposób
odbioru (mniejsze samochody)  i mo-
żliwości firmy zmieniony został har-
monogram zbierania odpadów. Miasto
zostało podzielone na 4 obręby:

Obręb A; ulice: Krasińskiego, Mic-
kiewicza, Słowackiego, Konopnic-
kiej, Sienkiewicz, Jarzębinowa,
Żeromskiego, Tolińskiego, Podha-
lan, Kopernika, Zagórzan, Paderew-
skiego, Moniuszki, Modrzejewskiej,
Chopina, Plan Św. Siostry Faustyny,
Ks. J. Popiełuszki, Kolbego.

Obręb B; ulice: Zielona, Topolowa,
Grunwaldzka, Piłsudskiego, Słomka,
Leśna, Spadochroniarzy, Słoneczna.

Obręb C; ulice: Rakoczego, Smre-
kowa, Szymanowskiego, Matejki,
Flizaka, Jana Pawła II, Rynek, Sta-
rowiejska.

Obręb D; ulice: Krakowska, Sta-
wowa, Zarabie, Zakopiańska, Lud-
wika Mroza, Orzeszkowej, Koś-
ciuszki, I Armii Wojska Polskiego,
Asnyka, Marka, Ogrodowa, Orkana,
A. Stachury, Kazimierza Wielkiego,
Fabryczna.

Informujemy, że będzie możliwość
pobrania aplikacji na telefony komór-
kowe, która pozwalać będzie miesz-
kańcom Mszany Dolnej na bezpłatny
dostęp do przyjętego harmonogramu
odbioru odpadów. Aplikacja przeka-
zuje informację o rodzaju odbieranych
opadów w danym obrębie (ulicy) i o te-
rminie odbioru. Pobrania powyższej
aplikacji będzie możliwe na stronie in-
ternetowej Zakładu Utylizacji Odpa-
dów Sp. z o.o. w Myślenicach pod 
adresem: www.skladowisko.com.pl.
Wszystkie informacje dotyczące odpa-
dów komunalnych, ich segregacji, od-
bioru oraz odpłatności znajdują się na
stronie internetowej Miasta Mszana
Dolna.

Sekretarz Miasta
Antoni Róg

Stacja uzdatniania wody etap I SUW Raba. Koszt 7 mln 264 tys. zł.
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Nowe zasady odśnieżania w sezonie 
zimowym 2015/2016!

Wwyniku przeprowadzonego
postępowania przetargowego
na zimowe utrzymanie dróg

na terenie miasta w sezonie zimo-
wym 2015/2016 ogłoszonego dnia
13.10.2015 r. wyłoniono dwie firmy
które zaoferowały najkorzystniejszy 
bilans cenowy i tak w nadchodzącym
okresie zimowym nasze drogi odś-
nieżać będą następujące firmy:
1. Prawobrzeżną część „A” Miasta
Mszana Dolna:

F. H. U. „TRANS-KOP”
Dorota Dudzik
ul. Leśna 77
34-730 Mszana Dolna

- cena za utrzymanie 1 km/dobę dróg
głównych - 115,56 zł brutto/km na
dobę
- cena za utrzymanie 1 km/dobę dróg
głównych wraz z chodnikiem -  120,00
zł brutto/dobę
- cena za utrzymanie 1 km/dobę dróg

bocznych - 128,52 zł brutto/km na
dobę
- cena za utrzymanie 1 km/dobę dróg
bocznych wraz z chodnikiem - 138,24
zł brutto/dobę
- cena za gotowość świadczenia usług
- 311,04 zł brutto/dobę
2. Lewobrzeżna część „B” miasta
Mszana Dolna

F. H. U. „CATBUD”
Kazimierz Dudzik
ul. Ogrodowa 10
34-730 Mszana Dolna

- cena za utrzymanie 1 km/dobę dróg
- 113,40 zł brutto/km na dobę
- cena za utrzymanie 1 km/dobę dróg
głównych wraz z chodnikiem -  132,84
zł brutto/dobę
- cena za utrzymanie 1 km/dobę dróg
bocznych - 126,36 zł brutto/km na
dobę
- cena za utrzymanie 1 km/dobę dróg
bocznych wraz z chodnikiem - 141,48

zł brutto/dobę
- cena za gotowość świadczenia usług
- 315,36 zł brutto/dobę

Rozliczanie wykonania usługi odś-
nieżania dróg następować będzie nie
jak miało miejsce w dwóch ostatnich
latach „ryczałtowo za miesiąc” lecz wg
faktycznie wykonanej usługi potwier-
dzonej przez upoważnionego pracow-
nika Urzędu Miasta Mszana Dolna.

UWAGA!
Odśnieżanie dróg wskazanych jako

odśnieżanie doraźnie następowało 
będzie po otrzymaniu telefonicznego
monitu o takiej potrzebie od miesz-
kańców przyległych do tych dróg bocz-
nych na nr:
Straż Miejska – tel. nr 608-085-133 
Wykonawca – tel. nr 600-130-802

UM

Świąteczny blask

Wtym roku nad ulicami na-
szego miasta ponownie za-
wisły naprawione dekoracje

świąteczne, tak by zarówno mieszkań-
com jak i przybywającym gościom
stworzyć miłą, świąteczną atmosferę. 

Czterdzieści dziewięć elementów
wymagało wymiany wężów świetl-

nych. Na remont czekało dwadzieścia
pięć elementów dekoracyjnych i po
tych kosmetycznych zabiegach cieszą
oko na ul. Kolbego, Kopernika, Orkana
i Jana Pawła II. Pięknie świecą się cho-
inki zamontowane pod każdą latarnią

na rynku – to efekt zaangażowania się
w pomoc przy świątecznym oświetle-
niu radnego Piątkowskiego. Pan
Bartłomiej zajął się tym od początku
do końca i tym sposobem świąteczną
atmosferę daje się odczuć również 
w tej części miasta. By poczuć w pełni
magię świąt brakuje jeszcze tylko

śniegu, ale by zamówić taką atrakcję
prośby trzeba kierować zupełnie gdzie
indziej...

UM

Kto był
grzeczny?

Podobno zaproszenie na sobotnie
popołudnie do Miejskiego Oś-
rodka Kultury otrzymały naj-

grzeczniejsze dzieci. Kiedy weszły na
salę kinową zobaczyły pięknie oświet-
lone choinki i puste krzesło... Mikołaj
to zapracowany święty, miał dużo obo-
wiązków przed szóstym grudnia, ale
się udało.

Kiedy dzieci ćwiczyły wspólnie
okrzyk na powitanie, pierwsza postać
w czerwonym stroju wypatrzyła Prze-
wodnicząca Rady Miasta Agnieszka
Modrzejewska-Potaczek. Zanim Św.
Mikołaj dotarł na przygotowane
krzesło przywitał się z dziećmi, przybił
kilka „piątek” i sypnął jeszcze cukier-
kami. Do pomocy przy prezentach po-
prosił liderki Światowych Dni Młod-
zieży - anioły zapracowane, a dzie-
wczyny piękne jak anielice były chętne
do pomocy, chciały poćwiczyć i zdobyć
kolejne umiejętności. Nie łatwe to za-
danie, bo trzeba było szybko działać –
paczkę podać, przeczytać adresata, po-
móc dotrzeć do Mikołaja i bezpiecznie
sprowadzić ze sceny. Wydawało by się
łatwa sprawa, ale kiedy zżera trema,
ogarnia panika, każdy miał swoje po-
wody i ciężko było pokonać te kilka
stopni. Ci z „czystym kontem” wkra-
czali śmiało na scenę, ale Święty Mi-
kołaj tak łatwo nie rozdawał prezen-
tów. Trzeba było odpowiedzieć na

Świąteczny blask na Rynku
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pytania, czasami wymagało to nawet
dłuższego zastanowienia, bywało
różnie... Jednak nie zdarzyło się żeby
ktoś wracał z pustymi rękami...Tak to
już bywa, że ocena liczy się za cały
rok, wiadomo, bywa różnie, ale te
sprawy zostały załatwione dyskretnie
i po cichu. Święty Mikołaj obserwuje 
i ma do tego odpowiednich pomocni-

ków. A skoro o pomocnikach mowa,
to kierujemy słowa podziękowania
tym, który włączyli się w tegoroczną
akcję „I Ty możesz zostać św. Mi-
kołajem... w Mszanie Dolnej”. Ponad
trzydzieści firm, instytucji, osób pry-
watnych wsparło tą piękną inicjatywę.
Serdecznie dziękujemy w imieniu
najmłodszych - obdarowanych i ura-
dowanych milusińskich. I jak tu nie
wierzyć w Św. Mikołaja? 

DZIĘKUJEMY!!!
AJ

SPONSORZY AKCJI „I Ty możesz
zostać Św. Mikołajem 2015”

-> Rada Miasta Mszana Dolna 
-> Burmistrz Miasta Mszana Dolna
-> Joanna Ciężadlik
-> Centrum Szkoleniowo Usługowe –
Kursy Krawieckie Joanna Kotarba

-> Sklep Silla Mszana Dolna
-> Firma TECHNIFLEX – „INCO”
-> Firma POLER
-> Tekstylia Obuwie – Sylwia Rapacz
-> Sklep Wielobranżowy – Alina i Ja-
cek Nowakowscy 
-> Firma PABU – Paweł Szczypka
-> Firma Zagórze D. Dudzik i Sta-
nisław Dudzik 
-> Firma Handlowo-Usługowa Jan Po-
ręba, Mszana Górna 
-> Zakład Mięsny Cichański 
-> Firma CATBUD – Kazimierz Dudzik
-> Frima TRANS-KOP – Dorota Dudzik
-> Firma TEAM – Robert Bulik, Janusz
Paleta, Jakub Wrzecionek 
-> Firma MiM – Zbigniew Mamala 
i Zbigniew Miąsik 
-> Firma liman.net.pl – Zdzisław Po-
taczek 
-> Firma Klima-Hydro – Wojciech Go-
cał 
-> Wulkanizacja Mszana Dolna– Mag-
dalena Kornaś
-> Firma Nova – Katarzyna Setlak 
-> Firma IN-TEL – Adam Adamczyk
-> Zakład Mechaniki i Blacharstwa Sa-
mochowego – Leszek Popiołek 

-> Firma Remal – Czesław Śliwa
-> Pośrednictwo Ubezpieczeniowe –
Zofia Nowak-Dziętło
-> Firma Handlowa KUBIK – Bożena
Kubik
-> Firma Uchacz – Marek Uchacz i Ra-
fał Uchacz
-> Joanna Czech
-> Sklep Kroll – Krystyna Kroll 
-> Firma Refas

Organizatorzy:
-> Rada Miasta Mszana Dolna 
-> Burmistrz Miasta Mszana Dolna
-> Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie
Dolnej

Miłe chwile z Mikołajem

Wspólne pamiątkowe zdjęcie
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Nowy 
Komendant
Powiatowy

27 listopada, na XIII sesji Rady
Miasta gościł nowy Komendant
Powiatowy Policji w Limanowej

inspektor Dariusz Urbanik. Zarówno
komendant, jak i burmistrz Józef Ko-
walczyk oraz Przewodnicząca Rady
Miasta Agnieszka Modrzejewska-Po-
taczek deklarowali dalszą, dobrą
współpracę między samorządem a po-
licją. 

Do tej pory komisariat w Mszanie
Dolnej był oceniany pozytywnie 
i współpraca z Panią Komendant 
Pękałą układa się na wysokim pozio-
mie. Będziemy nadal kontynuować 
tę współpracę zapewnił Komendant.
Zapowiedział też zmiany w działal-
ności policji na terenie miasta do-
tyczące poprawy bezpieczeństwa,
szczegóły poznamy po wcześniejszych
konsultacjach z władzami miasta.

UM

Komendant Powiatowy Policji 
insp. Dariusz Urbanik
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Spotkanie z komendantem miało
miejsce w trakcie sesji RM 
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Dwa zagórzańskie samorządy
gmina i miasto Mszana Dolna
wspólnie obchodziły 97 rocz-

nicę odzyskania niepodległości. Uro-
czystości rozpoczęły się na mszańskim
rynku, gdzie prowadzone przez dh.
Marka Szczypkę Komendanta Miejsko-
Gminnego OSP RP w Mszanie Dolnej
i Orkiestrę OSP Mszana Dolna zgro-
madziły się poczty sztandarowe jedno-
stek strażackich, szkół podstawowych
i gimnazjów oraz organizacji terenu
miasta i gminy.

Przybyłych na wspólne święto po-
witał Burmistrz Miasta Józef Kowal-
czyk. Gminę Mszana Dolna reprezen-
towały Zastępca Wójta Katarzyna
Szybiak i Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Kania, obecne były rów-
nież Przewodnicząca Rady Miasta 
Agnieszka Modrzejewska-Potaczek,
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ag-
nieszka Sasal oraz Sekretarz Miasta
Antoni Róg. Również poza radnymi
obu samorządów w uroczystościach
brali udział radni Powiatu Limanow-
skiego z Wiceprzewodniczącym Rady
Franciszkiem Dziedziną. Głównym
punktem spotkania na rynku było
złożenie przysięgi przez członków Sto-
warzyszenia „Strzelec”. Krótką histo-
rię Związku Strzeleckiego „Strzelec”
przedstawił dyrektor Zespołu Szkół
Techniczno-Informatycznych Andrzej
Dębski. 

Związek Strzelecki „Strzelec” jest
stowarzyszeniem, w którym panują za-
sady dyscypliny i porządku organiza-
cyjnego wzorowane na zasadach 
wojskowych. Kwestie wychowawcze
oparte są na wytycznych ideowych Jó-
zefa Piłsudskiego dotyczące obywatel-
skiego przygotowania do służby pub-
licznej i mundurowej oraz gotowość
do poświęceń dla dobra Rzeczypospo-
litej Polskiej. Na terenie Ziemi Lima-
nowskiej reaktywacja związku na-
stąpiła w 1995 roku z inicjatywy
działaczy Konfederacji Polski Niepo-
dległej. Dowódcą okręgu podhalańsko-
sądeckiego był śp. kapitan Zdzisław
Smoleń z Męciny. To z jego inicjatywy
w Limanowej przy IV Liceum Ogól-
nokształcącym powstała najpierw
drużyna, a od 1999 roku jednostka
Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Jed-
nostka Strzelecka nr 2404 Mszana
Dolna została powołana decyzją Na-
czelnej Rady Strzeleckiej 6 paździer-
nika tego roku jej dowódcą został
sierżant Bogdan Schmidt. Przysięgę
przyjął kapitan Stanisław Dębski, ko-
mendant Obwodu Małopolska, który
odczytał również Apel Poległych. 

Tradycyjnie na cmentarzu zapalono

Uroczystości niepodległościowe

Zaproszenie mszańskich przedsię-
biorców przez Przewodniczącą
Rady Miasta Agnieszkę Modrze-

jewską-Potaczek do magistratu w po-
łowie października zbiegało się z pracą
nad Lokalną Strategią Rozwoju Lokal-
nej Grupy Działania. 

Jeden z punktów spotkania dotyczył
nowego okresu programowania na lata
2014-2020 i wsparcia przedsiębiorców
w ramach LGD, natomiast bardziej in-
teresująca była luźna dyskusja – w roz-
mowie z przedsiębiorcami okazało się,
że wyraźnie brakuje takich spotkań,
gdzie swoimi spostrzeżeniami  mogą

podzielić się osoby działające w lokal-
nym biznesie. Z uwagi na działanie
wielobranżowe, dostrzegają zupełnie
inne przestrzenie i problemy jako
mieszkańcy miasta. Jest to niesłycha-
nie pomocne dla uszczegółowienia pla-
nów na przyszłość, gdyż sugestie
przedsiębiorców dają nam zupełnie
inny obraz wymagań związanych 
z przyszłością miasta. Liczymy, że to
pierwsze spotkanie będzie początkiem
systematycznych spotkań.

UM

Spotkanie z mszańskimi
przedsiębiorcami

Kapitan Stanisław Dębski odczytał Apel Poległych
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znicze i złożono wiązanki kwiatów na
grobach tych, którzy walczyli o niepo-
dległą Polskę. Wszyscy uczestnicy uro-
czystości wzięli udział we mszy św.
odprawionej w podziękowaniu za dar
wolnej i niepodległej Ojczyzny. Mszę
św. koncelebrowali proboszczowie na-
szych parafii oraz ks. Infułat Franci-
szek Kołacz. Oprawę mszy św. za-
pewnili niezawodni przy takich uro-
czystościach chórzyści Chóru Męskiego
i wspaniała Orkiestra OSP. Ks. Pro-
boszcz Tadeusz Mrowiec interpretując
słowa ewangelii wskazał główne myśli,

które mogą być wytycznymi niepo-
dległościowych uroczystości. Nie
można zapominać o tym by rządzić
mądrze oraz by wdzięcznym być za
wolną Ojczyznę. Natomiast w kazaniu
Ks. Proboszcz Jerzy Raźny skupił się
na naszej trudnej historii i ciężkich eta-
pach w przeciągu 123 lat niewoli do-
chodzenia do wolności. Wspólne świę-
towanie zakończył otwarty bieg
niepodległościowy w parku miejskim.

AJ

Poczty sztandarowe w drodze na miejsce uroczystości
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Gala Przedsiębiorców i nasi wyróżnieni

13 listopada w Limanowskim
Domu Kultury, Powiat Limanow-
ski wraz z Regionalnym Stowa-

rzyszeniem Przedsiębiorców z siedzibą
w Limanowej i Powiatowym Urzędem
Pracy, organizował XI edycję Lima-
nowskiej Gali Przedsiębiorczości. 

Coroczne listopadowe Święto Lima-
nowskiej Przedsiębiorczości ma na
celu podkreślenie roli i znaczenia firm,
które funkcjonują w regionie i które
mają wpływ na gospodarczy rozwój
powiatu limanowskiego. Przez ostatnie
10 lat zaprezentowane zostały sukcesy
i osiągnięcia prawie 400 firm, które 
w trakcie limanowskiego święta przed-
siębiorczości odebrały nagrody i wy-
różnienia w kategoriach „Lider Biz-
nesu”, „Przedsiębiorca Roku” a także
„Za działalność charytatywną wśród
lokalnej społeczności”. Gala jest rów-
nież podziękowaniem dla ludzi, którzy
tworzą przyjazny klimat wokół przed-
siębiorczości.

„Lider Biznesu”, o którego tytuł
ubiegało się 25 podmiotów gospodar-
czych, o różnych profilach działalności.
Lider Biznesu - to wyjątkowe wy-
różnienie nadawane od 10 lat przed-
siębiorstwom, które produkują lub
świadczą usługi najwyższej jakości, 
a jednocześnie ich filozofia działania
oparta jest na solidnym i rzetelnym
wywiązywaniu się  z obowiązków
względem państwa, pracowników,
kontrahentów i społeczności lokal-
nych. Kapituła Konkursowa, pod prze-
wodnictwem Tomasza Krupińskiego,

przy ocenie zgłoszonych ankiet, brała
pod uwagę wielkość zatrudnienia, in-
westycje firmy, nowe produkty lub
usługi, pozyskiwanie nowych rynków
sprzedaży oraz działania na rzecz
społeczności lokalnych.

Miło na poinformować naszych czy-

telników, że Wyróżnienia w kategorii
„Lider Biznesu Powiatu Limanow-
skiego” otrzymali:
-> Folwark Stara Winiarnia – A.A.
Majchrzak, M.A. Popiołek s.c.
-> Pensjonat Szczebel – W.P.P.H.U.
BAZA Zbigniew Dąbrowski

Uroczystego wręczenia Odznaki
Honorowej Województwa Małopol-
skiego – Krzyża Małopolski, w imieniu
Marszałka Województwa Małopol-
skiego, dokonał Leszek Zegzda –
Członek Zarządu Województwa
Małopolskiego oraz Urszula Nowo-
górska – Przewodnicząca Sejmiku Wo-

jewództwa Małopolskiego. Srebrną
Odznaką Honorową Województwa
Małopolskiego – Krzyż Małopolski zos-
tał odznaczony  Mirosław Koguto-
wicz – Prezes Spółdzielni Pracy
„Meblomet”.

Odznaka - Krzyż Małopolski jest

ściśle związana – poprzez swoją sym-
bolikę – z regionem, a inspirację dla
niej stanowi krzyż na Wielkim Gie-
woncie, który jest najbardziej rozpo-
znawalną górą w regionie i w kraju.
Właśnie u jego stóp podczas mszy
świętej 6 czerwca 1997 r. Ojciec
Święty Jan Paweł II zwrócił się do
Małopolan – ze słowami „Na was za-
wsze można liczyć”. To zawołanie sta-
nowi bez wątpienia istotę działalności
osób, które zostały uhonorowane.

Serdecznie gratulujemy!

red. www.powiat.limanowa.pl

To już 70 lat... Wielkie święto Męskiego Chóru

Mirosław Kogutowicz odbiera gratulacje od Urszuli Nowogórskiej
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22 listopada, w święto Św. Cecylii
– patronki chórów, w kościele
parafialnym p.w. Św. Michała Ar-

chanioła 70 lat istnienia świętował
Chór Męski im. Ks. Józefa Hajduka.
Uroczystą mszę św. o godz. 15.00 kon-
celebrowali ks. Infułat Jakub Gil, ks.
Infułat Franciszek Kołacz, Ks. Andrzej
Sawulski, Ks. Rafał Ryczek oraz Ks.
Proboszcz Jerzy Raźny. 

Chórzyści jubilaci na początek zain-
tonowali „Gaude Mater Polonia” a po-
tem odśpiewali tzw. krótką mszę czyli
Missa brevis em C Charlesa Gounoda.
Nasz mszański chór to jeden z nielicz-
nych chórów męskich działających 
w naszym regionie. Powstał przy pa-
rafii w lutym 1945 roku przy wielkim
zaangażowaniu młodego wikariusza
ks. Józefa Hajduka. Pierwszy koncert
odbył się jesienią 1945 roku na uro-
czystości sprowadzenia prochów po-
mordowanych mieszkańców Mszany

Dolnej. Pierwszym dyrygentem był
krakowianin Stanisław Maruszewski,
członek chóru akademickiego. Jego
następca Władysław Mokwa do tej
pory wspominany jest z wielką estymą.
Nie wyobrażamy sobie żadnych uro-
czystości kościelnych bez chórzystów,
ich repertuar obejmuje cały
roku liturgiczny. Nie można
zapomnieć o ich obecności
przy wszystkich świętach
państwowych czy wydarze-
niach związanych z działal-
nością samorządu. Co więcej
od lat sześćdziesiątych chór
uczestniczył w spotkaniach
rocznicowych żołnierzy z Pie-
rwszego Pułku Strzelców
Podhalańskich AK w Szcza-
wie. Od dwudziestu lat ucze-
stniczy w takich spotkaniach organi-
zowanych przez byłych żołnierzy
oddziału AK „Adama” Stachury w Glis-

nem w dniu 15 sierpnia. Chórzyści
uczestniczą w różnych przeglądach,
jeżdżą na konkursy i festiwale. 

Jak utrzymać taką grupę, która
może pochwalić się takim jubileu-
szem? To chyba ich największy sekret,
zastanawiał się w kazaniu Ks. Infułat

Gil. Jego śpiewający w chórze brat za-
praszając go do Mszany mówił o skro-
mnej uroczystości, tymczasem kościół

Apostolskie Błogosławieństwo od Papieża Franciszka
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był pełen ludzi... To szacunek i forma
podziękowania za to co dali do tej pory
i czynią to nadal. Co ważne, podkreślił
ogromny udział pań – małżonek chó-
rzystów. To one przecież godzą się na
to by mężowie spotykali się na pró-
bach, a wtorek i czwartek to dni wy-
znaczone na ćwiczenie głosu. Bez sys-
tematyczności, poczucia obowiązku 
i przychylności drugiej połowy może
rzeczywiście nie było by tego teraz...?
Warto o to zapytać tych, którzy w chó-
rze mają najdłuższe staże. To właśnie
pięcioro panów Ks. Proboszcz Jerzy
Raźny wywołał pod ołtarz na zakoń-
czenie uroczystości. Za długoletnią
pracę w chórze oraz zasługi w trwaniu
zespołu Srebrny Krzyż Św. Jana Pawła
II – medal za zasługi dla Archidiecezji
Krakowskiej otrzymali: Michał Ko-
tarba, Julian Antosz, Józef Węglarz,
Stanisł w Kowalczyk i Michał Ciężad-
lik. Medal otrzymał również dyrygent
chóru – Piotr Wójcik, to już dwadzie-
ścia lat jego pracy z zespołem. Podzię-
kowania od ks. Proboszcza i Parafian
dla całego chóru przyjął Andrzej Na-
wieśniak. Apostolskie Błogosławień-
stwo od Ojca Świętego Franciszka ode-
brał najmłodszy członek chóru –
Marcin Wójcik. Po takich honorach ko-
lejne gratulacje chórzyści przyjmowali
od Przewodniczącej Rady Miasta Ag-
nieszki Modrzejewskiej-Potaczek oraz
Burmistrza Miasta Józefa Kowalczyka.
Z gratulacjami przybył na uroczystość
Jan Puchała – Starosta Limanowski.
Wręczył on list gratulacyjny od Za-
rządu i Rady Powiatu Limanowskiego.
Nagrodę Województwa Małopolskiego
– medal "Polonia Menor" za bogatą,
wszechstronną i cenną obecność w po-
lskiej kulturze w imieniu władz Samo-
rządu Województwa Małopolskiego
wręczyła Urszula Nowogórska – Prze-
wodnicząca Sejmiku. Kolejny list gra-
tulacyjny od Towarzystwa Ziemi
Mszańskiej wręczył Franciszek Dzie-
dzina. Z gratulacjami przybyli również
druhowie – od całego Zarządu Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Mszanie Dol-
nej list gratulacyjny wręczyli Prezes

Stanisław Antosz i Naczelnik Marian
Kasprzyk. Kolejnym punktem uroczys-
tości był krótki występ chóru. Po ofi-
cjalnej części chórzyści z rodzinami
oraz z zaproszonymi gośćmi spotkali
się w pensjonacie „Janda”. Czekało na
nich tam kilka niespodzianek: pa-
miątkowe tableau przygotowane na
70-lecie chóru oraz doposażenie ze-
społu – eleganckie oprawy na nuty
wręczył dyrygentowi Starosta Lima-
nowski – Jan Puchała i chociaż pano-
wie akurat w tym dniu występowali 
w muchach, podziękowali za nowe
krawaty Burmistrzowi Miasta Józefowi
Kowalczykowi. Przy okazji kolejnych
występów na pewno się przydadzą.
Duże pamiątkowe tableau dołączy za-
pewne do pozostałych z wcześniej-
szych jubileuszy, a miniatury powęd-
rowały do każdego z chórzystów do
rodzinnych albumów. Chórzyści po-
dziękowali również swojemu dyrygen-
towi za trud, poświęcenie i ogrom
pracy – to już dwadzieścia lat dyry-
gentury. Za pamięć i obecność na uro-
czystościach partyzanckich na Glisnem
dziękował Ks. Andrzej Sawulski a Ks.
Rafał Piórkowski za udział chórzystów
w „Misterium Męki Pańskiej”. Poza ta-
lentami wokalnymi ukazali swoje ta-
lenty aktorskie. Chórzyści dziękując za
wszystkie gratulacje zaśpiewali, bo
przecież to potrafią najlepiej. A mając
na uwadze słowa Ks. Infułata nie za-
pomnieli dedykować jednej z wykony-
wanych pieśni swoim małżonkom. Nie
zabrakło też „Sto lat”, chociaż mając
już jubileusz 70-lecia za sobą, czy nie
warto było dodać jeszcze jedną setkę?
Dwieście lat Panowie, a nawet jeszcze
więcej!

AJ
Chór Męski im. Ks. Józefa Hajduka
składa serdecznie podziękowania:

-> Ks. Infułatowi Jakubowi Gilowi za
odprawioną mszę św. w naszej intencji
oraz za słowo boże 
-> Ks. Proboszczowi Jerzemu Raźnemu
za opiekę nad naszym chórem
-> Ks. Proboszczowi Tadeuszowi
Mrowcowi za wspieranie chóru

Dziękujemy księżom wikarym 
parafii Św. Michała Archanioła

byłym i obecnym
-> Ks. Rafałowi Piórkowskiemu, za to,
że niektórych z nas włączył do Miste-
rium Męki Pańskiej przez co każdy 
z nas mógł przeżyć drogę krzyżową
inaczej i skosztować trochę aktorstwa.
-> Ks. Rafałowi Ryczkowi, za to że za-
wsze jest kiedy go potrzebujemy
-> Przewodniczącej Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego Urszuli No-
wogórskiej
-> Władzom Powiatu Limanowskiego
na czele ze Starostą Janem Puchałą 
i Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu
Franciszkiem Dziedziną
-> Przewodniczącej Rady Miasta
Mszana Dolna Agnieszce Modrzejew-
skiej-Potaczek i Burmistrzowi Miasta
Mszana Dolna Józefowi Kowalczykowi 
-> Sekretarzowi Miasta Antoniemu Ro-
gowi (byłemu członkowi chóru)
Bardzo serdecznie i gorąco dzięku-

jemy naszym sponsorom:
-> Państwu Teresie i Stanisławowi 
Cichańskim
-> Państwu Elżbiecie i Andrzejowi Jaś-
kowcom
-> Państwu Janinie i Kazimierzowi Du-
dom
-> Annie i Tadeuszowi Filipiakom oraz
Renacie i Sylwestowi Cichórz za prze-
piękne tableau naszego chóru ufundo-
wane na tę uroczystość
-> Wojciechowi Sitkowskiemu – Dy-
rektorowi Zakładu „Techniflex”
-> Stanisławowi Antoszowi – Preze-
sowi OSP Mszana Dolna

Bardzo serdecznie dziękuję naszej
orkiestrze OSP, że nas wspiera i jest
zawsze z nami na uroczystościach koś-
cielnych i państwowych na czele z jej
kapelmistrzem Piotrem Ratajem oraz
wszystkim sponsorom i sympatykom
naszego chóru.

Słowa Antoine de Saint-Exupery
będą najlepszą sentencją tych naszych
podziękowań:

„Człowiek tylko wtedy staje się 
w pełni człowiekiem, gdy zrobi coś
dobrego dla drugiego człowieka”

„70-letni” Chór Męski im. Ks. Józefa Hajduka - grupowe zdjęcie z jublieuszowym tableau
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"Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy
Panu, wznośmy okrzyki na cześć Skały
naszego zbawienia, przystąpmy z dzięk-
czynieniem przed Jego oblicze, radośnie
śpiewajmy Mu pieśni! (...) - to fragment
Psalmu 95, który przypomniał Ks. Pro-
boszcz Tadeusz Mrowiec witając wszyst-
kich w Parafii Miłosierdzia Bożego na
IX Zagórzańskich Spotkaniach Chórów
"Laudate Dominum".

Miłość do muzyki, prezentacja
dorobku artystycznego, wy-
miana doświadczeń to główne

cele o których wspominali współorga-
nizatorzy tego wydarzenia: Starosta Li-
manowski Jan Puchała i Burmistrz
Miasta Józef Kowalczyk. 

Radę Miasta Mszana Dolna repre-
zentowała Przewodnicząca Agnieszka
Modrzejewska-Potaczek. Tak jak od
samego początku istnienia festiwalu,
w niedzielę 15 listopada, towarzyszył
nam w tej muzycznej uczcie Franciszek
Dziedzina Wicestarosta Rady Powiatu
Limanowskiego. Na uroczystym otwar-
ciu dziewiątego przeglądu nie mogło
zabraknąć księdza proboszcza drugiej
parafii – Jerzego Raźnego. Zamierze-
niem organizatorów było organizowa-
nie naprzemiennie przeglądów raz 
w jednym, raz w drugim mszańskim
kościele. Tym razem wypadło drugi
raz na Boże Miłosierdzie, dlatego, że
"u Michała" - w święto patronki chó-
rów swój jubileusz 70-lecia powstania
hucznie świętował Chór Męski im. Ks.
Józefa Hajduka. W tym roku organi-
zatorzy zaprosili dziesięć chórów z na-
szej okolicy, w tym trzy grupy z na-
szego miasta. Pierwszy występ należał
do "gospodarzy" czyli Chóru Parafii
Miłosierdzia Bożego. Chór założony w
2009 roku zapewnia oprawę uroczys-
tości parafialnych, ważnym elementem
ich działalności jest corocznego śpiewu
Akatystu ku czci Najświętszej Marii
Panny. Grupa pracuje nad repertuarem
z Mariuszem Klimkiem, który poza dy-
rygenturą jest również tutejszym 
organistą. Swój debiut na przeglądzie
z wielkimi obawami przeżyli rok temu,
a w tym roku mieliśmy okazję usłyszeć
cztery utwory: "Pieśń o zmartwych-
wstaniu umarłych", "Podnieś mnie
Jezu, "Ave Verum Corpus" oraz hymn
Światowych Dni Młodzieży "Bło-
gosławieni miłosierni". Chór, który od
samego początku pojawia się na prze-
glądzie jest Chór "Oremus" z Niedź-
wiedzia. Chór mieszany z parafii św.
Sebastiana pod batutą siostry Teresy
Boczar poza interpretacją trzech pieśni
"Dotyk twej dłoni", "Z wieży kościelnej"
oraz "Nie lękaj się" – swój występ za-
kończył fenomenalnym wykonaniem

"Roty", przypominając niedawne uro-
czystości Święta Niepodległości. Kiedy
wybrzmiewały ostatnie nuty pieśni do
swojego występu szykowali się do-
stojni Jubilaci – Chór Męski im. Ks. Jó-
zefa Hajduka. Przedsmak jubileuszo-
wego koncertu w przyszłą niedzielę
zaprezentowali w czterech pieśniach:
"Ave Maris Stella", "Przez śmierć 
bolesną", "O sacrum convivium" oraz
"Regina coeli". Jedyny zespół męski 
w całym przeglądzie zaprezentował się
nam w prawie pełnym składzie - 30
osób z dyrygentem Piotrem Wójcikiem
na czele. Długoletnia działalność, li-
czebność zespołu to fenomen na cały
nasz region. Warto za każdym razem
być świadkiem występu naszego mę-
skiego chóru. Kolejny w programie
czas przewidziany był na występ chóru
"Bel Canto" z Dobrej, który pojawił się
"na scenie" z fantastycznym akcentem
w postaci czerwonych korali. Ten

małopolski symbol całego wojewódz-
twa pięknie prezentował się na szyjach
pań chórzystek z Dobrej współgrając
z pięknymi czerwonymi muchami 
u panów. Chórem dowodziła Urszula
Palka-Ranosz z czerwonym kwiatem
we włosach, która poza grupą muzy-
ków, doskonale dyryguje również w
Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej.
W wykonaniu chóru usłyszeliśmy m.in.
"Laudate omnes gentes" – melodie 
z Taize, "Wody Jordanu", interpretację
pieśni Antoniny Krzysztoń "On", "Cała
ziemio wołaj", "Maryjo śliczna pani"
oraz patriotyczną pieśń "O mój Roz-
marynie". Chór "Gloria Dei" z Poręby
Wielkiej był piątym chórem, który wy-
stąpił w naszym przeglądzie. Pod kie-
rownictwem Beaty Klimek chór zapre-
zentował dwie pieśni Pawła Bębenka
"Błogosławcie Pana" i "Duch i Ogień"
oraz pieśń "Nobody knows the trouble
i've seen" Louisa Armstronga. Przy wy-
konaniu ostatniej zgłoszonej przez
chór pieśni wyjaśniła się obecność

małej skrzypaczki towarzyszącej całej
grupie. Przy "Alleluja" Leonadra Co-
hena miała swoje solo, tak jak znane
nam z wcześniejszych powalających
występów obie siostry Klimek prezen-
tujące swoje umiejętności wokalne. Ta-
kie głosy to prawdziwy skarb! Kolejną
niespodzianką dla stałych bywalców
przeglądu był występ Chóru Parafial-
nego z Mszany Górnej. Zeszłoroczny
żeński skład powiększył się o połowę,
a zespół pozyskał również męskie
głosy. Tę mocną teraz w głosy grupę
prowadzi Sylwia Hołyńska. Chór za-
prezentował nam pieśni "Królowo ziem
polskich", "Veni Sancte", "Godzien 
o godzien" i "Miły mój". Na deser do-
staliśmy wesołą, optymistyczną 
i każdemu znaną pieśń "The lions sle-
eps tonight". Po raz trzeci przyjechał
do nas Chór parafialny z Tymbarku.
Całą grupę łączy pasja śpiewania, dla-
tego cieszy nas fakt, że zawsze poja-

wiają się na nasze zaproszenie. Dyry-
gentem chóru jest Piotr Taczanowski.
Grupa śpiewa już od 17 lat, wykonuje
nie tylko pieśni sakralne, a nam za-
prezentowała następujące pieśni "Ra-
duj się świecie" Haendla, Psalm 62
"Tylko w Bogu", "Ave Maryja", "Miłość
doda wam skrzydeł", oraz Psalm 29
"Nieście chwałę mocarze". Po chórzys-
tach z Tymbarku pojawili się chórzyści
ze Skomielnej Białej. Chór "Gaudium"
działa od roku i jak sama nazwa 
wskazuje – gaudium znaczy radość –
czerpią radość ze wspólnego muzyko-
wania. Dyrygentem prawie dwudzies-
toosobowego chóru jest Kinga Skałka.
My usłyszeliśmy wykonanie Psalmu
29, pieśń "Życie jest chwilą", "Ave Ve-
rum" Mozarta oraz pieśń "Panna Psze-
niczna". Ostatnią pieśń "Bo potężna
jest miłość" chórzyści ze Skomielnej
Białej wykonali wspólnie z Żeńskim
Chórem MOK. Wyjaśnienia wymaga
fakt, że oba zespoły łączy postać dyry-
genta. Pani Kinga Skałka nie dość, że

Radośnie śpiewajmy Panu

Chór Parafii Miłosierdzia Bożego
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prowadzi dwa chóry, to jeszcze dodat-
kowo w Miejskim Ośrodku Kultury
prowadzi naukę gry na instrumentach.
Jeśli już wspominamy Miejski Ośrodek
Kultury, od zeszłego roku działa tam
Chór Żeński. Z założenia miał być to

chór gospel, ale w repertuarze pań
znajdują się utwory klasyczne. Chór
ma za sobą już pierwsze występy 
i nieustannie stara się doskonalić swoje
umiejętności. Uczestniczył już w wa-
rsztatach gospel w Sieprawiu i zapre-
zentował nam repertuar, który składał
się pieśni gospel: "Burden Down", 
"O happy day", "Nobody knows the tro-

uble i've seen", "Great is the day".
Pierwszy występ na przeglądzie chó-
rów należy również zapamiętać jako
udany. Ostatnim chórem zamykającym
przegląd, był limanowski Chór "Canti-
cum Iubilaeum". Choć intensywnie

koncertują i często wyjeżdżają nigdy
nie zawodzą i uczestniczą w naszym
festiwalu. Ostatnio, we wrześniu, chór
zdobył I miejsce w Ogólnopolskim Fes-
tiwalu Pieśni Religijnej "Pater Noster"
na Kaszubach. Pod dyrekcją Marka 
Michalika chór zaprezentował cztery
utwory. Pierwszy z nich to współ-
czesna kompozycja do słów św. Jana

Pawła II "O ziemio polska, ziemio
trudna i doświadczona! Bądź pozdro-
wiona!", Drugi utwór to "Usta proszą"
kompozycja do tekstu Zbigniewa Her-
berta, trzeci "W mocy krzyża oraz na
zakończenie "Alleluja" Romualda
Twardowskiego. Ostatnim elementem
przeglądu była msza św. na której
oprawę liturgii zapewnił Chór "Canti-
cum Iubilaeum". Na zakończenie wy-
konał pieśń "Laudate Dominum", któ-
rej zawołanie jest przewodnią myślą
naszego przeglądu. Na kolejne jubi-
leuszowe spotkanie w Parafii Św. 
Michała Archanioła zapraszamy już 
teraz!

AJ

Współorganizatorami IX Zagórzań-
skich Spotkań Chórów "Laudate Do-
minum" w Mszanie Dolnej byli: Powiat
Limanowski, Urząd Miasta w Mszanie
Dolnej, Parafia Miłosierdzia Bożego
oraz Miejski Ośrodek Kultury.

Patronat medialny nad wydarze-
niem objęli: portal "Gorce24" oraz
"TV28".

Współorganizatorzy corocznych przeglądów
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Finał XIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego i Literac-
kiego im. Ks. kan. Józefa Jamroza Kapłana Męczennika 

„O autentyczną wiarę” i „O ludzkie serce człowieka”

XIII edycja Ogólnopolskiego
Konkursu Poetyckiego i Lite-
rackiego im. Ks. kan. Józefa

Jamroza Kapłana Męczennika „O au-
tentyczną wiarę” i „O ludzkie serce
człowieka”, którego finał miał miejsce
w niedzielę 18 października w sali kina
„Luboń” w Mszanie Dolnej, okazała
się równie owocna jak poprzednie, bo-
wiem na ręce siostry Patrona konkursu
– Władysławy Anny Jamróz 328 po-
etów z kraju i zagranicy nadesłało
1250 prac. 

Konkurs, zainicjowany w 2003 roku
przez poetów Zagórza i Podhala w celu
nagłośnienia morderstwa dokonanego
w nocy z 10 na 11 grudnia 2001r. 
w Jelczu-Laskowicach w diecezji
wrocławskiej na kapłanie rodem 
z Mszany Dolnej, jest kontynuowany
co roku. 

Współorganizatorami tegorocznej
edycji konkursu był Burmistrz Miasta
Mszana Dolna Józef Kowalczyk oraz
Wójt Gminy Bolesław Żaba. 

Nadesłane na konkurs prace oce-
niało jury w składzie: 

Ks. Janusz Kozłowski – przewod-
niczący Jury – duszpasterz, poeta, kry-
tyk literacki, animator życia sporto-
wego kulturalnego, organizator wielu
Ogólnopolskich Konkursów Poetyckich
i Literackich ze Świdnika;

Władysława Anna Jamróz – poetka,
pisarka, dziennikarka, polonistka; 

Agnieszka Modrzejewska-Potaczek
– Przewodnicząca Rady Miasta Mszana
Dolna – radca prawny; 

Agnieszka Sasal – Wiceprzewod-
nicząca Rady Miasta Mszana Dolna,
filolog, wicedyrektor Zespołu Szkół
Wł. Orkana w Porębie Wielkiej.

W poszczególnych kategoriach
przyznano wiele nagród i wyróżnień.
Nagrody specjalne w kategorii Poezja
otrzymali: 

S. Hilaria Szałyga – Karmelitanka
od Dzieciątka Jezus z Balic k/Krakowa
i Kazimierz Surzyn z Juszczyna. Zdo-
bywcami kolejnych nagród są: 

I – Leokadia Baran z Krakowa i Mi-
chał Janusz z Lublińca;

II – Agnieszka Aleksandra Archiciń-
ska z Warszawy, Bogumił Wtorkieiwcz
z Kielc i Teresa Kapczyńska z Niemiec; 

III – Andrzej Sikorski z Poznania 
i Piotr Fałczyński z Ołoboku 

W kategorii Poezja gwarowa
główne nagrody otrzymali: Kazimierz
Surzyn z Juszczyna, Zofia Roj-Mro-
zicka z Zakopanego, Barbara Stożek 
z Mszany Dolnej i Anna Waluś z USA. 

W kategorii Proza laureatami zos-
tali: Antoni Filipowicz z Ożarowa Ma-
zowieckiego, Agnieszka Aleksandra Ar-
chicińska z Warszawy, Zbigniew
Broński z Krosna, Bożena Jolanta Bąk

Najmłodsi uczestnicy konkursu
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z Poznania, Krystyna Igras z Chełma. 
W kategorii Wspomnienia-Świa-

dectwa zwyciężyli: Wanda Wachowicz
z Radomska, Kazimierz Surzyn z Jusz-
czyna, Piotr Krawczuk z Knyszyna,
Magdalena Jęczmykowa z Warszawy,
Zofa Bobik z Zębu k/Zakopanego, Mi-
rosława Wencel ze Środy Wielkopol-
skiej, Ewa Szymczak ze Szczytna. 

W kategorii Malarstwo przyznano
3 pierwsze nagrody specjalne, które
otrzymali: Anna Wilamowska z Mila-
nówka, Antoni Filipowicz z Ożarowa
Mazowieckiego, Bogumił Wtorkiewicz
z Kielc. Pozostali laureaci tej nagrody
to: Anna Bogucka z Zakopanego i Emi-
lian Wilamowski z Milanówka. 

Specjalne wyróżnienia za działal-
ność charytatywną zdobyli: Leokadia
Barana z Krakowa i Jan Baran z Kra-
kowa. 

W kategorii Twórczość dzieci i mło-
dzieży laureatami zostali uczniowie 
ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów
w Birczy, w Chyszówkach, Jaworznej,
Jurkowie, Limanowej, Mszanie Dolnej,
Stanisławowie Pierwszym, Ujanowi-

cach, Wilczycach i Zembrzycach. 
Na zakończenie otwarto kolejną

edycje konkursu, a mianowicie już 
od 19 października 2015r. aż do 30
września 2016r. można nadsyłać prace
na kolejny konkurs według dotychcza-
sowego regulaminu, który znajduje się

na stronie internetowej pod adresem:
www.morderstowkaplana.com oraz

www.wajamroz.republika.pl 

WAJ

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie konkursu
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Wernisaż prac Edwarda Dudy 
i towarzyszący mu spektakl Teatru „Adalex”

28 października w naszej Biblio-
tece odbył się wernisaż nie-
zwykłych prac Edwarda Dudy –

człowieka sztuki pochodzącego z No-
wego Targu, a obecnie mieszkającego
w Krakowie. Stworzonych przez niego
obrazów nie można podrobić, ze
względu na wykorzystanie jedynych 
w swoim rodzaju, naturalnych mate-
riałów oraz nowatorskiej techniki. Jego
wyjątkowo oryginalne dzieła – obrazy,
rzeźby i instalacje powstały z kory, de-
sek i kamieni. Artysta stworzył niepo-
wtarzalny klimat dając wykorzystanej
w swej twórczości materii drugie życie.
Motywami przewodnimi jego prac są
natura, pejzaż, religia i człowiek. Ed-
ward Duda na swoim koncie ma wiele
wystaw zbiorowych i indywidualnych
na Śląsku i w Małopolsce.

Uroczyste otwarcie wystawy uś-
wietnione zostało występem zaprzy-
jaźnionej grupy teatralnej „Adalex”.
Aktorzy zaprezentowali spektakl o Pa-
pieżu, p.t. „Karol Wojtyła – człowiek,
papież, święty”, będący nietypowym
wspomnieniem o osobie Jana Pawła
II. Widzowie mieli niepowtarzalną
okazję przenieść się w świat znanych i
nieznanych, czasem zabawnych, a nie-
kiedy budzących zadumę i wzruszenie
wydarzeń z życia Karola Wojtyły.
Anegdoty przeplatały się z wprowa-
dzającymi w stan rozmyślań fragmen-

tami Tryptyku Rzymskiego. Z całości
wyłonił się obraz naszego rodaka jako
Papieża, biskupa, księdza Wojtyły, 
a nade wszystko człowieka z prawdzi-

wym poczuciem humoru, „niezwy-
kłego w swej zwykłości”.

Red. Miejska Biblioteka

Autor prac z dyrektor Agnieszką Orzeł
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Krótka prezentacja prac
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Miejska Biblioteka zgłosiła się
do projektu Fundacji Orange
"Spotkanie z pasjami". Głó-

wnym celem projektu jest aktywizacja
społeczna seniorów – sprawienie, by
seniorzy wyszli z domów i spotkali się
ze sobą w miejscu publicznym – w na-
szym przypadku jest to biblioteka. 

Spotkania z pasjami to innowacyjne
spotkania, dzięki którym uczestniczy

nieograniczona liczba osób. Rozmowy
z ciekawymi ludźmi są transmitowane,
a każdy może zadać pytanie. Pierwsze
takie wirtualne spotkanie odbyło się z
Emilią Krakowską, „on line” połączyło
się 500 placówek. Znana aktorka mó-
wiła o swojej recepcie na życie, po-
trzebie kontaktu z innymi ludźmi oraz
pogodzie ducha. Kolejnymi gośćmi
były: Krystyna Kofta, Helena Norowicz
i Ewa Nowicka-Rusek. Ostatnie spot-
kanie odbyło się na początku grudnia,
gościliśmy na nim aktorkę filmową 

i teatralną, Zofię Czerwińską razem z
jej pupilem Dżeką. Pani Zofia opowia-
dała o optymizmie i sympatii do siebie,
a także o ważnym temacie samotności
i tym w jaki sposób ją oswajać, między
innymi poprzez posiadanie zwierzaka.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczest-
nikom za udział w transmisjach, mamy
nadzieję, że zainspirowały was one od
nowych niecodziennych działań.

red. Miejska Biblioteka

Spotkanie z pasjami w Bibliotece

Nasza Miejska Biblioteka ma ponad
stu osiemdziesięciu nowych czytelni-
ków. Oficjalne pasowanie uczniów 
klas drugich ze szkół podstawowych
w Mszanie Dolnej, Mszanie Górnej i
Łostówce odbyło się 9 listopada. Dzie-
ci otrzymały pamiątkowe dyplomy,
zakładki, a także karty uprawniające
do korzystania z księgozbioru zarówno
w wersji tradycyjnej, jak i elektronicz-
nej. Aby drugoklasiści mogli lepiej zro-
zumieć, dlaczego czytanie ma tak wiel-
kie znaczenie, obejrzeli interaktywne
przedstawienie "Ostatnia książka
świata" w wykonaniu aktorów Teatru
Edukacji i Profilaktyki „Maska”.

Red. Miejska Biblioteka

Pasowanie nowych czytelników

Najpierw pasowanie, potem wypożyczanie książek
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20 listopada w mszańskiej Biblio-
tece nastąpiło uroczyste otwarcie
pokonkursowej wystawy fotogra-

fii pt. „Z obiektywem przez Powiat”.
Jest ona podsumowaniem tegorocznej
edycji powiatowego konkursu fotogra-
ficznego, którego organizatorami są 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Pub-
liczna oraz Starostwo Powiatowe 
w Limanowej. 

Wystawa tych oryginalnych i cie-
kawych zdjęć cieszy się dużym zain-
teresowaniem. Fotografie prezentują
szeroki zakres tematyczny, są 
wykonywane za pomocą różnorod-
nych technik. Te wyjątkowe ujęcia pre-
zentują wszystko to, co nas otacza 
w naszym pięknym i być może nie do
końca jeszcze odkrytym powiecie. Rze-
czywistość zatrzymana w każdym ka-
drze nieprzerwanie zachwyca i zadzi-
wia biorąc pod uwagę fakt, że autorzy
to w zdecydowanej większości amato-
rzy. W konkursie wzięło udział 
70 osób, które nadesłały ogółem 
273 prace. Wśród nich nie zabrakło
kreatywnych i uzdolnionych reprezen-

tantów naszego miasta - 16 uczniów 
z ZSTI oraz Zuzanny Górki - uczennicy
z ZSM nr 2. Serdecznie gratulujemy
wyróżnionym autorom.

Red. Miejska Biblioteka

Laureaci z Zespołu Szkół Tech-
niczno-Informatycznych:

1. Beata Adamczyk
2. Paulina Adamczyk
3. Honorata Antosz
4. Zuzanna Banasiak

5. Bartłomiej Cetera
6. Vanessa Czech
7. Joanna Kaleta
8. Izabela Karkula
9. Krystian Kubowicz
10. Michał Liszka
11. Dawid Nowak
12. Mateusz Nowak
13. Patrycja Pękała
14. Klaudia Rogowiec
15. Anna Strama
16. Sylwia Drąg

Wystawa „Z obiektywem przez Powiat”

Prezentacja wyróżnionych zdjęć

FO
T.

 M
IE

JS
K
A

 B
IB

LI
O

TE
K
A



17www.mszana-dolna.euZima 1/2015

Kultura

Tłumy turystów i mieszkańców
Mszany Dolnej uczestniczyło 
w obchodach święta Miasta. To

było największe wakacyjne wydarzenie
– dzięki zaangażowaniu Radnych
Miasta udało nam się powrócić do
dwudniowych obchodów naszego
miasta. Dni Mszany Dolnej 2015 to
dwa gwiazdorskie niezapomniane kon-
certy, Międzynarodowy Festiwal Or-
kiestr Dętych, masa atrakcji i nieza-
pomniane wrażenia. 

Obchody Dni Mszany Dolnej rozpo-
częły się w sobotę rano od targu sta-
roci i Turnieju siatkówki plażowej 
o Puchar Burmistrza Mszany Dolnej.
Areną zmagań było usypane boisko do
siatkówki plażowej zlokalizowanej
przy Zespole Szkół Techniczno-Infor-
matycznych. Najlepsze wśród kobiet
okazały się Mariola Adamczyk, Iza
Łabuz (Zakopane, Nowy Targ), a wś-
ród mężczyzn Krzysztof Myszogląd,
Maciej Tupta (Jordanów, Naprawa)  .
Organizatorem XI Turnieju piłki
Plażowej był TKKF Lubogoszcz. Kto
był mniej zainteresowany sportową
stroną obchodów Dni Mszany Dolnej
mógł pojawić się na stadionie miejskim
gdzie dla najmłodszych zlokalizowane
było wesołe miasteczko, dla nieco star-
szych czekały stoiska ze smaczną żyw-
nością.

O godz. 15.00 rozpoczął się Prze-
gląd Zespołów Weselnych. To pierw-
sza tego typu inicjatywa, która spot-
kała się z bardzo żywym odbiorem ze
strony publiczności. Na scenie miało
pojawić się pięć kapel weselnych:
Verne, Zbójnicy, Nietykalni, Swing 
i Zgrani. Niestety około godziny 16.00
rozszalała się na stadionem ogromna
burza, która opóźniła rozpoczęcie ob-
chodów o dwie godziny. Instrumenty
na scenie zostały doszczętnie zalane 
i dwa spośród pięciu zespołów nie wy-
stąpiły. Około godziny 18 rozpoczęły
się występy pozostałych zespołów. Ich
występ tylko rozgrzał publiczność,
która czekała na występ Daniela Cza-
chora. 22-latek, który mieszka w Msza-
nie Dolnej, znany również jako skrzy-
pek i wokalista w zespole Golecki,
przyciągnął pod scenę i na trybuny
najmłodszą generację swoich fanów.
Należy wspomnieć, że po raz pierwszy
zagrał on koncert w swojej miejsco-
wości.  Utwory Mr Dave'a, takie jak:
"Słodka kotka" czy "Małolata" były
zwłaszcza przez fanki z młodym ar-
tystą śpiewane jednym tchem. Po ta-
kiej dawce tanecznej muzyki nie
można było nic innego robić, tylko ten

taniec kontynuować. Dlatego pierwszy
dzień obchodów zakończył się dysko-
teką.

Drugi dzień Dni Mszany Dolnej to
Festiwal Orkiestr im. Władysława Je-
rzego Żądło, organizowany wspólnie
ze Starostwem Powiatowym i Za-
rządem Ochotniczej Straży Pożarnej.
Do naszego miasta przyjeżdżają sąsie-
dzi z najbliższej okolicy i przyjaciele 
z odległych stron. Festiwal rozpoczął
się przemarszem ulicami miasta or-
kiestr dętych. Zanim orkiestry dały po-
pis swoich artystycznych umiejętności,
gości zgromadzonych na miejskim sta-
dionie przywitał Józef Kowalczyk -
Burmistrz Mszany Dolnej wraz z Ag-
nieszką Modrzejewską Potaczek - Prze-
wodniczącą Rady Miasta. I rozpoczął
się koncert... Na scenie pojawiło się
sześć orkiestr dętych:z Sobolowa,
Korzkwi, Kasinki Małej i Kasiny Wiel-
kiej oraz goście z Węgier i zespół re-

gionalny ze Słowacji. Wystąpili rów-
nież gospodarze przeglądu. czyli
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży
Pożarnej z Mszany Dolnej. 

Każdy z uczestników biorących
udział w przeglądzie otrzymał z rąk
burmistrza i radnych pamiątkowe sta-
tuetki, a także listy gratulacyjne, które
były swego rodzaju podziękowaniem
za udział w festiwalu.

Ci, którzy niekoniecznie byli miłoś-
nikami orkiestr mogli skorzystać 
z wielu atrakcji przygotowanych przez
organizatorów. Można było postrzelać
z łuku do tarczy, nie udało się tylko
wzbić się balonem, aby z góry móc ob-
serwować centrum wydarzeń, ponie-
waż był silny wiatr. Do dyspozycji
zwłaszcza najmłodszych czekało, od-
wiedzane zresztą bardzo często wesołe
miasteczko i oczywiście stoiska gastro-

nomii i Jarmarku Zagórzańskiego.
Ostatnim punktem obchodów Dni

Mszany dolnej był występ gwiazdy
wieczoru. A tą był niewątpliwie zespól
Feel ze swoim liderem - Piotrem Ku-
pichą. Muzycy dali popis swoich praw-
dziwych artystycznych i scenicznych
umiejętności. Ich występ przyciągnął
tłumy i pod scenę i na trybuny. Muzycy
zagrali tak energetycznie i tak
żywiołowo, że potrafili odstraszyć
ciemne chmury, które nikomu już nie
przeszkadzały, kiedy to zespół Feel, 
a nie wzmagający się burzowy wiatr
porwał publiczność. Takiej ilości ludzi
jeszcze nasz miejski stadion nie wi-
dział. Było mocne rockowe brzmienie,
rockandrollowe przeboje i liryczne
hity. Śpiewano razem z wokalistą naj-
większe przeboje, ręce same wędro-
wały ku górze, no i oczywiście nie za-
brakło bisów. Imprezę zakończyła
zabawa taneczna z zespołem "Zgrani".

W ciągu dwóch dni obchodów Dni
Mszany Dolnej - stadion miejski  od-
wiedziło 8 tys. osób. To najlepsza re-
komendacja do tego, aby już teraz
myśleć o imprezie w przyszłym roku 
i poszerzać, a także uatrakcyjniać
ofertę dla turystów i mieszkańców
Mszany Dolnej.

Impreza oczywiście nie mogłaby 
się odbyć, gdyby nie finansowe wspar-
cie Urzędu Miasta Mszana Dolna 
i głównego koordynatora, a także
głównego organizatora obchodów,
czyli Miejskiego Ośrodka Kultury.

Organizatorzy jeszcze raz bardzo
dziękują firmom i wszystkim którzy
przyczynili się do obchodów Dni
Mszany Dolnej 2015

MOK

Na sportowo, muzycznie i artystycznie 
- Mszana Dolna obchodziła swoje święto

Tłumy na wieczornym koncercie Feel'a
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Beata Ogiela, uczennica Gimnaz-
jum nr 1 w Mszanie Dolnej,
otrzymała oficjalne gratulacje za

swoje dokonania podczas sesji Rady
Miejskiej w Mszanie Dolnej w dniu 27
listopada. 

Utalentowana wokalistka, która
zdobywa laury na regionalnych i ogól-
nopolskich konkursach piosenki, 
występuje za granicą, przyjmowała
gratulacje w towarzystwie mamy.
Ostatnio pisaliśmy o jej wyjeździe 
i sukcesie w Pradze, wcześniej nagro-
dzona została we Włoszech, a pewnie
już teraz myśli o eurofestiwalu w Tur-
cji, na który otrzymała nominację. Suk-
cesów, wspaniałego głosu i talentu
gratulowali jej m.in. burmistrz Józef
Kowalczyk i przewodnicząca Rady
Miasta Agnieszka Modrzejewska-Pota-
czek oraz wiceprzewodnicząca Ag-
nieszka Sasal.

UM

Gratualcje dla Beaty

17 i 18 listopada w Zespole Szkół
Miejskich nr 1 miało miejsce
kilka spotkań dotyczących pro-

mowania akcji uświadamiania idei
trzeźwości na małopolskich drogach.
Przedstawiono założenia kampanii "No
promil – no problem", apelowano do
użytkowników pojazdów o zachowanie
trzeźwości podczas ich prowadzenia,
podkreślono rolę pasażera w przeciw-
stawieniu się zasiadania za kierownicę
i prowadzenia pojazdu po spożyciu
choćby najmniejszej porcji alkoholu.

We wtorek (17.11) przedstawiciele
samorządów uczniowskich wzięli
udział w patrolu z policjantami z Ko-
misariatu Policji w Mszanie Dolnej,
podczas którego kontrolowano trzeź-
wość kierowców, a uczniowie wręczali

materiały promujące kampanię. Za-
trzymani kierowcy wykazali się odpo-
wiedzialnością, znajomością przepisów
ruchu drogowego i z uśmiechem przyj-
mowali od uczniów białe baloniki, na-
klejki, ulotki i słodycze. Uczniowie
mieli okazję zobaczyć jak przebiega
kontrola pojazdów i kierowców w
trakcie badania alkomatem. Niektórzy
z nich osobiście sprawdzali działanie
alkomatu. W tym samym dniu z kam-
panią "No promil – no problem" zapo-
znani zostali uczniowie szkoły podsta-
wowej i gimnazjum ZSM nr 1 oraz
przedstawiciele samorządów uczniow-
skich z terenu miasta i gminy Mszana
Dolna oraz gminy Niedźwiedź uczest-
niczących w III Forum Samorządów
Uczniowskich organizowanym w szkole.

Ponadto na planowanych spotka-
niach z rodzicami w dniach 17 i 18
listopada, Anna Górska - dyrektor
szkoły poinformowała zebranych o ak-
cji, pedagodzy szkolni i wychowawcy
klas rozdali Deklarację odpowiedzial-
nego pasażera/świadka, którą wspól-
nie z rodzicami postanowili wypełnić.
Kulminacyjnym punktem zebrania 
z rodzicami we środę (18.11) było wy-
stąpienie Komendanta Komisariatu Po-
licji - podkom. Anny Pękała dotyczące
m.in. stanu bezpieczeństwa na dro-
gach w naszym mieście i w powiecie
oraz występ klasy II a gimnazjum ze
spektaklem profilaktycznym ,,Mur’’
przedstawiającym zaburzone relacje
pomiędzy dziećmi a dorosłymi 
w związku z istniejącymi problemami
rodzinnymi związanymi również 
z nadużywaniem alkoholu przez 
dorosłych.

Wierzymy, że wspólnie możemy do-
prowadzić do zmniejszenia liczby nie-
trzeźwych kierowców na małopolskich
drogach (pomagając kierowcom traf-
nie oceniać stan swojej trzeźwości, 
a pasażerom dodając odwagi aby po-
wstrzymali pijanego kierowcę przed
jazdą).

Wierzymy, że wspólnie możemy
uratować ludzi

- przed śmiercią,
- przed kalectwem
- przed utartą wolności.

red. Monika Zawirska ZSM nr 1

W „Jedynce” po raz siódmy bez promili
Na sesję Rady Miasta Beata przyszła z mamą
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Patrol zakończony pamiątkowym zdjęciem
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17 listopada w Miejskiej Hali
Sportowej odbyło się III Forum
Samorządów Uczniowskich

Miasta Mszana Dolna, Gminy Mszana
Dolna i Gminy Niedźwiedź pod hono-
rowym patronatem pana Józefa Kowal-
czyka - Burmistrza Miasta Mszana
Dolna. Tym razem spotkanie pod
hasłem „Życie masz jedno, powtórki
nie będzie” poświęcone zostało pro-
blemom związanym  z używaniem  al-
koholu, papierosów, dopalaczy i in-
nych środków psychoaktywnych oraz
zdarzającej się przemocy  rówieśniczej
i konfliktów z prawem. 

W imieniu organizatorów Gości po-
witały przedstawicielki szkolnego sa-
morządu uczniowskiego Gimnazjum
Miejskiego nr 1 Julia Dara i Karolina
Aleksandrowicz. Rangę imprezy pod-
kreśliła obecność Małgorzaty Lenarto-
wicz – Starszego Wizytatora Kurato-
rium Oświaty w Krakowie, która
dokonała uroczystego otwarcia, pogra-
tulowała idei spotkania  integrującego
samorządowców szkół podstawowych
i gimnazjów, wskazała rolę samo-
rządności uczniowskiej w życiu każdej
szkoły i życzyła zebranym uczniom 
i nauczycielom –opiekunom SU aktyw-
nej pracy na rzecz reprezentowanych
społeczności.

W spotkaniu wzięli udział przedsta-
wiciele 19 zaprzyjaźnionych szkół:
-> Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Msza-
nie Dolnej – Szkoła Podstawowa i Gim-
nazjum,
-> Szkoła Podstawowa nr 2 w Kasince
Małej,
-> Szkoła Podstawowa nr 3 w Kasince
Małej,
-> Zespół Placówek Oświatowych 
w Mszanie Górnej – Szkoła Podsta-
wowa i Gimnazjum,
-> Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubo-
mierzu,
-> Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubo-
mierzu,
-> Szkoła Podstawowa w Łostówce, 
-> Zespół Placówek Oświatowych 
w Kasinie Wielkiej – Szkoła Podsta-
wowa i Gimnazjum, 
-> Zespół Szkoły i Gimnazjum w Nie-
dźwiedziu – Szkoła Podstawowa 
i Gimnazjum, 
-> Zespół Placówek Oświatowych 
w Podobinie – Szkoła Podstawowa 
i Gimnazjum,
-> Zespół Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w Porębie Wielkiej – Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum,
-> Zespół Placówek Oświatowych w Ko-
ninie – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum,

-> oraz Zespół Szkół Miejskich nr 1 
w Mszanie Dolnej – Szkoła Podsta-
wowa i Gimnazjum.

Urząd Miasta Mszana Dolna  repre-
zentował Mieczysław Magierski - 
Przewodniczący, Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, koordynator kampanii społecz-
nej „No promil, no problem” z ramie-
nia miejskiego samorządu oraz
Katarzyna Wasilewska i Jan Zapała
członkowie komisji. Zaproszenie przy-
jęli: aspirant Stanisław Stec z Poste-
runku Policji w Mszanie Dolnej oraz
Grażyna Nawara przewodnicząca
Rady Rodziców ZSM nr 1 w Mszanie
Dolnej.

Uczestnicy III Forum  wzięli udział
w warsztatach prowadzonych przez
Dobromira Mak Makowskiego, peda-
goga, wokalistę autora projektu 
RapPedagogia, założyciela fundacji
"Młodzi dla Młodych" w Pabianicach.
Spotkanie odbyło się w dwóch grupach
dostosowanych do wieku uczestników.
Sugestywny przekaz oparty na włas-
nych trudnych doświadczeniach z
okresu dzieciństwa: stracie rodziców,

pobycie w domu dziecka, ucieczkach,
uzależnieniach, konfliktach z prawem
oraz wskazaniu, że można żyć inaczej
,zgodnie z prawem a przede wszystkim
w zgodzie z nauką Jezusa - dostarczył
uczestnikom wielu pozytywnych emo-
cji i refleksji na temat własnego postę-
powania  w relacjach z rówieśnikami 
i dorosłymi oraz dokonywania w przy-
szłości wartościowych wyborów. 
Goście obejrzeli również spektakl 
profilaktyczny „Mur” w wykonaniu
Szkolnego Koła Teatralnego Gimnaz-
jum Miejskiego nr 1 w Mszanie Dolnej,
przygotowany pod opieką autorki 
tekstu Ireny Kołodziej, który w swojej
treści nawiązywał do tematyki spo-
tkania.

Ważnym punktem programu było
włączenie się w akcję realizowaną 
w ramach kampanii społecznej „No
promil, no problem”, polegającą na
uczestnictwie w patrolu drogowym
sprawdzającym trzeźwość kierowców.
Samorządowe spotkania to czas szcze-
gólnej nauki, ale również zabawy i in-
tegracji. W tym roku uczestnicy po-
proszeni zostali o wspólne wykonanie
plakatu związanego z hasłem „Życie
masz jedno, powtórki nie będzie”. Na
zakończenie uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy a Dyrektor ZSM nr
1 Anna Górska serdecznie  podzięko-
wała wszystkim  Gościom za udział  
w spotkaniu oraz Dyrektorom szkół
naszego regionu za zrozumienie i życz-
liwość dla młodych samorządowców,
dzięki czemu w Forum uczestniczy co-
raz więcej dzieci i młodzieży.

Dziękujemy za wspólną zabawę 
i naukę i już dziś zapraszamy na ko-
lejne spotkanie w 2017 roku!

red. ZSM nr 1

Spotkanie szkolnych samorządowców  
w  mszańskiej „Jedynce”

W trakcie spotkania hala sportowa wypełniona była po brzegi
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Dobromir chętnie pozował do zdjęć
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Agnieszka Wójcik, uczennica
mszańskiego liceum, znalazła
się w gronie stypendystów 

z całej Polski, których za wybitne
osiągnięcia w nauce wyróżniła Minis-
ter Edukacji Narodowej. Agnieszka
Wójcik, uczennica kl. III A Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół
nr 1 w Mszanie Dolnej otrzymała Sty-
pendium Ministra Edukacji Narodowej
i znalazła się w elitarnym gronie sty-
pendystów z całej Polski. 

Stypendium przyznawane jest za
wybitne osiągnięcia edukacyjne i jest
wyrazem uznania za sukcesy, jakie Ag-

nieszka osiągnęła w ogólnopolskich
olimpiadach w roku szkolnym
2014/2014. To pięciokrotny tytuł lau-
reatki i dwukrotny tytuł finalistki. 
Agnieszka otrzymała stypendium MEN
już po raz drugi z rzędu. To ogromne
wyróżnienie dla niej, szkoły i miasta.
Uroczyste rozdanie stypendiów z rąk
Minister Edukacji Narodowej, Joanny
Kluzik-Rostkowskiej odbyło się w
piątek, 16 października w Auli dawnej
biblioteki Uniwersytetu Warszaw-
skiego - Auditorium Minus.

red. materiały ZS nr 1

Stypendystka MEN

Wauli Małopolskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli 
w Nowym Sączu odbyła się

uroczystość wręczenia dyplomów sty-
pendystom Prezesa Rady Ministrów
dla uczniów z naszego regionu. 
Z Mszany Dolnej, wśród nagrodzonych
znalazła się również Rachela Antosz-
Rekucka.

Stypendia te otrzymują uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych, którzy
uzyskali w swojej szkole najwyższą
średnią ocen na świadectwie w po-
przednim roku szkolnym. Reprezen-
tująca Zespół Szkół nr 1 w Mszanie
Dolnej uczennica kl.III B LO Rachela
Antosz-Rekucka nie tylko spełniła ten
warunek, ale po raz pierwszy w historii
mszańskiej szkoły uzyskała najwyższą
możliwą średnią ocen, czyli 6,0. Naj-
lepszym uczniom stypendia i dyplomy
wręczali Małopolski Wicekurator Oś-
wiaty Grzegorz Baran i Dyrektor
MCDN, zaś uroczystość uświetniły wy-
stępy uzdolnionej muzycznie młod-
zieży z nowosądeckiego Pałacu Młod-
zieży; w repertuarze były między
innymi utwory Fryderyka Chopina 
i Josepha Haydna.

red. materiały ZS nr 1

Rachela ze
stypendium

Najzdolniejsi uczniowie z dwóch
miejskich szkół zostali zapro-
szeni na IX Sesję Rady Miasta.

Wskazani przez szkoły, można powie-
dzieć z każdej „piątka na piątkę” –
zostali uhonorowani pamiątkowym dy-
plomem oraz stypendialnym dodat-
kiem, o który postarali się już nasi
radni.

Dyplomy wręczali Przewodnicząca
Rady Miasta Agnieszka Modrzejewska-
Potaczek z Burmistrzem Miasta Józe-
fem Kowalczykiem, a Przewodnicząca
Komisji Oświaty Janina Flig poza gra-
tulacjami i życzeniami dalszych suk-
cesów przedstawiała poszczególnych
uczniów, ich zdolności i osiągnięcia.
Od muzycznych, sportowych: taek-
wondo czy zapasy, po nauki ścisłe jak
biologia i chemia, humanistyczne oraz
te najbardziej na czasie czyli tech-
niczno-informatyczne oraz zarządza-
nie i zdolności organizatorskie. Jeszcze
raz serdecznie gratulujemy!

AJ
Najlepsi uczniowie:

Zespół Szkół Miejskich nr 1

Zuzanna Wietrzyk, Sabina Kornaś, Pat-
rycja Kornaś, Damian Kawecki, Domi-
nik Kawecki

Zespół Szkół Miejskich nr 2
Małgorzata Wcisło, Justyna Pietrzak,,
Piotr Kotarba, Weronika Malec, Karo-
lina Duda.

Zdolni uczniowie 
miejskich szkół

„Sweet focia” z Minister Edukacji
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Rachela z dyplomem
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Nasi młodzi zdolni

FO
T.

 U
R
Z
Ą

D
 M

IA
ST

A



21www.mszana-dolna.euZima 1/2015

Historia

26 października w progach ZS nr
1w Mszanie Dolnej powtórnie za-
gościli uczniowie z Izraela: ze

szkół w Modin i Haderze, które należą
do tzw. szkół demokratycznych,
wdrażających idee pedagogiki Janusza
Korczaka w swój program, strukturę 
i organizację.

Spotkanie odbyło się w ramach mię-
dzynarodowego projektu „Zachować
pamięć. Historia i kultura dwóch na-
rodów”, który – odwołując się do

wspólnej przeszłości ma za zadanie
budowanie postaw wzajemnego sza-
cunku i dialogu, a przez to – lepszej
przyszłości. Właśnie wokół pojęć:
„spotkanie, dialog, pokój” osnuta była
nie tylko dekoracja plastyczna i
wspólny artystyczny projekt, ale cała
idea tego wydarzenia. Mszańska młod-
zież zaprezentowała gościom nie tylko
wspomnienia przedwojennej, dwu-kul-
turowej Mszany i tragicznego losu
żydowskiej części mieszkańców, ale
też próbkę rodzimego folkloru, który
ogromnie się gościom spodobał i kon-

certująca w pięknych, ludowych stro-
jach trójka uczniów Zasadniczej Szkoły
Zawodowej: Marta i Paweł Bednarz
oraz Kinga Krzan, zbierała gromkie
brawa. Uczniowie Liceum Ogólnoksz-
tałcącego zaprezentowali swój pro-
gram w języku polskim i angielskim,
zaś na koniec zaśpiewali po hebrajsku
i po polsku pieśń będącą życzeniami
pokoju: „Hevenu szalom alechem” 
– „A pokój niech będzie z nami”, 
w którą, naturalnie, włączyli się przy-

bysze z Izraela. Goście otrzymali pa-
miątkowe bransoletki w polskich 
barwach narodowych, by dobrze
wspominali pobyt w naszej Ojczyźnie.
Potem uczniowie, ale i nauczyciele,
malowali na wielometrowym płótnie
– które potem zostało podzielone na
pamiątkę dla każdej z 3 szkół - swoje
skojarzenia na temat: „pokój, przyjaźń,
akceptacja, dialog”, zaś zwolennicy in-
tegracji sportowej rozegrali mecz ko-
szykówki, w którym Izraelczycy oka-
zali się bezkonkurencyjni. Był jeszcze
wspólny polonez oraz integracyjne

tańce izraelskie oraz poczęstunek pol-
skim ciastem, które wywołało zachwyt
izraelskich gości. Na koniec odbyła się
wspólna ceremonia w miejscu zbioro-
wego mordu mszańskich Żydów – Iz-
raelczycy odczytali po hebrajsku
wiersz naszej noblistki, Wisławy Szym-
borskiej poświęcony ofiarom Holokau-
stu, polscy uczniowie odmówili Psalm
16 i zagrali nad mogiłą „Łzy matki”.
Także i ta ceremonia pokazała, że wię-
cej nas łączy niż dzieli. „Jeśli pozosta-
jemy zamknięci sami w sobie, nie
możemy się rozwijać. Natomiast gdy
poznajemy inne kultury, inne sposoby
myślenia, inne religie, zaczynamy tę
wspaniałą przygodę, która nazywa się
dialogiem” – uczy nas Papież Franci-
szek. Również Jan Paweł II nieustan-
nie zachęcał nas do postaw dialogu 
i szacunku oraz zachęcał do takich
spotkań młodzieży. Zespół Szkół nr 1
w Mszanie Dolnej uczestniczy w pro-
jekcie od trzech lat, koordynatorką jest
Urszula Antosz-Rekucka, która m.in.
za działania na rzecz dialogu, ale także
inne przedsięwzięcia antydyskrymina-
cyjne, wychowywanie młodych w du-
chu empatii i wrażliwości na potrzeby
innych, otrzymała wyróżnienie w pres-
tiżowej, ogólnopolskiej Nagrodzie 
im. Ireny Sendlerowej „Za naprawia-
nie świata”. Uroczystości z udziałem
minister edukacji, w czasie których
laureatka miała okazję opowiedzieć 
o tym, co dobrego dzieje się w tym za-
kresie w mszańskiej szkole, odbyły się
23 października w Warszawie. 

Serdecznie gratulujemy!

ZS nr 1

Historia i pamięć dwóch narodów

Aplikacja Android „Beskidzkie Wyspy”

Dla miłośników  Beskidu Wy-
spowego została przygotowana
bezpłatna aplikacja Android

Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego
„Beskidzkie Wyspy”.

Dzięki aplikacji można zaplanować
górskie wędrówki po najciekawszych
szlakach i szczytach Beskidu Wyspo-
wego.

Można również nagrać swoją węd-
rówkę wraz z przebytym dystansem,
czasem przejścia i różnicy wzniesień
oraz podzielić się na Facebooku. In-
stalacja i szczegóły na stronie:

-> https://play.google.com/store/apps/de-
tails?id=pl.odkryjbeskidwyspowy.gsbw

-> www.odkryjbeskidwyspowy.pl

Wspólny polonez połączył uczestników spotkania
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Odkryj Beskid Wyspowy 2016
--> 4-6, 11-13 marca – 1-3, 8-10, 30
kwietnia – 1 maja 2016 – I Rajd
Głównym Szlakiem Beskidu Wyspo-
wego „Beskidzkie Wyspy”
--> 1 maja 2016 – Tour Mszana
Dolna – trekking dla odważnych
Schronisko „Baza Lubogoszcz”
/zbiórka/ - Mszana Dolna szlak czarny
– Adamczykowa – Potaczkowa – Pol-
czakówka – Rabka-Zaryte – szlak żółty
Luboń Wielki – szlak czerwony Glisne
– szlak zielony Szczebel – szlak czarny
Schronisko „Baza Lubogoszcz”
--> 5 maja 2016 – III Rajd dla dzieci
i młodzieży „Beskidzkie Wyspy” –
Lubogoszcz
--> 12 czerwca 2016 – Grodzisko
Raciechowice /zbiórka k/Urzędu
Gminy/ godz.9.00 – szlak niebieski
Grodzisko – szlak niebieski Księża
Góra – szlak niebieski i zielony Wiś-
niowa
--> 17-19 czerwca 2016 Weekend za
pół ceny
19 czerwca  2016 – Modyń
Łącko /zbiórka k/ kościoła/ godz.9.00
– szlak żółty Modyń – szlak niebieski
Młyńczyska
--> 26 czerwca  2016  – Śnieżnica
Skrzydlna /zbiórka k/ kościoła/
godz.9.00 – szlak czarny Pieninki
Skrzydlańskie – Śnieżnica – szlak zie-
lony Dobra
--> 26 czerwca 2016 – Stacja Kole-
jowa w Dobrej – I Festiwal Piosenki
Kolejowej i Bicie Rekordu Świata w
śpiewaniu piosenki kolejowej
--> 2 – 31 lipca 2016 – IV Festiwal
Kultury Beskidu Wyspowego „Be-
skidzkie Rytmy i Smaki”
2 lipca Dobra / Park przy Urzędzie
Gminy /
3 lipca Żegocina / Plac przy GS /
9 lipca Limanowa / Park Miejski /
10 lipca Wiśniowa / plac przy Gmin-
nym Ośrodku Sportu i Kultury /
16 lipca Raciechowice / plac przy
Urzędzie Gminy /
17 lipca Tenczyn / plac przy Stadionie
Sportowym /
24 lipca Słopnice / plac przy Urzędzie
Gminy /
30 lipca Kamienica / Plac Saturn /
31 lipca Sadek – Kostrza / stadion
sportowy w Sadku /
Program ramowy Festiwalu:
- godz.17.00 – 22.00 - koncerty ze-
społów regionalnych, kapel, chórów,
orkiestr, zespołów muzycznych, wy-
stawy rękodzieła artystycznego, kier-
masze produktów regionalnych, kon-
kursy, zabawa taneczna.

Na Festiwalu zostanie zaprezento-
wany folklor, tradycje, muzyka, tańce,
wyroby i produkty regionalne pięciu

grup etnicznych zamieszkujących Be-
skid Wyspowy Białych Górali, Lachów,
Kliszczaków, Podhalan i Zagórzan.
--> 2 lipca 2016 – Luboń Wielki /so-
bota wędrówka nocna/
Rabka Zaryte - Ośrodek SKI Polcza-
kówka /zbiórka godz.21.00/ - szlak
zielony Luboń Wielki – szlak zielony
Rabka Zaryte   
--> 3 lipca  2016 – Ćwilin 
Jurków /zbiórka k/ kościoła/
godz.9.00 – szlak niebieski Ćwilin –
szlak żółty Czarny Dział – bez szlaku
Kasina Wielka -Przymiarki 
--> 10 lipca 2016 – Zbludzkie Wierchy
Kamienica /zbiórka k/ Urzędu Gminy/
godz.9.00 – szlak czerwony Zbludzkie
Wierchy – szlak czerwony Szczawa
--> 17 lipca 2016 – Kamionna
Żegocina /zbiórka k/ kościoła/
godz.9.00 – szlak żółty Kamionna –
szlak niebieski Przełęcz Widoma – La-
skowa 
--> 24 lipca 2016 – Jaworz
Męcina /zbiórka na stacji PKP/ godz.
9.00 – szlak żółty i niebieski Babia
Góra – Jaworz – szlak niebieski Sałasz
– szlak zielony Pisarzowa
--> 31 lipca 2016 - Kostrza
Jodłownik /zbiórka k/ Urzędu Gminy/
godz. 9.00 – szlak zielony – Kostrza –
bez szlaku Sadek 
--> 7 sierpnia 2016 – Szczebel
Tenczyn /zbiórka przy szkole/ godz.
9.00 – bez szlaku Szczebel – szlak
czarny Lubień 
--> 13 sierpnia 2016 – Miejska Góra
/sobota wędrówka nocna/
Limanowa /zbiórka Rynek/ godz.
21.00 – szlak niebieski i żółty Miejska
Góra – szlak niebieski Limanowa
--> 14 sierpnia 2016 – Łopień
Tymbark /zbiórka k/ Urzędu Gminy/
godz.9.00 – szlak czarny – Łopień –
szlak zielony Dobra 

--> 15 sierpnia 2016 - Potaczkowa
Niedźwiedź /zbiórka k/ Urzędu
Gminy/ godz.9.00 –szlak zielony Po-
taczkowa – szlak czarny – Adamczy-
kowa – Mszana Dolna  
--> 21 sierpnia 2016 – Łyżka
Przyszowa /zbiórka k/ kościoła/
godz.9.00 – szlak czarny Łyżka – szlak
zielony Siekierczyna 

--> 28 sierpnia  2016 – Mogielica
Słopnice /zbiórka Os.Zaświercze przy-
stanek PKS/ godz.9.00 – szlak żółty
Mogielica – szlak I Pułku Strzelców
Podhalańskich AK – Słopnice 
--> 4 września 2016 – Lubogoszcz
Mszana Dolna /zbiórka w Parku Miej-
skim/ godz.9.00 – szlak czerwony Lu-
bogoszcz – szlak czerwony i czarny
Schronisko „Baza Lubogoszcz” – szlak
czerwony Mszana Dolna
--> wrzesień 2016 roku – Limanowa
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Tu-
rystycznej – amfiteatr w Parku Miej-
skim w Limanowej
--> 11 września 2016 – VI Festiwal
Zespołów Regionalnych Beskidu Wy-
spowego „Beskidzka Podkówecka”
– Rabka-Zdrój / amfiteatr / 

Wyjście na trasę  o godz. 9.00 / za
wyjątkiem Touru Mszana Dolna wyjście
godz. 5.00 oraz Lubonia Wielkiego i Miej-
skiej Góry wyjście nocne o godz. 21.00 /
bez względu na pogodę, na szczycie Msza
Św. Polowa, występy, pokazy, konkursy,
wspólny grill. 
Uczestnictwo w cyklu jest bezpłatne, nie
wymaga zgłoszenia, wystarczy przyjść na
miejsce zbiórki. Każdy uczestnik bierze
udział w wędrówkach na własną odpowie-
dzialność.
Szczegóły na stronie: 
--> www.odkryjbeskidwyspowy.pl  i
www.facebook.com/odkryjbeskidwyspowy 

Zapraszamy do odkrywania na nowo Beskidu Wyspowego w 2016 r.!
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11 października, popołudniową
porą na placu targowym można
było wiele: posmakować, poma-

lować, poznać, potańczyć, pośpiewać,
podziwiać a nawet pogalopować czy
zakupić. Wszystko za sprawą Lokalnej
Grupy Działania "Piękna Ziemia Gor-
czańska" i pomysłu wokół którego za-
częto realizować Jarmark Jesienny. 

Chodziło o prezentację bogactwa
naszego regionu, poznanie się nawza-
jem, zacieśnienie współpracy, która
może procentować poprzez wspólne
działanie w ramach projektów LGD.
W ten sposób przy współpracy trzech
gmin, Gorczańskiego Parku Narodo-
wego i stowarzyszenia "Piękna Ziemia
Gorczańska" udało się zorganizować
pierwsze, i nie ostatnie tego typu
przedsięwzięcie. Kulinarnie zaprezen-
tował się pensjonat "Szczebel", pyszne
sery można było skosztować i zakupić
"U Misia" – wyróżnione i nagrodzone
wyroby Gospodarstwa Eko-Agro z Po-
ręby Wielkiej, pysznych ciast nie za-
brakło również na stoisku Towarzy-
stwa Ubezpieczeń Wzajemnych, a
komu było mało mógł jeszcze osłodzić
sobie chwile miodem z pasiek Koła
Pszczelarzy z Mszany Dolnej. 

Artystycznie prezentował się Klub
Przyjaciół Sztuki w Mszanie Dolnej,
zachwycały piękne kwiaty wykonane
jak żywe z bibuły pań Marii Kurek 
i Małgorzaty Drąg, które wraz z ser-
wetkami pięknie prezentowały się na
ich stoisku. Więcej haftowanych rzeczy
można było zakupić na stoisku Haf-
tHan Józefy Hanuli. Piękne góralskie
spódnice, koszule, kubraki i wszelkie
inne dodatki stylizowane na góralski
styl cieszyły oko. Największy tłum mi-
lusińskich zgromadziły dwa stoiska:
Diadis – gabinet terapeutyczny i sto-
isko Gorczańskiego Parku Narodo-
wego. Daria Rusnarczyk przygotowała
wiele możliwości: układanki, malowa-
nie, zabawy ogólnorozwojowe i te
działające na zmysły, a dosłownie na
przeciw ekipa GPN organizowała kon-
kursy wiedzy o parku, można było
sprawdzić tropy zwierząt, pokoloro-
wać salamandrę, zapoznać się z bogatą
ofertą ścieżek edukacyjnych czy zaku-
pić w specjalnej cenie publikacje. Na
pikniku dostępne były również mapy
miasta, mapy Akcji Odkryj Beskid Wy-
spowy, foldery wydane przez LGD oraz
Powiat Limanowski. Swoją ofertę 
w ten sposób prezentowały zlokalizo-
wane na terenie Gminy Mszana Dolna
trzy miejsca: Pokoje gościnne "U Gra-
żynki" z Kasinki Małej, Baza Szkole-
niowo-Wypoczynkowa "Lubogoszcz"
oraz stacja narciarska "Lubomierz Ski".

Jesienny piknik - Lokalnie działamy razem!

Z tej wiedzy skorzystały: wycieczka,
która odwiedziła naszą imprezę oraz
Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzań-
skiego Oddział z Chrzanowa. Nie za-
brakło pamiątkowego zdjęcia z rysiem
– naszą maskotką. Duże zainteresowa-
nie wywołał też Dyzio - konik, który
przyjechał z Gorczańskiej Zagrody
Anny Michałek. Nie zabrakło też wy-
stępów na scenie, pierwszy wystąpił
Porębiański Ród. Zespół regionalny od
2008 roku działa w Porębie Wielkiej
krzewi kulturę Zagórzan. W zespole
śpiewa Jadwiga Zapała – dyrektor
Gminnego Centrum Kultury w Niedź-
wiedziu pozyskała aż 97 tys. na różne
przedsięwzięcia. Zakup strojów regio-
nalnych, instrumentów, wydanie oko-
licznościowych folderów czy organi-
zacja imprez kulturalnych to również
zasługa LGD. Swój program przesta-

wiło Koło Gospodyń Wiejskich z Ol-
szówki, które poza humorystycznym
programem przeplatanym śpiewem
prosiło by zgromadzona publiczność
zagłosowała w konkursie na ich wie-
niec dożynkowy. Niezastąpiony Ma-
rian Wójtowicz prowadził imprezę, a
przedstawiciel Zarządu LGD – wice-
prezes Mateusz Cichański przypomniał
możliwości pozyskiwania środków na
przeróżne projekty. Wszystkim zaan-
gażowanym w organizację Jesiennego
Pikniku Rodzinnego składamy gorące
podziękowania!

Piknik Jesienny odbył się pod pat-
ronatem Wójta Gminy Mszana Dolna,
Wójta Gminy Janusza Potaczka oraz
Burmistrza Miasta Mszana Dolna.

UM

Do odważnych świat należy!
Ostatnie spotkanie PTTK wy-
znaczone na Turbaczu było po-

twierdzeniem tych słów, szczególnie
dla turystów, którzy decydując się na
wycieczkę wyruszyli w gęstej mgle. 

Niedzielny poranek, w ostatnią nie-
dzielę września (27.09) nie obiecywał
zbyt wiele. Jednak mszańskie Koło Te-
renowe PTTK rzadko przestraszy po-
goda – wg podsumowań, na każdym
szczycie spotykała się mniej więcej 30-
osobowa grupa. Wprawdzie najwięk-
szy rekord padł na otwarciu sezonu,
wtedy na Maciejowej było 117 osób, 
a cały nasz turystyczny sezon "XI Spot-
kań w górach" to średnio 50 osób na
wyznaczonych tegorocznych górskich
szczytach. By wspólnie zakończyć se-
zon spotkań na Turbaczu spotkało się
35 osób. Choć wyjście nie należało do
atrakcyjnych, na szczycie czekała nie-

spodzianka, pojawiło się słońce i od
razu pojawiły się lepsze humory.
Wspólne ognisko, obowiązkowe na
każdym wyjściu i pora podsumowań.
Kto systematycznie pojawiał się na wy-
jściach wie, że czeka na niego pa-
miątkowa koszulka. Poza pieszymi wy-
cieczkami dużą popularnością cieszyły
się zorganizowane przez Koło Tere-
nowe trzy wycieczki wyjazdowe. Czy
to już koniec? - zastanawiali się z nie-
dowierzaniem nasi turyści. Sezon tak
szybko minął, ale to nie znaczy, że mi-
nęła ochota na wycieczki.

Zarówno "XI Spotkania w górach"
jak i każdy wyjazd: wycieczka do Oj-
cowa, wycieczka na Romankę i wy-
cieczka w Bieszczady zostały zorgani-
zowane w ramach dotacji z Urzędu
Miasta.

UM

Gorczańskie mgły 
z nagrodą – PTTK

Piknik cieszył się dużym zainteresowaniem
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WOŚP w Mszanie

Niewiele czasu pozostało do 
24. finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, który 

odbędzie się 10 stycznia 2016 roku.
Orkiestra zagra w Mszanie Dolnej,
gdzie jak zwykle sztab ma siedzibę 
w Miejskim Ośrodku Kultury.

Od początku listopada sztab 
w Mszanie Dolnej i nasz podsztab 
w Dobrej rekrutował wolontariuszy 
i w tym roku prawie 300 osób będzie
kwestowało i pracowało w sztabie na
terenie Mszany Dolnej i Dobrej oraz
okolicznych miejscowości. W tym roku
głównym tematami kwesty jest pediat-
ria i godna opieka osób starszych, ale
dzień finału WOŚP to nie tylko zbiórka
pieniędzy. Staramy się stworzyć wy-
darzenia dla mieszkańców miasta 
i okolic. Zapraszamy do MOK’u już od
rana!!! Wzorem zeszłego roku na sali
MOK Mszana Dolna w godzinach do-
południowych odbędzie się poranek
zabaw dla dzieci i nie tylko. Zapra-
szamy na zajęcia plastyczne: składanie
origami i malowanie najdłuższej bajki,
zabawy taneczne oraz na pokazy
pierwszej pomocy. Po południu czeka
nas kolejny konkurs „Najlepsze ciacho
w mieście” czyli wybieramy najlepsze
domowe ciasto w Mszanie Dolnej. Za-
chęcamy do wspólnej zabawy!!! Ciasto
to nie jedyne kulinarne wydarzenie,
całe po południe pichcić będzie Kuba
Kasiński, który podkarmia naszych wo-
lontariuszy i wszystkich obecnych. Na
pewno odbędzie się również Marszo-
bieg po zdrowie z Zygmuntem Łyżnic-
kim i Sekcją Biegów MOK Mszana
Dolna. Warto spalić kalorie przed kosz-
towaniem potraw Kuby. Wieczorem
tradycyjnie odbędzie się licytacja,
która zawsze jest bardzo ekscytująca,
powoli zbieramy gadżety, mamy już
m.in. książki z autografem Janusza Ga-
josa i Roberta Więckiewicza, a także
autograf Kamila Stocha. Na pewno nie
zabraknie orkiestrowych gadżetów ko-
szulek, kubków i kalendarzy. Swoje
koszulki i autografy na licytacje prze-
kazał również Sławomir. Dzień finału
zakończy światełko do nieba oraz kon-
certy lokalnych zespołów: Magnetic,
Gołecki razem z Mr Davem. Program
cały czas jest układany, wszystkich
chętnych i z pomysłami na program
zapraszamy do współpracy!!! 

Poszukujemy również sponsorów
działań sztabu światełka do nieba,
transportu wolontariuszy oraz kiełba-
sek i wsadu do kotła kucharza. Kontakt
w tej sprawie z MOK lub bezpośrednio
z szefem sztabu.

Mamy nadzieję na pozytywny od-
biór działań sztabu i kwesty na rzecz

Doświadczony w „boju” mszański sztab WOŚP
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Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy, prawie co roku udaje nam się
pobić rekord zebranej kwoty w sztabie,
ale nie o rekordy tu chodzi.

Cieszą nas informacje dochodzące
z WOŚP, w ostatnim konkursie ofert

dużo sprzętu trafiło do szpitala w Ra-
bce Zdrój, szczegółowe informacje
znajdują się na stronie Fundacji
WOŚP. 

red. MOK

Zagórzański Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Minęło dwa lata jak Towarzy-
stwo Ziemi Mszańskiej po-
wołało odpowiednią uchwałą

Zagórzański Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Mszanie Dolnej.

Jego siedziba mieści się przy ul.
Władysława Orkana (Dom Pszczela-
rza) , do której „przygarnęło” nas Koło
Pszczelarzy w Mszanie Dolnej. W okre-
sie funkcjonowania Uniwersytetu do
tej pory przewinęło się przez niego po-
nad 150 słuchaczy. Władze Stowarzy-
szenia co roku czynią starania, aby po-
zyskać odpowiednie środki finansowe
potrzebne do realizacji założonych ce-
lów tj.: porady prawne, psycholo-
giczne, lekarskie, nording walking, pi-
lates, a także wykłady na temat
kultury, bezpieczeństwa, zdrowia,
wartości odżywczych miodu, produk-
tów zielarskich oraz szeroko pojętej
kultury Zagórzan. ponadto słuchacze
UTW uczestniczyli w wyjazdach poza
Mszanę ( Łagiewniki, Wadowice,
Nowa Ruda, Grybów Stróże, Kraków-
teatr). Zarówno w 2014 oraz w tym
roku zorganizowano Powiatowy Dzień
Seniora wraz z Biesiadą Zagórzańską,
wydrukowano odpowiednią ilość
śpiewników, a w roku bieżącym opaski
odblaskowe, dzięki środkom po-
chodzącym z Powiatu Limanowskiego,
w ramach współpracy Powiatu z orga-
nizacjami pozarządowymi. Oprócz

środków finansowych z powiatu po-
zyskano również środki finansowe od
Marszałka Województwa Małopol-
skiego (2015-2 dotacje) oraz Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej (ASOS
2014-2015), z których m.in. zrealizo-
wano zadania wymienione wcześniej.
Ponadto dla członków zorganizowano
kurs z języka angielskiego oraz I po-
mocy przedmedycznej oraz kurs kom-
puterowy. Stowarzyszenie prowadzi
stronę internetową oraz facebooka,
które można przeglądać i napisać
swoje zdanie na ten temat. Służą one
także do informowania społeczności
lokalnej o zamierzeniach i realizowa-
nych przedsięwzięciach. Jest organi-
zacją pozarządową, działa non profit
jako organizacja pożytku publicznego.
Statut Stowarzyszenia, deklaracja
przystąpienia zarówno do stowarzy-
szenia jak i w poczet słuchaczy uni-
wersytetu oraz inne dokumenty i in-
formacje są dostępne dla każdego. Na
zakończenie składam tą drogą z okazji
zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia oraz Nowego Roku naj-
lepsze życzenia dla Czytelników tej ga-
zety.

Z wyrazami szacunku
Franciszek Dziedzina

Prezes ZUTW i TZM
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Jak to się zaczęło? Od prostego zda-
nia „Zróbmy coś”. Te dwa słowa,
choć tylko dwa, mają  siłę. I tak

od marca grupa młodych ludzi, spoty-
kających się do tej pory na próbach
koła teatralnego Grupy Projekt Teatr
w Miejskim Ośrodku Kultury w Msza-
nie Dolnej, pod opieką Katarzyny Wa-
silewskiej i Agnieszki Świerk przy-
stąpiła do projektu „Młody Obywatel”.

Pomysł zrobienia malowideł na
ścianach narodził się już na pierwszym
spotkaniu uczestników projektu,  kiedy
to spośród trzech tematów został wy-
brany jeden - „Z(a)maluj na lokalnie”.

Dzięki materiałom otrzymanym od
warszawskich koordynatorów, spraw-
nie zostały podzielone obowiązki. Po-
tem przyszła pora na wybór miejsca,
gdzie powstałby mural. Jednogłośnie
wybrano część murowaną wiaduktu
kolejowego. Miejsce to jest miejscem
szczególnym, bo zaraz za nim znajduje
się park miejski.  Uczestnicy projektu
chcieli w ten sposób stworzyć włas-
nymi siłami przyjazne miejsce w
Mszanie Dolnej. Od tej chwili – od
chwili wyboru miejsca – rozpoczęły się
konkretne prace: należało uzyskać od-
powiednie zgody, pozyskać partnerów
chętnych do współpracy oraz sponso-
rów. Poza tym trzeba było wykonać
odpowiednia dokumentację w postaci
zdjęć i opisów wiaduktu oraz wykonać
projekt muralu. Młodzi Obywatele
pierwsze kroki skierowali do Urzędu
Miasta. Tam mogli uczestniczyć 
w spotkaniu z Radnymi miasta. Na-
wiązali również współpracę z Burmist-
rzem, panem Józefem Kowalczykiem,
który objął honorowym patronatem
działania uczestników projektu, jak
również nadzorował działania mające
na celu uzyskanie zgody od zarządców
PKP. Gdy zgoda została uzyskana, 
a projekt muralu przyjęty przez PKP,
pozostało tylko jego wykonanie. Czas
realizacji zadania przypadł nieco nie-
fortunnie na okres wakacji, co niestety
spowodowało, że nie wszyscy mogli
wziąć udział w ostatniej fazie projektu.
Na szczęście nie przeszkodziło to 
w niczym i ostateczne prace  zostały
zakończone w sierpniu.

Ogromną pomoc uczestnikom pro-
jektu okazali  prywatni przedsiębiorcy:
pan Maciej Dulęba i pan Czesław
Śliwa. Bez ich wsparcia nie mogli-
byśmy dziś podziwiać powstałego mu-
ralu, który tematyką nawiązuje do tra-
dycji i kultury naszego regionu. I tu
można by zakończyć sprawozdanie 
z projektu „Młody Obywatel”.  Ale bra-
kowałoby najważniejszego –  tego, co
tak naprawdę sprawiło, że mural po-

Krótko o  muralu

Pierwszy zorganizowany targ sta-
roci cieszył się dużym zaintere-
sowaniem, więc postanowiliśmy

spróbować organizować takie wydarze-
nia co tydzień. 

Pojawiły się stoiska z przepięknymi
bibelotami, były stare książki, czaso-
pisma i pocztówki, regionalne pa-
miątki, stoiska gdzie najwięcej czasu
spędzają mężczyźni oglądając różne
rodzaje broni i starych narzędzi. Za-
chwycają obrazy, niespotykane i za-
pomniane meble, stare lampy czy de-
likatna porcelana. Niepowtarzalna
biżuteria i rękodzieło to stałe stoisko

naszych lokalnych artystów z Klubu
Przyjaciół Sztuki. Każdy może znaleźć
coś dla siebie, gdyż „asortyment” zmie-
nia się sezonowo. Teraz do stałych 
stoisk dołączyli sprzedawcy ozdób
świątecznych, stroików, wianków 
i choinek.

Wszelkie zapytania dotyczące targu
staroci można kierować do Urzędu
Miasta, bądź bezpośrednio do osoby
nadzorującej porządek na placu – jest
nim pan Grzegorz Niedośpiał, którego
można spotkać na miejscu.

UM

Targ Staroci

wstał – wiary  wielu ludzi, że to może
się udać. W tym miejscu uczestnicy
projektu jak i opiekunowie z całego
serca dziękują za wsparcie i zaufanie
dla ich działań: panu Burmistrzowi,
Józefowi Kowalczykowi, który do-
strzegł w projekcie wartość dla miasta
i dopilnował, by  młodzi ludzie uzys-
kali odpowiednią zgodę oraz zadbał,
by zabezpieczyć mural,  Radnym za
owocne spotkanie i zainteresowanie
problemami uczestników projektu,
panu Maciejowi Dulębie, za ciepłe
przyjęcie pomysłu i bezinteresowny
dar w postaci szablonów, pani Irenie
Bulas za twórczą pomoc przy projekcie
muralu, panu Czesławowi Śliwie i całej
jego rodzinie za serdeczność, pomoc
w wyborze farb i oczywiście za ofiaro-
wane farby, bez których nie byłoby
dzieła, które wieńczy trud przygoto-

wań. Podziękowania należą się rów-
nież panu Piotrowi Armatysowi za
udostępnienie w MOK- u miejsca na
spotkania, panu Józefowi Śmiałkowi i
pracownikom PKP za oczyszczenie te-
renu wokół wiaduktu oraz przygoto-
wanie muru pod malowanie i wszyst-
kim tym, którzy przechodząc obok
pracujących uczestników projektu
wsparli ich dobrym słowem, gratula-
cjami pomysłu, pomocą, a także czymś
pożywnym.

Uczestnicy projektu „Młody Obywa-
tel”: Natalia Szczypka, Magdalena Mu-
rzyn, Kinga Madej, Daria Zarębska,
Weronika Wacławik, Aleksandra Na-
wara, Sylwia Wacławik, Weronika Do-
miter, Artur Szarek, Antoni Szarek,
Daniel Czachor.

Katarzyna Wasilewska

Artyści w trakcie pracy oraz jedna ze ścian wiaduktu
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Można już ćwiczyć w parku i na
stadionie! W parku miejskim
zamontowano cztery urządze-

nia, natomiast przy stadionie, z którego
również często korzystają mieszkańcy
znajdziemy takie dwa. 

Docelowo będzie ich na pewno wię-
cej - obiecują miejscy radni, widać za-
potrzebowanie na takie urządzenia,
które mają już nasi sąsiedzi Rabka
Zdrój i Limanowa. W naszym mieście
coraz więcej osób aktywnie spę-
dzających wolny czas, biegaczy,
chodzących z kijami. Urządzenia
siłowni zewnętrznej są dostosowane
zarówno dla dzieci, dorosłych i senio-
rów, osób początkujących i zaawanso-
wanych sportowców. Treningi na
świeżym powietrzu przynoszą więcej
korzyści niż te wykonywane w za-
mkniętym pomieszczeniu. Podobno
ćwicząc w siłowni zewnętrznej szybciej
spali się kalorie i poprawi kondycję –
warto to sprawdzić osobiście. Co jest
równie ważne urządzenia wyproduko-
wane zostały przez naszą rodzimą
firmę Spółdzielnie Pracy "Meblomet".
Zakup i ich montaż sfinansował
mszański magistrat, który na ten cel
wydał prawie 25 tys. Gorąco zachę-
camy do korzystania!

AJ

W parku i na
stadionie

Nie spodziewaliśmy się, że za-
proszenie do wspólnego biegu
spotka się z takim odzewem.

Początkowo na placu Św. Faustyny pod
kościołem Miłosierdzia Bożego poja-
wiły się niewielkie grupki przyjaciół i
znajomych, a gdy przystąpiliśmy do
rozdawania odblasków nagle wyrósł
tłum biegaczy! 

Wszyscy zwarci i gotowi by "świecić
przykładem". Szacujemy, że około 140
osób pokonało trasę dwóch kilomet-
rów świecąc z daleka kamizelkami 
i odblaskami. Pomysł Straży Miejskiej,
by w tej formie przekazać jak bardzo

ważne jest nasze bezpieczeństwo po
zapadnięciu zmroku potwierdziła duża
frekwencja. Warto nosić odblaski,
warto "świecić" wieczorową porą, by
zasygnalizować swoją obecność na
drodze. Przy wsparciu Policji biegacze
pokonali małe uliczki na os. Tysiącle-
cia kierując się w stronę parkingu przy
Tesco. Tam nawrócili i ul. Starowiejską
powrócili na plac. Dla małych i dużych
czekała woda, baton i pyszne chru-

piące jabłko. Dziękujemy serdecznie
nauczycielom wychowania fizycznego
za zachęcenie do naszego biegu dzieci
i młodzież, pobiegła z nami cała sekcja
Biegów Górskich i Długodystansowych
MOK, pobiegli radni miejscy i bur-
mistrz miasta. Nie robiliśmy rankin-
gów, nie patrzyliśmy na najszybsze 
pokonanie trasy, choć niektórzy byli
tym faktem zawiedzeni... Cel był je-
den, zwiększyć naszą świadomość 
i bezpieczeństwo pieszego na drodze.
Na pewno byliśmy widoczni z daleka 
i wywołaliśmy ogólne zaskoczenie. Nas
cieszy przede wszystkim odzew miesz-

kańców, teraz widać jak bardzo bra-
kuje takich wspólnych akcji. 

AJ

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy
za pomoc i wsparcie: Pani Komendant
Annie Pękale i Policjantom z Komista-
riatu Policji oraz Ks. Proboszczowi Ta-
deuszowi Mrowcy z Parafii Miłosier-
dzia Bożego

Mszana zaświeciła
przykładem

Wparku miejskim zakończy-
liśmy jesienne, październi-
kowe biegi, które prowadzili

co piątek biegacze sekcji MOK. Trasa
wyznaczona przez Zygmunta Łyżnic-
kiego sprawdziła się, chętnych do 
cotygodniowych spotkań było wielu, 
a najwytrwalsza ekipa została obdaro-
wana drobnymi gadżetami.

Świetlne drobiazgi na pewno przy-
dadzą się biegającym po zmroku spor-
towcom – ufundował je Urząd Miasta
w Mszanie Dolnej. To jeszcze nie 
koniec naszej przygody z biegami 
w parku – mamy już plany na kolejny
rok. Jeśli pogoda będzie łaskawa spot-

kamy się 8 marca,
w Dzień Kobiet. A
jeśli ktoś naprawdę
tęskni za wspólnym
bieganiem zapra-
szamy na Marszo-
bieg ulicami miasta
z 10 stycznia pod-
czas Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej
Pomocy. To już
stały punkt pro-
gramu - serdecznie
zapraszamy!

Biegi w parku z Sekcją biegów MOK

Na stadionie też poćwiczysz
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Świecimy przykładem, jesteśmy widoczni, jesteśmy bezpieczni!
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Każda pora dobra jest na bieganie...
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Sport

WŚwieto Niepodległości w pa-
rku miejskim odbył się wie-
czorny bieg pod hasłem „11

minut na 11 listopada”.
Była to ostatnia część programu za-

planowana na ten dzień. Czekaliśmy
na reprezentację sekcji biegów MOK,
którzy w tym dniu biegała również w
Krośnie na organizowanym tam XIX
Biegu Niepodległości. Gdy tylko poja-
wili się w Mszanie zaraz po 17.00, po
przywitaniu uczestników przez bur-
mistrza miasta Józefa Kowalczyka,
sygnał do startu dał Zygmunt Łyżnicki.
Wystartowało kilkadziesiąt osób,
każdy swoim tempem i każdy tyle ile
mógł, by na sportowo uczcić Naro-
dowy Dzień Niepodległości. Biegali
młodsi i starsi, ubrani na biało-czer-
wono, przy głośnym dopingu i zachę-
tach. Wśród biegaczy znaleźli się
przedstawiciele Słowacji i Bułgarii,

było międzynarodowo. Nie zabrakło
odpowiedniej oprawy muzycznej, ryt-
miczne marsze i legionowe pieśni
niosły się po całym parku. Po biegu na
wszystkich czekała ciepła herbata i bi-
gos serwowany przez Folwark Stara
Winiarnia.

Dziękujemy za obecność w imieniu
organizatorów: Miasta Mszana Dolna,
Gminy Mszana Dolna i Sekcji Biegów
Górskich i Długodystansowym MOK
Mszana Dolna.

Niepodległościowy zryw sportowy

Na starcie biegu niepodległościowego
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Organizowany wspólnie z Ucz-
niowskim Klubem Sportowym
TOP i Klubem Sportowym Tur-

bacz Turniej Tenisa Stołowego odbył
się 14 listopada w hali sportowej ZSM
nr 1. Przez zupełny przypadek akurat
czternastego listopada odbył się czter-
nasty turniej.

W rozgrywkach przy ping-pongo-
wym stole brało udział 51 zawodni-
ków. Nagrody wręczali Jan Piekarczyk
z TKKF Lubogoszcz, Zbigniew Sta-
chura z UKS TOP, Stanisław Pitala 
i Jarosław Łabęcki z KS Turbacz.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

fot. Z. Stachura

Wyniki XIV Turnieju Tenisa
Stołowego:

Szkoły podstawowe – dziewczęta
1. Natalia Mensfeld - Nowy Targ
2. Gabrysia Sobczak - Łostówka
3. Julia Luranc - Poręba Wielka
Szkoły podstawowe – chłopcy 

1. Bartek Gruszkowski - SP Nr 2
Mszana Dolna
2. Kacper Myszogląd - Łostówka
3. Piotr Stróżak - Poręba Wielka
Gimnazjum dziewczęta
1. Agnieszka Stec - Poręba Wielka
2. Ola Luranc - Poręba Wielka
3. Anna Cichórz - Gimnazjum Nr 1
Mszana Dolna
Gimnazjum chłopcy
1. Konrad Gruszkowski - Gimnazjum
nr 2 Mszana Dolna
2. Paweł Zapała - Poręba Wielka
3. Łukaasz Klimek - Gimnazjum nr 2
Mszana Dolna
Szkoły ponadgimnazjalne dziew-
częta
1. Daria Myszogląd - ZSP Mszana
Dolna
2. Anna Surówka - ZSP Mszana Dolna
3. Katarzyna Chorągwicka - II LO
Rabka

Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom!

Czternasty turniej już za nami

Szóstego grudnia w Warszawie ro-
zegrane zostały 34 Mistrzostwa
Polski Seniorów. Klub UKS KO-

RYO reprezentowała dwójka reprezen-
tantów: Izabela Majerczyk i Wojciech
Aksamit.

Izabela potwierdziła swoją domina-
cje w kategorii 46 kg i obroniła tytuł
Mistrza Polski. Wojciech Aksamit po
wyrównanych walkach z czołowymi
zawodnikami z Polski zajął V miejsce.
Całej skromnej reprezentacji serdecz-
nie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

red. Zbigniew Karpierz
trener UKS KORYO

KORYO
Mistrzostwach 

w stolicy

Zwycięzcy jednej z pięciu kategorii
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Obroniony tytuł!

FO
T.

 U
R
Z
Ą

D
 M

IA
ST

A



Festiwal Orkiestr

Dni Mszany Dolnej

FOT. MICHAŁ KOŁODZIEJ

Piknik Jesienny

Targ Staroci


