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Słowo wstępne Przewodniczącej Rady

D

rodzy Mieszkańcy Mszany Dolnej, dobiega końca I kwartał
2016 roku. Okres ten obfitował
w szereg wydarzeń zarówno kulturalnych jak i tych z zakresu inwestycji.
Za nami ferie zimowe, które w naszym
mieście najmłodsi spędzali ciekawie
korzystając z oferty zajęć organizowanych przez Bibliotekę Miejską oraz
Miejski Ośrodek Kultury. W tym numerze gazety znajdą Państwo wiele relacji z imprez i wydarzeń, które działy
się ostatnio w Mszanie Dolnej.
Jednym z nich, niewątpliwie kluczowym dla mieszkańców naszego miasta
jest otwarcie i oddanie do użytku Stacji
Uzdatniania Wody zlokalizowanej przy
rzece Raba. Ta jedna z najnowocześniejszych stacji w Polsce, wykorzystująca ekologiczną technologię uzdatniania wody bez stosowania środków
chemicznych, została wybudowana
w rekordowym tempie. Więcej na ten
temat znajdziecie Państwo w dalszej

części gazety. Opisuję tam szczegółowo wyzwania jakim należało
sprostać, by w kranach mieszkańców
lewobrzeżnej części Mszany Dolnej pojawiła się nowa jakość wody. Następny
etap tej inwestycji, czyli jak najszybsze
zaopatrzenie całego miasta w najwyższej jakości wodę pitną - właśnie
przed nami.
Przed nami także wiele pracy i starań, aby ze środków zewnętrznych,
w tym z Unii Europejskiej na lata
2015-2020 pozyskać jak najwięcej.

W imieniu Rady Miasta pragnę zapewnić Państwa, że we współpracy z Burmistrzem Miasta dokładamy wszelkich
starań, aby sprostać wszystkim stojącym przed nami wyzwaniom.
Z okazji nadchodzących świąt Wielkanocnych pragnę złożyć Państwu
życzenia zdrowia, miłości i życzliwości
ludzkiej. Niech świąteczne dni upłyną
w spokoju i w atmosferze serdecznych
spotkań w gronie Rodziny i Przyjaciół.
Niech te Święta staną się dla nas
wszystkich okazją do pojednania i okazywania sobie miłości i szacunku oraz
niech przyniosą radość i wzajemną
życzliwość. Zmartwychwstały Chrystus
niech obdarzy Was swymi łaskami
i błogosławieństwem. Wesołych Świąt.
Alleluja!
Agnieszka Modrzejewska-Potaczek
Przewodnicząca Rady Miasta

Historyczna inwestycja dla mieszkańców
Mszany Dolnej
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ednym z największym osiągnięć
Rady Miasta Mszana Dolna i Burmistrza Józefa Kowalczyka była
budowa Stacji Uzdatniania Wody
ETAP I - Raba. Często jestem pytana
jakie znaczenie ma dla mieszkańców
ta inwestycja i czy coś się zmieni
w naszych kranach - przecież to tylko
woda.
Jak się okazuje woda wodzie nierówna. Ta, która od lutego bieżącego
roku płynie w kranach do większości
mieszkańców Mszany Dolnej jest wodą
której jakość jest porównywalna z jakością wody źródlanej, którą często
kupujemy w plastikowych butelkach.
Woda ta jest uzdatniana za pomocą
najnowocześniejszych, ekologicznych
technologii, a do jej uzdatniania nie
jest wykorzystywany chlor ani żadne
inne środki chemiczne jak do tej pory,
lecz wytwarzany na miejscu wprost
z powietrza ozon. Budowa została
wykonana na bazie awaryjnego ujęcia
wody wykonanego ponad 10 lat temu.
Gdyby nie to ujęcie w czasie
ubiegłorocznej suszy Miasto pozbawione byłoby wody pitnej.
Aby woda ta mogła popłynąć w naszych kranach, obecna Rada Miasta
i Burmistrz Józef Kowalczyk musieli
włożyć ogrom pracy, który czasem był
na zewnątrz niewidoczny. Niezbędnym było bowiem poszukiwanie ze-

Uroczyste poświęcenie i otwarcie stacji uzdatniania wody
wnętrznych źródeł finansowania tej inwestycji, której ostateczny koszt wyniósł 7.246.348,20 zł. Dzięki zaangażowaniu Burmistrza Kowalczyka
w dniu 5 lutego 2015 udało się pozyskać promesę ministerialną na finansowanie 80% wartości inwestycji.
Nie koniec na tym. Burmistrz rozpoczął rozmowy z WFOŚiGW w Krakowie efektem których miasto otrzymało dotację w kwocie 538.402,95 zł.
Tym sposobem wkład własny wyniósł
tylko 910.866,69 zł co stanowi około
12 % całej inwestycji.
Przedruk promesy na stronie 4 niniejszego wydania.

Jednocześnie pojawiły się wątpliwości dotyczące kolejności budowy poszczególnych etapów. W projekcie,
który zastał Burmistrz i Rada Miasta
Mszana Dolna przewidziano, że I etap
inwestycji będzie realizowany przy
rzece Mszance, a budynek Stacji
Uzdatniania Wody powstanie na górnej płycie Stadionu Miejskiego. Jak się
okazało kolejność taka była błędna.
Wykopane w minionej kadencji przy
Mszance studnie miały trzykrotnie
mniejszą wydajność niż przewidziana
w projekcie wydajność stacji. Ponadto
lokalizacja tak dużego budynku stacji
na górnej płycie Stadionu Miejskiego

www.mszana-dolna.eu
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i tym samym zabranie tak wiele cennego miejsca, które mogłoby służyć
rekreacji, od samego początku budziło
sprzeciw. Po uzyskaniu fachowych opinii i licznych konsultacjach podjęto decyzję, o rozpoczęciu inwestycji od budowy SUW Raba. To przede wszystkim

dlatego, że źródłem wody dla niej
miało być wspominane już, zrealizowane przed 10-ciu laty przez Burmistrza Kowalczyka ujęcie o pewnej wydajności i pokrywające w ponad
połowie zapotrzebowanie na wodę do
zasilenia stacji. Nadmienię, że z decyzji

tej trzeba było wytłumaczyć się przed
Komisją powołaną przez Wojewodę.
Zapadła ona wszak po przyznaniu
promesy.
Kolejnym wyzwaniem okazało się
uzyskanie pozwolenia na budowę.
Projekt lokalizował budynek SUW

Przedruk promesy
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wpłynie również na obniżenie kosztów
eksploatacji przyszłej stacji.
Trwają już prace projektowe oraz
podjęte zostały starania o pozyskanie
środków dotacyjnych.
Nasza stacja wzbudza duże zainteresowanie wśród samorządowców
i mieszkańców sąsiednich miejscowości
oraz partnerskich miast takich jak
Niżna na Słowacji. Jest to jedyna stacja
w tak nowoczesnej technologii w powiecie limanowskim i jedna z nielicznych w województwie małopolskim.
W najbliższym czasie planujemy zorganizowanie Dni Otwartych, by każdy
z Mieszkańców mógł ją zobaczyć.

Każdy z gości otwarcia SUW mógł zabrać butelkę wody do domowej degustacji
w terenie, w którym rozpoczęcie bu- ramy się, by jej lokalizacja była jak
Agnieszka Modrzejewska-Potaczek
dowy, ze względu na leśne przezna- najmniej uciążliwa dla Stadionu
Przewodnicząca Rady Miasta
czenie terenu nie było możliwe. I tu Miejskiego. Sama stacja – ze względu
znowu dzięki szybkim działaniom Bur- na jej rozmiar będzie też tańsza, co
mistrza i przychylności Starosty Limanowskiego Miasto uzyskało niezbędne
dokumenty i zakończyło etap przygotowawczy. Wtedy to dopiero, a był to
już czerwiec 2015, wyłoniony wcześdzień Ofiarowania Pańskiego boszcz Jerzy Raźny wręczył każdej
niej w drodze przetargu wykonawca,
(2 lutego) w kościele p.w. św. parze pamiątkowe błogosławieństwo
firma WOFIL z Krynicy, mógł wkroczyć
Michała Archanioła miało Metropolity Krakowskiego Ks. Kardyna plac budowy. Inwestycję należało miejsce jeszcze dodatkowe święto – nała Stanisława Dziwisza. Dalsza częzakończyć i rozliczyć w rekordowo w tym dniu, popularnie znanym jako ść uroczystości miała miejsce w gośszybkim tempie 6 miesięcy, co w przy- święto Matki Boskiej Gromniczej Ju- cinnym ośrodku wypoczynkowym
padku takiej budowli stanowiło nie bileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego "Janda". Tą część uroczystości przygotowały od urzędowej strony panie Dalada wyzwanie.
świętowały pary z naszego miasta.
Przedpołudniową mszę św. konce- nuta Śmieszek – Kierownik Urzędu
Otrzymanych dotacji nie można by
było rozliczyć w kolejnych latach. lebrowali księża proboszczowie na- Stanu Cywilnego oraz Faustyna KaOpóźnienie w budowie oznaczałoby szych parafii oraz ks. Infułat Franci- letka – jej Zastępca. Burmistrz Miasta
więc konieczność zwrócenia pozyska- szek Kołacz. Uroczystego tonu nadało Józef Kowalczyk każdej parze wręczał
nych środków, a w konsekwencji również kazanie ks. proboszcza Ta- medale przyznane przez Prezydenta
obowiązek sfinansowania inwestycji deusza Mrowca, nawiązujące do RP za Długoletnie pożycie małżeńskie,
święta i skierowane do dostojnych Ju- a pomoc w wręczaniu dalszych upoz miejskiej kasy.
Z końcem grudnia 2015r. budowa
została zakończona, a dotacja rozliczona.
W dniu 15 lutego 2016 r. nastąpiło
uroczyste otwarcie SUW Raba. Do
symbolicznego przecięcia wstęgi Burmistrz Miasta poprosił Panią Małgorzatę Mrugałę – Prezes WFOŚ w Krakowie, Wiesława Janczyka – Posła na
Sejm RP oraz Przewodniczącą Rady
Miasta. Poświęcenia obiektu dokonał
ksiądz Proboszcz Jerzy Raźny.
Każdy z gości nie krył zachwytu
z tej inwestycji i podkreślił jej wielkie
znaczenie dla mieszkańców Mszany
Dolnej. Generalny wykonawca stacji
Robert Muszański właściciel Firmy
Burmistrz wita przybyłych na uroczystość Jubilatów
WOFIL eksponował ekologiczną technologię uzdatniania wody bez stoso- bilatów. Nie zabrakło również odno- minków znalazł w osobach: Sekretarza
wienia sakramentu małżeństwa - pięć- Antoniego Roga, oraz Radnych: Januwania środków chemicznych.
Przed nami kolejny etap inwestycji dziesiąt lat temu stanęli obok siebie sza Matogi i Bogdana Surówki. Każda
– polegający na budowie kolejnej sta- przed ołtarzem zapatrzeni w siebie – para poza medalami otrzymała list gracji, tym razem po prawej stronie rzeki a teraz podali sobie dłonie i przypo- tulacyjny, pamiątkowy album oraz
Mszanka wraz z linią tłoczną, aby za- mnieli sobie słowa wypowiadanej piękną czerwoną różę dla każdej Jupewnić równie dobrą jakość wody przysięgi. W zdrowiu, chorobie, radoś- bilatki. Nie zabrakło "Sto lat" i toastu
w rejonie Rynku, ul. Leśnej oraz ciach i smutkach, udało się przetrwać za zdrowie "złotych" par. Przy wspólSłomki. Druga stacja będzie mniejsza razem wszystkie doświadczenia wspól- nym stole pojawiły się wspomnienia
niż ta pierwotnie zaprojektowana. Sta- nego życia. I oby tak dalej! Ks. Pro- i dobre rady dla tych "mniej doświad-

Jubileusz Złotych Godów
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Wydarzenia
leusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
w roku 2015:
- Maria i Stefan Dzielscy
- Katarzyna i Stanisław Górniakowie
- Stanisława i Wojciech Leżańscy
- Maria i Piotr Matułowie
- Anna i Włodzimierz Mirek
- Wanda i Stanisław Olszewscy

- Katarzyna i Jan Oraczowie
- Jadwiga i Eugeniusz Pycińscy
- Barbara i Wojciech Rolowie
- Maria i Jan Widziszowie
- Józefa i Franciszek Wojciechowscy
UM
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czonych". W ostatni dzień, kończący
okres Bożego Narodzenia zabrzmiały
jeszcze kolędy i góralskie pastorałki.
Rozśpiewani goście wspólnie pozowali
do grupowej fotografii, a nam udało
się jeszcze namówić każdą parę na pamiątkowe zdjęcie.
Pary małżeńskie, obchodzące Jubi-

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego par z naszego miasta. Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości

Miejska mapa bezpieczeństwa
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uwagę na występujące zagrożenia w ruchu drogowym na terenie Miasta, tj:
- skrzyżowanie Krakowska/Zakopiańska/Kopernika, gdzie dochodzi do
kolizji drogowych
- nadmiernej prędkości samochodów w rejonie ulic: Starowiejska,
Orkana i Spadochroniarzy.
- zagrożenia bezpieczeństwa pieszych w tym przechodzenie przez jezdnię w niedozwolonych miejscach, co
się wiąże z zaopatrzeniem mieszkańców w odblaski.
- zagrożenie bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania - wyjazd z ulicy

alkohol
- salonów gier - co za tym idzie
rodzących się patologii i uzależnień
- problem quadów – bezprawnie
poruszających się po kompleksach
leśnych
W podsumowaniu Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Mszanie
Dolnej Marek Franczyk wraz z Komendantem Straży Miejskiej Jakubem Spędzią zadeklarowali, że zwrócą uwagę
na powyższe problemy w pracy poszczególnych służb. Zwrócił on szczególną uwagę na zakłócenia porządku
na ul. Krakowskiej w rejonie stacji ben-
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poniedziałek, 22 lutego odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące tworzenia
mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Spotkanie otworzył Burmistrz
Miasta Józef Kowalczyk, obecni byli
przedstawiciele Komisariatu Policji
oraz Straży Miejskiej w Mszanie Dolnej
Radni Rady Miasta, dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych,
członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i pracownik d.s. Zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Jakub Witosławski.
Na początku spotkania przedstawiciele służb mundurowych scharakteryzowali zagrożenia jakie występują
na terenie Miasta i przedstawili dane
wynikające z zakresu ich pracy. W dalszej części spotkania uczestnicy przedstawili miejsca i rodzaje zagrożeń na
terenie Miasta Mszana Dolna. Poruszono tematy narkotyków w szkole,
rozbojów i kradzieży. Uwzględniono
również dane związane ze śmiertelnymi wypadkami drogowymi z terenu
miasta i gminy Mszana Dolna. Wymieniono również zagrożenia z zakresu
zarządzania kryzysowego: zagrożenia
powodziowe, zagrożenia pożarowe,
poruszono problem niskiej emisji.
W następnej kolejności poruszono
zasadnicze problemy jakie występują
na terenie Miasta związane z bezpieczeństwem publicznym oraz komunikacyjnym.
Przewodnicząca Rady Miasta,
Radni oraz Burmistrz Miasta zwrócili

Rozmowy w trakcie spotkania konsultacyjnego
Spadochroniarzy na ulice Krakowską
oraz nieprawidłowe parkowanie samochodów.
- potrzebę większej ilości pieszych
patroli Policji i Straży Miejskiej.
Kolejno poruszono problem bezpieczeństwa publicznego w zakresie:
- narkomanii - handel dopalaczami
- alkoholizmu młodocianych i kontroli miejsc, gdzie sprzedawany jest

zynowej oraz na problem wzmocnienia patroli w porze wieczornej i nocnej
na terenie Miasta. Podsumowując
spotkanie Zastępca Komendanta Policji
w Mszanie Dolnej poinformował, że
jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w mieście Mszana Dolna – to ono się poprawia - tendencja przestępstw jest malejąca.
UM
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a sali narad w Urzędzie Miasta
27 stycznia odbyła się debata
o bezpieczeństwie seniorów.
Największą grupę słuchaczy stanowili
seniorzy z Zagórzańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na czele z Franciszkiem Dziedziną.
Przygotowane prezentacje poprzedziły informacje od adwokata Tomasz
Studzińskiego, który w Urzędzie
Miasta udziela darmowych porad
prawnych. Wymienił on wszystkie sytuacje, które są najczęściej spotykane:
kuszące prezentacje "czarodziejskich"
rzeczy, przedstawiciele firm gazowych
czy energetycznych z oszczędną dla
kieszeni ofertą. Uczulił on wszystkich
na szybkie podejmowanie decyzji
i dokładne zapoznanie się z umową.
Warto też nie ulegać naciskom sprzedawcy, który próbuje przekonać nas
do ostatnich chwil atrakcyjnej promocji. Przedstawiciele mszańskiej Policji
– Komendant Anna Pękała i sierż. szt.
Krzysztof Kawula przygotowali kilka
filmików przestrzegających przed kradzieżami w miejscach publicznych

Spotkanie o różnych aspektach bezpieczeństwa seniorów
i popularnym wyłudzaniem pieniędzy cały urząd trzeba było "ugasić" infor"na wnuczka". Natomiast Komendant macją, że to tylko pokazowa akcja....
Straży Miejskiej – Jakub Spędzia przy- W czasie ostatnich niebezpiecznych
pomniał w krótkiej prezentacji o wi- wybuchów gazu w gospodarstwach
doczności pieszego na drodze. Opaski domowych demonstracja tego typu
odblaskowe, które rozdał na pewno urządzeń jest niezwykle ważna. Na
się przydadzą wszystkim uczestnikom szczęście bez ewakuacji urzędu zakońspotkania. Niemałe zamieszanie wy- czyło się spotkanie z mszańskimi sewołali zawodowi strażacy z Państwo- niorami. Dziękując za przybycie zawej Straży Pożarnej w Limanowej. równo burmistrz Józef Kowalczyk jak
Chcieli oni zaprezentować działanie i Franciszek Dziedzina zapowiedzieli
czujników wykrywających dym, pod- powtórzenie tego typu spotkań.
UM
palili kawałek papieru i czujnik
zadziałał wyjąc okrutnie. Panikę na

O bezpieczeństwie w ferie
- akcja Straży Miejskiej

Młodzi
artyści
z Mistrzem

Akcja „Bezpieczne ferie ze Strażą Miejską”

S

traż Miejskiej w Mszanie Dolnej
tuż przed rozpoczęciem ferii zimowych prowadziła zajęcia
mające na celu przygotowanie dzieci
do bezpiecznego wypoczynku zimowego.
Program spotkań, realizowany
w pierwszych klasach szkół podstawowych w ramach akcji “Bezpieczne ferie
ze Strażą Miejską ” miał na celu uświadomienie dzieciom, iż z pozoru
beztroskie zabawy na sankach, nartach, czy łyżwach mogą być niebezpieczne, jeśli odbywać się będą w sposób bezmyślny i w miejscach do tego
nie przeznaczonych, m. in. blisko
drogi, zbiornika wodnego. W prelek-
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cjach uczestniczyło łącznie 160 dzieci
z mszańskich szkół. Strażnicy przypomnieli również zasady, jakimi trzeba
się kierować w przypadku, kiedy przytrafi się nieszczęśliwy wypadek i konieczne jest wezwanie pomocy . Zajęcia prowadzone były przy pomocy
specjalnie w tym celu przygotowanej
prezentacji, pełniej kolorowych obrazków i wesołych wierszyków adekwatnych do omawianych zagadnień.
Dzieci były bardzo aktywne w prowadzonych prelekcjach, a wiedza którą
posiadają na temat bezpiecznych ferii
jest zadowalająca.
UM

FOT. URZĄD MIASTA

FOT. URZĄD MIASTA

W

Miejskiej Bibliotece znowu
zapełniły się ściany. Tym
razem swoje prace zaprezentowało ponad sześćdziesiąt dzieci
z trzech pracowni malarskich: z Wiśniowej, Lipnika i Glichowa. Młodzi artyści to głównie uczniowie szkół podstawowych, których prowadzi Jan
Szczepanik malarz-amator.
Zdarzają się również młodsi, którzy
sięgnęli po pędzel i to z jak zaskakującym efektem! Prace zachwyciły
wszystkich, którzy tego dnia pojawili
się w Bibliotece. Wystawę otworzyły
i powitały gości dyrektor Agnieszka
Orzeł i dyrektor Gminnej Bibllioteki
z Wiśniowej – Antonia Obuchowicz.
Zamysłem wystawy była prezentacja
po jednej pracy każdego autora, bo na
wszystkie nie starczyłoby miejsca.

Otwarcie wystawy
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Dzieci miały okazję wskazać swoją
pracę i coś o niej opowiedzieć. Nie zabrakło też ciepłych słów o Mistrzu-nauczycielu. Kto inny może mieć taką
anielską cierpliwość do swoich podopiecznych i sprawi by każda praca
miała w sobie tyle uroku? Rodzice nie
szczędzili pochwał pod adresem pana
Jana Szczepanika.
Specjalne podziękowanie dla Mistrza od Rady i Burmistrza Miasta wręczyła Wiceprzewodnicząca Rady Agnieszka Sasal. Nie zabrakło również
słodyczy dla młodych artystów, a o poczęstunek dla uczestników wernisażu
postarali się rodzice dzieci.
UM

FOT. URZĄD MIASTA
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Młodzi malarze z mistrzem, na tle swoich prac

Spektakl za spektaklem…

FOT. P. ARMATYS

Premiera „Misterium Eucharystii”
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Organizatorzy wraz z aktorami
narratorzy, na czas przedstawienia,
"ulokowani" na kościelnym chórze.
Młodzi ludzie wcielili się w postacie
aniołów, w szarych worach z kapturami, główną nawą świątyni, maszerowały pod ołtarz dusze cierpiące
w czyśćcu. Przy ołtarzu zaś w rolę
kapłana sprawującego mszę św. wcielił
się kapłan, ks. Tomasz Stec, również
wikary tej parafii. Odpowiednią
oprawę nadała gra świateł i symboliczny teatr cieni. Misterium Eucharystii idealne zgrało się w czasie tuż przed

FOT. P. ARMATYS

FOT. P. ARMATYS

D

opiero co zakończyli wspólnie
ogromne przedsięwzięcie, a już
trwają pracę finałowe przy kolejnym projekcie. Ksiądz Rafał Piórkowski i dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury Piotr Armatys mają ręce pełne
roboty. W wyniku wspólnej pracy w grudniu, w parafii św. Michała Archanioła
w Mszanie Dolnej z okazji Jubileuszowego Roku Miłosierdzia odbyła się
premiera „Misterium Eucharystii”.
Wzięło w niej udział 150 osób:
uczniów, studentów, ale też nauczycieli, przedsiębiorców i emerytów. Pomysłodawcą i reżyserem jest mszański
wikariusz ks. Rafał Piórkowski. Pochodzący z Makowa Podhalańskiego
kapłan, we wszystkich parafiach gdzie
posługuje, znajduje czas by czymś pozytywnym i pięknym zaskoczyć. Udaje
mu się zgromadzić wokół siebie dziesiątki osób chętnych do pomocy
i udziału w realizacji swoich pomysłów. Każdy aktor był ważny, choć
w czasie całego Misterium żaden nie
wypowiedział ani jednego słowa, bowiem Jezusowi i Maryi głosu użyczyli

Przejmujący teatr cieni
Świętami Bożego Narodzenia - spisane
przez boliwijską mistyczkę Catalinę
Rias świadectwo rozmów z Jezusem
i Matką Bożą o Eucharystii. Wielu, którzy znaleźli czas i przyszli do kościoła
św. Michała w Mszanie Dolnej, wyszli
po misterium odmienieni i z mocnym
postanowieniem, że kolejne msze św.
w których będą uczestniczyć będą już
inne, od tych w których dotąd brali
udział.
Teraz, tuż przed Wielkim Tygodniem kończą się już próby generalne
po czwartej edycji Misterium Męki
Pańskiej. Spektakl „Pójdź za mną”
w momencie kiedy piszemy te słowa
ma wyznaczoną datę premiery, to
w chwili wydania gazety będzie już
dla nas wydarzeniem „post factum”.
Nie trzeba przekonywać, że to przedsięwzięcie to ogromna skala wyzwań
i pracy. Każdy element musi zadziałać,
od dekoracji, ustawienia świateł po grę
aktorów-amatorów. I chociaż wydawać by się mogło, że znamy każdą
scenę na pamięć, jednak warto, zawsze
warto wprowadzić się w odpowiedni
nastrój przeżywania Męki Pańskiej.
UM
źródło: limanowa.in
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Co słychać w MOKu?
30 stycznia odbył się koncert kolęd
w wykonaniu chórów i zespołów
działających na terenie miasta. Na scenie zaprezentował się Chór Mieszany
Parafii pw. Miłosierdzia Bożego, Chór
Męski im. ks. Józefa Hajduka, Żeński
Chór Kameralny MOK Mszana Dolna
oraz dwie grupy śpiewacze „Mszanicanki” i „Słomcanki”, które wspierała
kapela.
Po feriach MOK powrócił do pracy
zgodnie z harmonogramem zajęć.
Równocześnie rozpoczynając przygotowania do przedstawienia Misterium
Męki Pańskiej.

- 9-10 lipca – Dni Mszany Dolnej
oraz Festiwal Orkiestr Dętych
Zapraszamy!!!
W planach są również przestawienia teatralne grup działających w MOK
oraz występy i prezentacja grup tanecznych prowadzonych przez instruktorów tańca. Terminy będą podawane
na bieżąco na stronie internetowej
MOK oraz na profilu MOK na facebooku.
W związku z licznymi telefonami
w sprawie seansów filmowych, przypominamy, że Kino Luboń jest nieczynne. Aparaty filmowe są sprawne,

FOT. MOK

R

ok szkolny 2015/2016 zaczął
się w MOK od małych zamian,
od września prace zaczęła
czwórka nowych instruktorów.
Do prowadzących warsztaty muzyczne dołączył akordeonista – Mateusz Dudek oraz skrzypaczka – Martyna
Milewska. Bez zmian zajęcia prowadzi
Kinga Skałka – pianino oraz prowadzenie chóru i Andrzej Leśniak – gitara. Od września rozpoczęły się również warsztaty wokalne, które
prowadzi Rafał Żur. Do kadry instruktorów tanecznych dołączył Jakub
Pachowicz, który prowadzi zajęcia
z przedszkolakami oraz kurs tańca dla
dorosłych i zajęcia salsy.
Obecnie na zajęcia muzyczne
uczęszcza około 70 osób. Efekt ich
półrocznej pracy można było zobaczyć
na koncercie, który odbył się 17 stycznia. Tradycyjnie jest to koncert kolęd
i piosenek świątecznych. Każdy
z uczestników zaprezentował się czy
to solo czy w zespołach. Nowością
w czasie koncertu był występ instruktorów, którzy razem zaprezentowali
na zakończenie kolędę „Cichą noc”
oraz występ Sióstr Milewskich (naszych instruktorek skrzypaczek) i braci
Ciężadlików (Łukasz – gitarzysta oraz
Michał – wokalista), którzy zaprezentowali „Driving home for Christmas”.
Mamy nadzieję, że takie zmiany w formule koncertu urozmaiciły go i mamy
nadzieję, że na zakończenie roku
szkolnego w czerwcu instruktorzy również coś zaprezentują.
Oprócz koncertu kolęd uczestników
warsztatów muzycznych i wokalnych,

Koncertowy MOK
Poniżej przestawiamy wstępny plan
imprez:
- 1 kwietnia ruszą biegi rekreacyjne
w Parku Miejskim oraz w maju bieg
w ramach akcji Polska Biega
- 29 maja - Piknik Rodzinny z okazji
Dnia Dziecka – Park Miejski
- 19 czerwca - „Koncert na finał”
w MOK

jednak filmy przekazywane są do dystrybucji na nośnikach cyfrowych, nie
na taśmie, a nasze kino nie posiada
cyfrowego projektora. Jest to bardzo
duża inwestycja, na którą nasz dom
kultury nie może sobie pozwolić.
MOK

Tanecznie i plastycznie - już po feriach...

Wiosna 1/2016

dosłownie rozszalały się w przetwórstwie. Plastyczny recykling potwierdził
zasadę: zamiast wyrzucić, zastanów
się co jeszcze możesz z tego zrobić.
I tym sposobem ze starych gazet i papierowych ręczników zostały wykonane przepiękne bukiety kwiatów,

z tekturowych rolek po papierze toaletowym zostały wykonane egzotyczne
zwierzęta, a zabytkowe budowle i fortece to precyzyjne dzieła stworzone
z pestek wiśni. Jednym słowem, kto
chciał nie nudził się w ferie.
UM

FOT. MOK

K

iedy po zorganizowanych
dwóch koncertach w Miejskim
Ośrodku Kultury instrumentaliści "odpoczywali", na aktywne spędzenie ferii zostali zaproszeni wszyscy,
którzy mieli ochotę sprawdzić się
w tańcu.
Bezpłatne zajęcia prowadził przez
dwa dni instruktor tańca towarzyskiego Paweł Szczęśniak - nie zabrakło
chętnych, sala szybko się zapełniła. Pojawiło się kilka nowych twarzy, bo jak
to w czasie wolnym od nauki, zawsze
ktoś przyjedzie w odwiedziny i na zajęcia raźniej przyjść w większym gronie. Tańce, hulańce, podstawy kroków
i różne układy zostały rozpracowane
– nudno nie było! To samo może potwierdzić Pani Róża – opiekunka osiedlowej świetlicy na ulicy Krakowskiej.
Tam na wspólnych zajęciach dzieciaki

Zajęcia taneczne w trakcie ferii
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9

Kultura

Kosmici w Bibliotece!

K

FOT. BIBLIOTEKA

FOT. BIBLIOTEKA

to tegoroczne ferie spędził
w naszej Bibliotece, na pewno
nie narzekał na nudę. Spokojne
miejsca, jakimi są czytelnia, wypożyczalnie i sala wystaw, na tydzień
zostały opanowane przez ponad pięćdziesięciu kosmitów. Taki był bowiem
motyw przewodni codziennych spotkań.

Kosmici w bibliotece!
W ofercie znalazły się zarówno zajęcia warsztatowe, jak i wycieczki.
Warsztaty gościnnie prowadziły: Magdalena Jakubiak-Karpierz z Towarzystwa Miłośników Sztuk Pięknych; Paulina Kaletka - właścicielka Studia
Kosmetyki i Kreowania Wizerunku
oraz Joanna Kotarba, zajmująca się na
co dzień organizacją kursów i szkoleń
z zakresu kroju i szycia. Podczas
warsztatów powstały m.in. prace pla-

Przez tydzień ferii biblioteka była opanowana przez 50-ciu „kosmitów”
styczne, wykonywane różnymi technikami, kosmiczne stroje i makijaże, torebki i maskotki, a także modele
Układu Słonecznego, zbudowane z elementów parasoli, styropianowych kul
i balonów. Z prawdziwymi przyrządami astronomicznymi uczestnicy
zajęć mogli zetknąć się podczas wizyty
w obserwatorium na górze Lubomir.
Dwadzieścia pięć osób wzięło również
udział w wyjeździe na limanowskie lo-

dowisko. Wycieczkę tę zorganizowała
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Mszana Dolna - Agnieszka Sasal.
Ponadto nasza Biblioteka zapewniła
dzieciom i młodzieży codzienny poczęstunek. Cykl zajęć podsumowano
wręczeniem nagród za najlepsze prace
i aktywność.
red. Miejska Biblioteka

M

siny Wielkiej "Echo Zagórzan". Jeszcze
przed świętami nagrali oni płytę z kolędami w Powiatowym Młodzieżowym
Ośrodku Kultury w Starym Sączu.
Obecny na koncercie Burmistrz Miasta
Józef Kowalczyk również otrzymał taki
drobny prezent od dyrygenta Adama
Rusnarczyka. Kolejna orkiestra, która
wyszła na scenę to już dobrzy znajomi
z Korzkwi i ich młody energiczny dyrygent Michał Kwiatkowski. Muzycy
zaserwowali nam mieszankę przebojów, po których pojawiła się burza
oklasków. Ostatni wystąpili na scenie

FOT. URZĄD MIASTA

ożna już nazwać tradycją
Koncert Noworoczny, który
strażacy organizują na początku roku. Tym razem, w pierwszą
niedzielę stycznia odbył się piąty, jubileuszowy koncert.
Zgromadzoną publiczność muzycznie przywitał zespół Big Band Szkoły
Muzycznej I i II stopnia z Nowego
Targu. Pod batutą pani dyrektor Marty
Łapczyńskiej zespół wykonał znane "zimowe" amerykańskie przeboje. Kolejnym zespołem, który zaprezentował
się na scenie była Orkiestra OSP z Ka-

Orkiestra z Korzkwi w trakcie koncertu
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FOT. URZĄD MIASTA

Piąty Jubileuszowy Koncert Noworoczny

Życzenia dla kapelmistrza
z okazji 20-lecia pracy dyrygenta
współorganizatorzy czyli mszańska
Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej.
Okazało się, że kapelmistrz Piotr Rataj
rozpoczyna świętowanie dwudziestolecia swojej pracy jako dyrygenta.
Każdy z występujących zespołów
otrzymał od Burmistrza Miasta Józefa
Kowalczyka i Sekretarza Miasta Antoniego Roga drobny upominek, podziękowanie za występ i życzenia samych
muzycznych sukcesów.
Współorganizatorem Koncertu Noworocznego był Miejski Ośrodek Kultury
Koncert udało się zorganizować
dzięki dotacji z Urzędu Miasta w ramach promocji miasta
UM

Wiosna 1/2016

Kultura

FOT. URZĄD MIASTA

Przed studniówką - polonez na Rynku

Generalną próbę przed tegoroczną studniówką odbyło ponad 120 osób
wawcy klas maturalnych i nauczyciele.
W tym roku maturę w Mszanie Dolnej
zdaje ponad 280 uczniów. Uczestników wspólnego tańca powitał nauczyciel Artur Żaba przypominając,
że pomysłodawczynią całego przedsięwzięcia była przed czterema laty dyrektor Elżbieta Magierska. Potem głos
zabrali samorządowcy życząc maturzystom pomyślnie zdanego egzaminu
i gratulując organizatorom udanego
spotkania.
UM

Miłośnicy książek nagrodzeni

J

per Płachta ze 183 książkami. Wyróżnieni zostali też Angelika Złydaszyk, Karolina Świerk, Karol Ogiela
i Weronika Nowosielska. Ponadto nagrodzone zostały rodziny: Kujaczów,
Surówków, Pajdzików, Oleksych, Rysiów, Fligów, Mazurkiewiczów, Majkowskich, Muchów i Ryżewskich, Suchodolskich oraz Karneckich. Po części
oficjalnej goście obejrzeli spektakl
"Opowieść wigilijna" przygotowany
przez grupę teatralną „Wizja” z Miejskiego Ośrodka Kultury.
red. Miejska Biblioteka

FOT. BIBLIOTEKA

eszcze w starym roku Biblioteka
podsumowała czytelnictwo. Najaktywniejsi czytelnicy zostali uhonorowani dyplomami gratulacyjnymi oraz
nagrodami książkowymi podczas specjalnej gali, która odbyła się 28 grudnia.
Nagrody wręczali przewodnicząca
Rady Miasta Agnieszka ModrzejewskaPotaczek oraz burmistrz Józef Kowalczyk. W tym roku rekordzistką okazała
się Jadwiga Tolińska, która przeczytała
227 książek. W czołówce znaleźli się
również Urszula Kapturkiewicz, Janina
Romanowska, Jan Antosz oraz Urszula
Kurek. Wśród dzieci triumfował Kac-

Przewodnicząca Rady i Burmistrz w trakcie wręczania nagród
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Biblioteczne
prelekcje

D

yrektor Agnieszka Orzeł, wzięła
udział w zebraniu ogólnym, podsumowującym pracę w I półroczu
Szkoły Podstawowej w Łostówce.
Podczas prelekcji zwróciła uwagę
rodziców na korzyści płynące z czytania od najwcześniejszych lat życia.
Kontakt z literaturą rozwija wyobraźnię i wzbogaca słownictwo. Książki
mogą pełnić również funkcję terapeutyczną. Agnieszka Orzeł zachęcała do

FOT. BIBLIOTEKA

N

a Rynku maturzyści mszańskich szkół, jak co roku, tuż
przed studniówką odtańczyli
tradycyjnego poloneza. W czwartek,
siódmego stycznia na rynku zebrało
się ponad 120 osób.
Wraz z maturzystami poloneza
zatańczyli też Burmistrz Miasta Józef
Kowalczyk, Wójt Gminy Bolesław
Żaba, Starosta Limanowski Jan Puchała i Wicestarosta Mieczysław
Uryga, a także dyrektorzy szkół średnich z Mszany Dolnej oraz wycho-

Prelekcja w szkole
korzystania z oferty naszej Biblioteki,
ale też księgozbioru szkolnego. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy z biblioteką szkolną.
Te działania wynikają z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, który zakłada m.in. wspieranie
w latach 2016 – 2020 organów prowadzących w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję
i wspieranie czytelnictwa dzieci
i młodzieży, w tym zakup nowości
wydawniczych, a także organizowanie
różnorodnych akcji czytelniczych
wspólnie z bibliotekami publicznymi.
red. Biblioteka
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Zbójnik z Mszany wyrusza dalej w świat
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FOT. M. PĘKAŁA

K

iedy w Bibliotece Miejskiej
w Mszanie Dolnej pod koniec
grudnia odbył się premierowy
pokaz krótkometrażowego filmu p.t.
„Różaniec Wikarego” od reżysera
Zbigniewa Masternaka usłyszeliśmy
obietnicę prezentacji tego filmu podczas różnych festiwali filmów krótkometrażowych – mamy nadzieję, że niebawem będziemy mogli napisać coś
więcej na ten temat.
Film o zbójniku to efekt warsztatów
z reżyserem, które zorganizowała Biblioteka Miejska w maju 2015 r. Scenariusz oparty jest na ludowym podaniu,
utrwalonym przez ks. Józefa Tischnera
– to historia zbójnika Baczyńskiego,
który złamał niepisany kodeks zbójnicki
i obrabował kościół w rodzinnej miejscowości. Za ten czyn nie mógł zaznać
spokoju po śmierci. Starą mapę przypadkowo odnalazł na strychu gimnazjalista Piotr, który musiał oko w oko
stanąć z duchem zbójnika. W warsztatach uczestniczyli w uczniowie gimnazjum w Zespole Szkół Miejskich nr 2,
a w projekt zaangażowały się nauczycielki języka polskiego – Danuta Kujacz
i Agnieszka Stożek. Obok profesjonalnych aktorów: Katarzyny Chlebny –
w roli matka i Krzysztofa Wrony, który
wcielił się w postać zbójnika, wystąpili
Barbara Stożek – członkini grupy „Mszanicanki”, ks. Tomasz Stec – wikariusz
parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej oraz gimnazjaliści: w roli głównej Sławomir Jania, Aleksandra Zając, Magdalena
Zapała, Justyna Pietrzak, Emilia Krzysztofiak, Bartłomiej Orzeł i Karol Liszka.
Za zdjęcia i montaż odpowiadali: Adam
Lewandowski, Bartosz Kozina i Marcin
Dulemba, a prace nad filmem udokumentowała Małgorzata Pękała. Wydarzenia rozgrywają się w miejscach charakterystycznych dla Mszany jak góra
Grunwald, kościół parafialny, Rynek,
ośrodek zdrowia, biblioteka, dworzec
PKP, ul. Piłsudskiego, ul. Matejki i ul. Ja-

Ekipa kręcąca film krótkometrażowy „Różaniec Wikarego”
na Pawła II – pod Orkanówką. Całość
uzupełniają malownicze plenery nad
Mszanką i okoliczne wzniesienia Beskidu Wyspowego.

Dla zainteresowanych: film można
obejrzeć w Internecie wyszukując go po
tytule „Różaniec wikarego”
Red.

Lokalni Artyści działają

W

szystko zaczęło się już w zeszłym roku, kiedy mszańscy
artyści postanowili działać
jako Klub Przyjaciół Sztuk Wszelakich. Głównym założeniem poza
własną twórczością było promowanie
Mszany Dolnej i udział w różnych imprezach organizowanych przez miasto.
Dopisały temu różne sprzyjające
okoliczności, i tak jedną z pierwszych
artystycznych akcji był piknik rodzinny
w Zespole Szkół Miejskich nr 2, gdzie
dzieci brały udział w malarskich zajęciach. Potem artystów nie zabrakło na
Kasztelu Historycznym - imprezie
otwierającej wakacyjne wydarzenia.
Pojawiali praktycznie co tydzień,
w każdą sobotę przez wakacje na
Targu Staroci i wspólnie w ramach Dni
Mszany Dolnej zorganizowaliśmy Jarmark Zagórzański. To tyle jeśli chodzi
o wstęp, teraz nastąpi prezentacja –
jeśli ktoś jeszcze nie domyślił się o kim
piszemy, to teraz wymienimy grono
artystów działających pod tym wspól-

nym szyldem: Kazimierz Ficzkowski,
Danuta Franczak, Wanda Skarlińska,
Dominika Bryl, Ewa Franczak, Magdalena Jakubiak-Karpierz, Agata Kuziak i Radosław Rusnarczyk. Każdy
z nich odnalazł swoją pasję od malarskiej po fotograficzną. A gdyby ktoś
był jeszcze chętny by dołączyć do
grupy – zapraszamy! By dogłębnie
przyjrzeć się ich twórczości w zeszłym
roku były nawet ku temu aż dwie
okazje, grupowe wystawy podczas których nasi artyści zaprezentowali się
w maju w Szczawnicy, w galerii Pod
Krzywą Jabłonką oraz podczas Wystawy Zimowej w grudniu w naszej
Miejskiej Bibliotece.
Grupa cały czas działa i co należy
podkreślić, nigdy nam nie odmawiają
jeśli chodzi o wspólne promocyjne wydarzenia. Tak było ostatnim razem,
kiedy to razem z Orkiestrą Dętą OSP
pojechaliśmy do partnerskiej Gminy
Niżna zaraz przed świętami Bożego
Narodzenia. Odbywają się tam trady-
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cyjne Vianoce – targi świąteczne. Zawsze pojawiamy się tam z świątecznymi życzeniami, ale i zawsze z jakimś
drobnym prezentem. Tym razem to
było istne kulinarne dzieło sztuki –
piękna szopka z piernika od Pani Heleny Figury i krawieckie regionalne
świąteczne serwety, które wyszły spod
igły Pani Joanny Kotarby. Odwiedzając
Niżną postanowiliśmy poszerzyć skład
o Orkiestrę, która dała Słowakom koncert zagórzańskich kolęd i grupę twórców, która miała tam swoje stoisko.
Skład artystów wzbogacił się o panie:
Iwonę Drat, która „produkuje na potęgę” przepiękne ozdobne bombki
i Edytę Kwaśny, która z filcu jest
w stanie zrobić wszystko. Nasze siedmioosobowe stoisko zaistniało na
słowackich Vianocach! Szkoda, że nie
ma tam również tradycji Wielkanocnych Targów Świątecznych - chętnych
na wyjazd by nie brakowało…
Teraz, z nowym rokiem nie pozostaje nic innego, jak planować powtórzenie podobnych akcji – lada chwila

FOT. URZĄD MIASTA

Kultura

Podczas targów świątecznych w Vianoce - partnerska Gmina Niżna
zacznie się nowy sezon wiosenno-wakacyjny a wraz z nim zaplanowane imprezy takie jak Piknik Wiosenny, Dni
Mszany Dolnej, a przy tym Jarmark
Zagórzański, cotygodniowe Targi Staroci - mamy nadzieję, że mieszkańcy

naszego miasta odwiedzą stoiska naszych lokalnych artystów. Gorąco do
tego zachęcamy!
UM

Zasady przyjęć do klas pierwszych w roku
szkolnym 2016/2017

D

o klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017 przyjmowane
są:
- dzieci 7 letnie (urodzone w roku
2009) – objęte obowiązkiem szkolnym,
- dzieci 6 letnie (urodzone w roku
2010) – zgodnie z wolą rodziców,
jeżeli spełniony jest jeden z poniższych
warunków:
- dziecko korzystało z wychowania
przedszkolnego w poprzednim roku
szkolnym, w którym ma rozpocząć
naukę w szkole, albo
- posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości
rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Uwaga: Dzieci sześcioletnie urodzone w 2010 roku) obowiązane są
odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale
przedszkolnym zorganizowanym w
szkole podstawowej lub innej formie
wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 6 lat. Dziecko 6-letnie, na
wniosek rodziców, może rozpocząć
naukę w klasie I szkoły podstawowej.
Kandydaci z obwodu i spoza obwodu danej szkoły
Do klasy I szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu

(szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).
- Kandydaci zamieszkali w obwodzie
danej szkoły
Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione
miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale nie musi z niego skorzystać
i może starać się o przyjęcie do innej
szkoły. Potwierdzenie przez rodzica
chęci uczęszczania przez dziecko do
szkoły, w obwodzie w której zamieszkuje następuje na piśmie u dyrektora
tej szkoły w terminie do dnia 31 marca
2016r.
red. UM

W „Jedynce” ferie zimowe na sportowo i wesoło
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nad 100 uczniów dziennie, którzy
chcieli wyjść z domu, spotkać się z rówieśnikami i pod okiem trenerów bezpiecznie i sportowo spędzić część wolnego czasu. Zapraszamy na kolejne
zajęcia w 2017 roku!

Zapraszamy również na stronę
www.sp1mszana_sport.republika.pl
do obejrzenia galerii z zajęć oraz zapoznania się z osiągnięciami sportowymi naszych uczniów.
red. ZSM nr 1

FOT. ZSM NR 1

J

uż kolejny rok w Zespole Szkół
Miejskich Nr 1 w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży
szkolnej organizowane były zajęcia
sportowo-rekreacyjne.
Prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego Zbigniewa Stachurę i Grzegorza Szynalika, w tym
roku odbywały się w pierwszym tygodniu ferii w trzech grupach wiekowych: I-III, IV-VI oraz gimnazjum. Gry
i zabawy ruchowe, konkursy, turnieje
i inne formy rywalizacji sportowej cieszyły się wśród uczestników dużym
powodzeniem. Hala sportowa wypełniona była radosnym gwarem po-

Wolny czas w ferie, obfitował w różne zajęcia sportowe

www.mszana-dolna.eu
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Spółdzielnia Uczniowska „Dwójka”

FOT. ZSM NR 2

O

d września 2015r. w Zespole
Szkół Miejskich nr 2 w Mszanie
Dolnej rozpoczęła swoją działalność Spółdzielnia Uczniowska
„Dwójka”. Tworzą ją uczniowie tej
szkoły, którzy podjęli się niełatwego
zadania, a mianowicie postanowili poprowadzić szkolny sklepik.
Za przyzwoleniem Pani Dyrektor,
w połączeniu z Samorządem Uczniowskim i pod opieką nauczyciela Łukasza
Dobrowolskiego prowadzą „szkolny
biznes”. Jest to nie tylko świetna przygoda, ale przede wszystkim swoista
lekcja odpowiedzialności i samorządności. Członkowie Spółdzielni
Uczniowskiej postanowili poprawić

Efekty działalności spółdzielni

kwestię bezpieczeństwa podczas szkolnych dyskotek oraz warunki techniczne do prowadzenia akademii
szkolnych i zamówili dolne rolety zewnętrzne do sali gimnastycznej. Koszt
dolnych rolet to 8.000zł. Na ten cel
Spółdzielnia Uczniowska przeznaczyła
4.800zł. natomiast Rada Rodziców
dołożyła 3.200zł. (Koszt instalacji elektrycznej wraz z przyłączem - 1.600zł.budżet szkoły). Przed tymi ambitnymi
uczniami jeszcze jedno zadanie, a mianowicie rolety górne, ale o tym zapewne usłyszymy później.
red. ZSM nr 2

„Książki naszych marzeń” już w szkolnej
bibliotece "JEDYNKI"
Uczniowie naszej szkoły mogą cieszyć się z zakupionych książek, bowiem są one już w bibliotece. Aby
przybliżyć nową ofertę biblioteki, zorganizowano w bibliotece wystawę
„Nowości w naszej bibliotece – przyjdź
i zobacz”. Wystawa zaciekawiła wielu
uczniów, którzy z zainteresowaniem
szukali w nowościach książek dla siebie. A jest w czym wybierać: Podróże
Neli, Amy i przyjaciele, Baranek
Shaun, Afryka Kazika, Charlie i fabryka czekolady, Koszmarny Karolek,
Kroniki Saltamontes i wiele, wiele innych. Zapraszamy!
red. ZSM nr 1

FOT. ZSM NR 1

W

tym roku szkolnym nasza
szkoła przystąpiła do projektu Ministerstwa Edukacji
Narodowej „Książki naszych marzeń”.
Program umożliwia zakup książek do
bibliotek szkolnych w celu promocji
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.
W ramach projektu nasza biblioteka
otrzymała dofinansowanie, które pozwoliło na wzbogacenie księgozbioru
biblioteki szkolnej, zakupiono ok. 160
nowych pozycji książkowych. Książki
wybrano na podstawie propozycji
uczniów klas I – VI, którzy wspólnie
wpłynęli na stworzenie „Listy książek
naszych marzeń”.

Zakupiono nowe książki

Bal karnawałowy najmłodszej grupy
wiekowej SP nr 1

U

czniowie klas 0-III naszej
szkoły z fantazją bawili się
w tym roku na balu karnawałowym, który odbył się jeszcze przed
feriami. Dzieci zaprezentowały się
w swoich strojach przygotowanych na
tę szczególną okazję.
Bal rozpoczął się tradycyjnie tańcem
dworskim, potem były pląsy w kółeczku ze swoją klasą i inne tańce organizowane przez prowadzącą mgr
Barbarę Wyrzuc. DJ dobrali repertuar
stosownie do wieku i gustów najmłodszych, którzy głośno śpiewali popu-
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larne przeboje. Przedstawiciele Samorządu Szkolnego Gimnazjum wykonali
dekorację sali balowej. W przerwie
uczniowie skorzystali z poczęstunku
przygotowanego przez rodziców.

Wszystkim zaangażowanym w pomoc
i organizację zabawy serdecznie dziękujemy.
red. ZSM nr 1

FOT. ZSM NR 1

"Bo fantazja, fantazja, bo fantazja
jest od tego, aby bawić się, aby bawić się na całego..”

Zabawa była przednia

Wiosna 1/2016
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Na pożegnanie kolędowania - ruszyli
w tany kolędnicy z dziewczętami
górzańskiej. Dużym zainteresowaniem
wśród dzieci i dorosłych cieszył się turoń. Ukryty pod kocem kolędnik –
Łukasz Żmuda doskonale poradził sobie z poruszaniem się w odpowiedniej
pozycji i kłapaniem paszczą. W zagó-

podziękowała za kolędę i złożyła
życzenia noworoczne. Zmęczonym
małym kolędnikom Rodzice przygotowali w klasie słodki poczęstunek.
Uczniów klasy III c przygotowywała pani mgr Maria Szczypka w ra-

FOT. ZSM NR 1

Z

agórzanie posiadają bogatą tradycję kolędowania, a zwyczaje
te przetrwały do dziś. 2 lutego
2016r. uczniowie klas 0-III Szkoły
Podstawowej nr 1, spotkali się, aby
wspólnie pożegnać ten najpiękniejszy
okres roku kalendarzowego, który
,,swą nastrojowością, poetycznością,
a przede wszystkim gąszczem obrzędów przewyższa wszystkie inne doroczne święta” (Sebastian Flizak).
Uczniowie klasy III c przypomnieli
swoim młodszym kolegom co to jest
kolęda i czym różni się od pastorałki.
Następnie przedstawili zagórzański obrzęd kolędy z Żydem, turoniem
i gwiazdą. Do naszej szkoły też przyszli
kolędnicy z piękną zagórzańską
gwiazdą, Żydem, który uderzając
swoim berłem dyrygował przebiegiem
kolędy w zagórzańskiej chacie oraz turoniem symbolizującym tura- bardzo
mocne zwierzę i według wierzeń Zagórzan zapowiedź dobrego urodzaju
i szczęścia w nowym roku. Kolędnicy
wraz z młodszą społecznością
uczniowską oraz przybyłymi rodzicami
śpiewali nasze regionalne kolędy i pastorałki z towarzyszeniem muzyki za-

Bogate tradycje kolędowania przetrwały do dziś
rzańskiej rodzinie, którą kolędnicy odwiedzili były ładne dziewczęta ubrane
w piękne stroje, więc Żyd poprosił
Gospodarza o zgodę na zabawę. Sam
rozpoczął taniec z Gospodynią, a za
nim ruszyli w tany kolędnicy z dziewczętami. Na koniec grupa kolędnicza

mach dodatkowych zajęć dydaktycznych, w czasie których realizowana
jest innowacja pedagogiczna ,,My Zagórzanie-wybrane zwyczaje i obrzędy”
zatwierdzona przez Małopolskie Kuratorium Oświaty .
red. ZSM nr 1

Sukces Racheli

U

polskiej transplantologii. Rachela zdecydowała się wziąć udział w kategorii
literackiej, pisząc esej na temat legendarnego Profesora. Wcześniej poznawała literaturę dotyczącą tego
ważnego zagadnienia, obejrzała też
film „Bogowie” poświęcony postaci
profesora Religi oraz stworzonemu
i kierowanemu przez niego w Klinice
Kardiochirurgii w Zabrzu zespołowi

FOT. ZS NR 1

czennica Zespołu Szkół nr 1
w Mszanie Dolnej, tegoroczna
maturzystka Rachela AntoszRekucka zajęła drugie miejsce w klasyfikacji generalnej ogólnopolskiego
konkursu „Przeszczep darem życia”,
zaś w swojej kategorii okazała się najlepsza.
Konkurs przeznaczony był dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Gratulujemy sukcesu!
i – poza rywalizacją w kategorii literackiej, plastycznej i filmowej – miał
służyć popularyzacji idei transplantacji
narządów oraz upamiętnieniu prof.
Zbigniewa Religi, pioniera i bohatera

Wiosna 1/2016

transplantologów, który dokonał pionierskich przeszczepów serca. To
dzięki nim darem życia cieszy się do
dziś wiele osób z przeszczepionym sercem i ich bliscy. Rachela zdobyła dru-

gie miejsce wśród wszystkich kategorii,
natomiast w kategorii literackiej jej
praca została oceniona najwyżej. Jury
w uzasadnieniu werdyktu napisało:
„Praca Racheli w formie eseju krytycznego stanowi dowód sprawności językowej autorki oraz jej dojrzałości”. Cieszymy się, że to właśnie nasza
uczennica, została triumfatorką w tak
ważnej rywalizacji. Czujemy dumę tym
większą, że sam temat zasługuje na
promocję, gdyż jest dosłownie na wagę
życia; w naszej szkole niestrudzoną
jego propagatorką jest mgr Elżbieta
Sowa.
Rachela angażuje się zresztą w temat ratowania życia od lat – uczestniczy czynnie w szkolnych patrolach
pierwszej pomocy, angażuje się w tematykę krwiodawstwa, ma sukcesy
w konkursach i projektach dotyczących
promocji zdrowia. Konkurs „Przeszczep darem życia” realizowany był
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na
lata 2011-2020 finansowanego przez
Ministerstwo Zdrowia.
red. ZS nr 1
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Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych 2016

1

marca , przemarszem do Bazyliki
Matki Boskiej w Limanowej rozpoczęły się powiatowe uroczystości związane z narodowym świętem
Żołnierzy Wyklętych. Patronat honorowy nad obchodami objęli ks. dr
Wiesław Piotrowski - proboszcz parafii
Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej,
Wiesław Janczyk - Poseł na Sejm RP
i Jan Puchała - Starosta Limanowski.

Narodowe Święto Żołnierzy Wyklętych, poświęcone jest pamięci żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, które
ustanowione zostało na mocy ustawy
z dnia 3 lutego 2011 roku. Żołnierze
Wyklęci, to niezłomni bohaterowie powojennej Polski stawiający czynny
opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej Związkowi Ra-

Młodzież z „Leśnej” pamięta
o niewinnych Ofiarach

27

zwiska żydowskich obywateli Mszany
i okolic, nierzadko całych kilkunastoosobowych rodzin. Ich imiona odczytano z listy sporządzonej przez samych
hitlerowskich oprawców: w czasie egzekucji wyczytywano z niej nazwiska
kolejnych zabijanych osób. Listę udało
się przechwycić garstce ocalałych
z rzezi, pozostawionych do „porządkowania mienia”. Stąd wiemy, że ponad
300 ofiar nie skończyło 18 roku życia,
a połowa z tych niepełnoletnich nawet
10. Kilkoro żyło zaledwie rok. Dla
małej Izi, Jureczka, Marcusa i Tobiasza, rok urodzenia był zarazem rokiem
okrutnej śmierci. Po odczytaniu listy
młodzież kładła na mogile kamyk wypowiadając jedno zapamiętane z niej
imię. W ten sposób młodzi ludzie bodaj symbolicznie spróbowali przywrócić pamięć o niewinnych ofiarach i oddać im cześć. „Kto ocala jedno życie,

FOT. ZS NR 1

stycznia, w rocznicę wyzwolenia obozu AuschwitzBirkenau, obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień Pamięci
o Ofiarach Holokaustu. W tym dniu
odbywają się uroczystości państwowe
w dawnych obozach zagłady i miejscach pamięci poświęconych blisko
6 milionom pomordowanych.
Takie miejsca znajdują się także
w naszym mieście. W tym roku o ten
szczególny wymiar pamięci zadbali
u nas uczestnicy projektu „Młody Asyż.
Młodzież na rzecz tolerancji i dialogu”
z Zespołu Szkół nr 1. Mimo trwających
ferii i nie najlepszej pogody grupa
młodzieży wraz z prowadzącą projekt
Urszulą Antosz-Rekucką, zapaliła symboliczne znicze, położyła kamyki pamięci, odczytała słowa psalmów nad
dwoma zbiorowymi mogiłami: przy ul.
Ogrodowej i na Pańskim. Spoczywa

Chwila zadumy na Alei Pamięci Ofiar Holocaustu
w nich łącznie blisko 900 ofiar.
Najmłodsze z nich to ledwie kilkumiesięczne dzieci, najstarszych na miejsce
zbrodni przywieziono furmankami, bo
nie byli w stanie sami dojść. Odpowiadając na ubiegłoroczny apel Episkopatu Polski o przypomnienie z imienia
ofiar tego potwornego ludobójstwa,
nad mogiłami zabrzmiały imiona i na-
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ocala cały świat”. A ten, kto ocala pamięć? Może przyczynia się do budowania lepszego świata. A może jedynie
robi to, co się po prostu godzi – przypomina, by trwała pamięć i prawda.
Ku przestrodze dla kolejnych pokoleń.
Red.

dzieckiemu. W zamian za ofiarną
walkę w obronie wartości jaką była
niepodległość Ojczyzny, wielu z nich
poległo z bronią w ręku, innych zamęczono w więzieniach ciągłymi
przesłuchaniami, torturami, a jeszcze
inni po okrutnych śledztwach przechodzili pokazowe procesy, po których
wyrok był oczywisty – natychmiastowe
wykonanie kary śmierci.
Uroczysta msza święta w intencji
żołnierzy wyklętych, odprawiona została pod przewodnictwem ks. Prałata
dr Wiesława Piotrowskiego Proboszcza
Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Dziś święto tych, którzy byli
wyszydzani i wygnani z Ojczyzny. Tych,
którzy za nią oddali swoje życie - to są
nasi bohaterowie narodowi (…) Od
kilku lat w naszym kraju wspominamy
żołnierzy wyklętych, którzy walczyli
z wilekiej miłości do Ojczyny i dla jej
dobra. Dali nam przykład jak należy
postępować, aby każdy z nas mógł żyć
w wolności. Trudna jest ta historia dziś,
ale jesteśmy jej świadkami – mówił ks.
Prałat dr Wiesław Piotrowski, proboszcz parafii Matki Boskiej Bolesnej
w Limanowej. – Dziękuję wszystkim
tym, którzy przyjęli zaproszenie i uczestniczą w dzisiejszych uroczystościach.
O oprawę muzyczną mszy świętej zadbał Chór Chłopięcy działający przy
Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej pod dyrygenturą Haliny Dyczek. Kolejnym punktem programu był
przemarsz wszystkich gości i delegacji
ze sztandarami, na cmentarz parafialnydzie przy tablicy pamiątkowej pomordowanych Żołnierzy Niezłomnych,
odbył się uroczysty apel poległych.
Wcześniej jednak kpt. Stanisław Dębski- Komendant Obwodu Małopolska
Związku Strzeleckiego STRZELEC,
przedstawił krótki rys historyczny
postaci niezłomnych bohaterów Limanowszczyzny. Po uroczystym apelu,
zaproszeni goście wysłuchali utworu
„Cisza” w wykonaniu dwóch trębaczy
ze Związku Strzeleckiego „STRZELEC”
z Limanowej.
Następnie delegacje składały znicze
pod tablica pamiątkową Pomordowanych Żołnierzy Wyklętych. Znicze kolejno złożyli przedstawiciele samorządów, urzędów, szkół i służb
mundurowych. Na zakończenie krótką
modlitwę za żołnierzy pomordowanych przez UB i SB odprawił ks. Stanisław Wojcieszak. Następnie głos zabrał wicestarosta limanowski - Należy
zadać sobie bardzo ważne, podstawowe
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pytanie, dlaczego naszym obowiązkiem
jest pamiętać o Żołnierzach Wyklętych?
Odpowiedź jest jedna - ponieważ walczyli o wolność swoją i przyszłych pokoleń (…) Niestety przez wiele lat pamięć o Żołnierzach Wyklętych była
w pewien sposób dyskryminowana. Na
szczęście proces przywracania pamięci
bohaterów antykomunistycznego podziemia rozpoczął się kilka lat temu mówił Mieczysław Uryga, Wicestarosta
Limanowski - Cieszy mnie fakt, że
z roku na rok widać coraz większe zainteresowanie tym wydarzeniem, ze
strony młodych ludzi. Jestem przekonany, że droga pracy u podstaw - przyniesie zamierzone efekty, bo nic tak nie
uszlachetnia danego narodu jak cześć
i pamięć o własnych bohaterach. Jest to
fundamentem zdrowego, patriotycznie
nastawionego społeczeństwa. A najtrafniej tę kwestię ujął śp. Marszałek Polski
Józef Piłsudski - Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem - staje się
jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium. Dlatego pamiętajmy o naszych bohaterach! Głos

FOT. W. RUSIN

Historia

Uroczysta msza święta w intencji żołnierzy wyklętych
również zabrali Wiesław Janczyk, Po- Wardyński oraz Sekretarz Miasta Anseł na Sejm RP, oraz Wojciech Włodar- toni Róg.
czyk, Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego.
źródło: Powiat Limanowski
galeria zdjęć: Walenty Rusin
W uroczystościach udział wzięli
przedstawiciele naszego miasta: Radni
Miasta Jan Stożek, Jan Szynalik, Jacek

REGULAMIN
„XII SPOTKANIA
W GÓRACH”

Odznaczeni w Oddziale PTTK

W
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FOT. PTTK

sobotnie popołudnie 23
stycznia w Oddziale PTTK
Rabka członkowie naszego
mszańskiego Koła Terenowego uczestniczyli w tradycyjnym spotkaniu noworocznym. Jak zawsze przy tej okazji
były życzenia, śpiewanie kolęd i symboliczny świąteczny poczęstunek.
Po powitaniu biorących udział w spotkaniu Prezes Oddziału Jan Ceklarz
wręczył pamiątkowe medale za 25 i 50
lat działalności w PTTK. Do odebrania
odznaczeń z rąk prezesa zaproszeni
zostali nasi członkowie: Halina Nowak
za 25 lat działalności i Franciszek Milaniak za 50 lat w PTTK. Serdecznie
gratulujemy!
Takie spotkanie to okazja, by spotkać się w turystycznym gronie, powspominać, zaplanować i pośpiewać.
Okazja ku temu była znakomita, bo
z Mszany do Rabki przyjechał z akordeonem niezastąpiony Janusz Mikołajko. Mocnymi głosami wspierali
go jak zawsze Władysław Mrózek, Julian Kasprzyk i Bronisław Karpierz.
A reszta nadganiała do mistrzowskiego
poziomu... Dużo jeszcze przed nami
prób by móc tak jak wspomniani panowie radzić sobie sprawnie z refrenami turystycznych piosenek. Najbliższa okazja już w kwietniu: Koło
Terenowe zaprasza na otwarcie
XII Spotkań w górach 17 kwietnia na
górę Potaczkową, a rozpoczęcie sezonu turystycznego w Województwie
Małopolskim wyznaczone jest na 24
kwietnia na Maciejowej. Serdecznie

Odznaczeni
zapraszamy! Do zobaczenia na turystycznych szlakach!
UM

--> Organizatorem „Spotkania w górach” jest Koło Terenowe PTTK
w Mszanie Dolnej.
--> Cele Rajdu:
- popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej i mieszkańców Mszany Dolnej – szczególnie
rodzin,
- poznanie historii regionu, kultury
oraz przyrody na trasach przebiegających w Gorcach, Beskidzie Wyspowym i Paśmie Myślenickim
- zdobycie sześciu szczytów w określonym przez harmonogram czasie
--> Trasy rajdu: uczestnicy indywidualnie wybierają trasy, tak, aby spotkać się na szczycie lub w innym wyznaczonym miejscu w określonym
w harmonogramie godzinach.
--> Uczestnictwo: w „Spotkaniach
w górach” mogą brać udział indywidualni turyści i grupy zorganizowane.
Dzieci mogą brać udział w wycieczkach wyłącznie pod opieką dorosłych.
Uczestnicy spotykają się w wyznaczonych miejscach bez względu na pogodę.
--> Obowiązki uczestników: na
szlaku obowiązuje przestrzeganie zasad przyrody, kultury turystycznej
i bezpieczeństwa. Każdy uczestnik lub
grupa osób biorąca udział w rajdzie
czyni to na własną odpowiedzialność.

www.mszana-dolna.eu
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--> Świadczenia organizatorów: organizatorzy przyznają nagrody uczestnikom, którzy zaliczyli przynajmniej
cztery z sześciu szczytów. Wszystkim
uczestnikom zaś przyznawane są nagrody. Na zakończenie organizowane
będzie spotkanie przy ognisku.
--> Zaleca się zdobywanie punktów
do GOT, szczególnie przez młodzież
--> Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne wypadki
oraz szkody wynikłe na trasie oraz
przypominają wszystkim o potrzebie
indywidualnego ubezpieczenia się od
nieszczęśliwych wypadków. W razie
potrzeby należy kontaktować się
z Grupą Podhalańską GOPR w Rabce
pod numerem telefonu: 18-267-68-80
lub 985
--> Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów
--> Informacje dotyczące „Spotkania
w górach” można otrzymać przed
wycieczką w dniach pracy w godz.
7.00 – 13.00 pod numerem telefonu
18-33-10-328

XII SPOTKANIA W GÓRACH 2016
Data

Nazwa szczytu

Wysokość

godz. spotkania

17.04

Potaczkowa

746 m.n.p.m

13.00 - 14.00

Jaworzyna Kam. 1288 m.n.p.m

13.00 - 14.00

29.05

12.06

Gorc

1288 m.n.p.m

13.00 - 14.00

24.07

Lubomir

904 m.n.p.m

13.00 - 14.00

21.08

Łopień

951 m.n.p.m

13.00 - 14.00

11.09

Lubogoszcz

968 m.n.p.m

13.00 - 14.00
(spotkanie
podsumowujące)

Parzenica za najciekawsze inicjatywy
turystyczne dla Czesława Szynalika
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P

o raz kolejny Małopolska Izba
Turystyki wyróżniła najciekawsze inicjatywy mijającego roku.
„Góralskie Parzenice 2015”, które
wręczali: członek Zarządu Leszek Zegzda i prezes MIT Ryszard Sikora, trafiły do osób i instytucji szczególnie
zasłużonych dla rozwoju i promocji turystyki w Małopolsce. Kończący się
rok kalendarzowy to okazja do podsumowań i dyskusji o planach na przyszłość. Na zaproszenie prezesa MIT
w Limanowej spotkali się działacze
oraz przedstawiciele instytucji działających w obszarze turystyki.
- Turystyka zawsze była ważnym
elementem życia społecznego. Jest
szansą otwarcia się na świat, spotykania się z ludźmi – mówił członek ZWM
Leszek Zegzda. - To, co się wydarzyło
przez ostatnie 20 lat, to jest krok absolutnie milowy w naszej Małopolsce.
Pod względem poziomu oferowanych
usług jesteśmy w Europie. Nastąpił niesamowity wzrost odwiedzających nas
turystów, a z tego 1/3 to turyści z zagranicy. Udział turystyki w PKB Polski
wynosi 7%, natomiast w Małopolsce
sięga 10%. Turystyka jest potężną
gałęzią gospodarki w naszym regionie
– podkreślał przedstawiciel samorządu
województwa, wyrażając wdzięczność
reprezentantom branży turystycznej za
inicjatywy i zaangażowanie.
Szczególną formą podziękowań za
podejmowane działania były odzna-

Góralskie Parzenice 2015 rozdane
czenia i nagrody dla osób i instytucji
szczególnie zasłużonych dla rozwoju
i promocji małopolskiej turystyki, wręczone przez członka ZWM Leszka Zegzdę, w towarzystwie prezesa MIT Ryszarda Sikory. Złoty Krzyż Zasługi
Rzeczypospolitej Polskiej (przyznany
przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego) otrzymał trener Akademii Pilotów Wycieczek, podróżnik,
przewodnik tatrzański i beskidzki, instruktor przewodnictwa górskiego,
a także ratownik GOPR dr Ryszard Nowak, a Odznakę honorową Ministra
Sportu i Turystyki „Za Zasługi dla
Turystyki” - inicjator akcji „Odkryj
Beskid Wyspowy”, mecenas Czesław
Szynalik.
Z kolei tegorocznymi laureatami
nagrody „Góralska Parzenica 2015”
zostali: prezes Polskiej Izby Turystyki
Paweł Niewiadomski; Leszek Dziura dyrektor TVP Kraków; wiceprezes
Małopolskiej Organizacji Turystycznej
Jan Wieczorkowski; członek Zarządu

Polskapresse Andrzej Wojdyło; prezes
zarządu głównego GOPR Jan Łuszczewski; zastępca burmistrza Limanowej Wacław Zoń; prezes UTC Tour
Operator Sp. z o.o. Mieszko Laskowski; samorządowiec, regionalista, wieloletni konferansjer „Limanowskiej
Słazy” Marian Wójtowicz; Firma EMITER Sp. j. w Limanowej; dziennikarz
radiowy i prezes Polskiego Radia
w Warszawie Andrzej Siezieniewski
oraz prezes firmy SUPERSNOW (producent armatek naśnieżających) Damian Piotr Dziubasik.
Nagrodę honorową „PARZENICA”
otrzymują biura podróży, organizacje
turystyczne, samorządy, podmioty gospodarcze, a także osoby indywidualne,
za wdrożone inicjatywy w zakresie
produktu turystycznego, rozwoju bazy
turystycznej, podnoszenia jej standardu i oferowanych usług, nowoczesnych rozwiązań w zakresie szkolenia
pracowników turystyki, nowych technologii sprzedaży produktu turystycznego, transportu, a także wydawnictw
oraz popularyzacji problematyki turystycznej w środkach masowego przekazu. Wyróżnienia ustanowiła i przyznaje Małopolska Izba Turystyki
(oddział małopolski Polskiej Izby
Turystyki).
red. Agenda UMWM
w Nowym Sączu
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Kolejny finał na 100 tysięcy...
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również młodzi wolontariusze w przerwach kwesty. Zabawa to nie wszystko
– obył się również pokaz i instruktaż
pierwszej pomocy, a pod kino zajechało policyjne Yeti i każdy kto chciał,
niezależnie od wieku, mógł zapoznać
się z radiowozem i pracą policji.
Mimo, że pogoda nie zachęcała do
spacerów, a tym bardziej biegania, odbył się Marszobieg po zdrowie. Grupa
biegaczy Sekcji Biegów MOK oraz ich
znajomych wyruszyła w trasę po
mszańskich ulicach i udowadniali
zgodnie z mottem Zygmunta Łyżnickiego, że pogoda do biegania jest
dobra, albo bardzo dobra. Na uczestników biegu czekała herbata oraz bi-

gos, który do sztabu dostarczyła Oberwanka. Skoro jesteśmy przy jedzeniu….
Z pogodą walczył również nasz zaprzyjaźniony kucharz Kuba Kasiński,
który wraz z żoną Asią i chętnymi do
pomocy wolontariuszami gotowali
przed MOKiem. Żurek i kiełbaski rozchodziły się jak ciepłe bułeczki. Wolontariusze, którzy powoli zjeżdżali
z terenu od razu maszerowali po ciepły
posiłek. Chleb i drożdżówki ufundowała Piekarnia Bożeny i Jana Potaczków z Niedźwiedzia, grają z nami od
lat i zawsze możemy liczyć na ich pomoc. Po południu Kuba przeniósł się
do sali i tam rozpoczął pokaz kuli-

FOT. MOK

A

dokładnie 100 506,40 zł (oraz
waluta obca) – taką kwotę
mszański sztab zebrał w czasie
24. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się 10 stycznia. W tym roku kwesta prowadzona
była na zakup urządzeń medycznych
oddziałów pediatrycznych oraz zapewnienia godnej opieki seniorom. Wyniki
mszańskiego to kwesta prawie 280
wolontariuszy w miejscowościach:
Mszana Dolna, Dobra, Skrzydlna, Jurków, Glisne, Jodłownik, Kamienica,
Kasina Wielka, Kasinka Mała, Konina, Lubomierz, Łętowe, Mszana
Górna, Naprawa, Niedźwiedź, Olszówka, Pcim, Poręba Wielka, Raba
Niżna Skawa, Słopnice, Stróża,
Szczawa, Szczyrzyc, Tenczyn, Tymbark
i Wiśniowa. Do tego trzeba dołożyć
również nie małą kwotę z licytacji
przeprowadzonej wieczorem na sali
MOK – 10 090 zł.
8 marca 2016 roku została
ogłoszona ostateczna kwota zebrana
w czasie 24. finału WOŚP - 72 696
501,53 zł. Bardzo się cieszymy, że
mogliśmy dołożyć się do tej kwoty!!!
Finał to nie tylko kwesta, już od
rana zachęcaliśmy do przyjścia do
sztabu wszystkich. Dla najmłodszych
przygotowane były gry i zabawy: malowanie, puzzle oraz klocki, a także
tańce i hulanki, w które włączyli się

Licytacja na rzecz WOŚP
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narny. Kto nie był niech żałuje po
całym MOKu rozchodziły się aromaty
dań: miruna w papierze ryżowym, puree z selera, duszony por oraz chutney
z mango. W drugim kulinarnym rzucie
tuż przed licytacją serwowane były:
policzki wołowe, kasza gryczana z warzywami, buraczki z goździkami oraz
sos własny, a na deser w czasie licytacji
dla wszystkich sorbety egzotyczne....
Było pysznie!!!
Dodatkową atrakcją kulinarną był
trzeci już konkurs „Najlepsze ciacho
w mieście”. Do tej smakowitej rywalizacji stanęło 8 ciast. Zdecydowanie
i miażdżącą przewagą głosów zwyciężyła Leśna beza - BBB - Nina Team.
Gratulacje!!!
Kolejne miejsca zajęli:
2 miejsce Ex Aequo Ciasto Moresa
oraz Gardłogrzmot Wer. 2
3 miejsce - Potworek Kasi
4 miejsce - Ciasto Orkiestrowe Serduszko
5 miejsce - Szarlotka Kajmakowa
6 miejsce - Słodko-Słona Goszka
Tarta
7 miejsce - Ciasto Armagedon
Wieczorem na scenie wystąpił zespół Magnetic oraz Paweł Gołecki
z zespołem. Pomiędzy koncertami
miała miejsce ekscytująca jak zawsze
licytacja. Po raz pierwszy licytowaliśmy mszańskie złote serduszko, które
zostało przekazane na licytację przez
Firmę Jubilerską Kerklis – Jolanty
i Piotra Kurek. Niesłabnącą popularnością w czasie licytacji cieszą się
gadżety WOŚP. O niektóre koszulki

czy kubki toczą się zaciekłe boje.
Co nas cieszy :) Kwota z licytacji wyniosła 10 090 zł
Jak zwykle po licytacji odbyło się
„światełko do nieba”, które dzięki
sponsorom przybrało w tym roku wygląd profesjonalnego pokazu sztucznych ogni. Pogoda była łaskawa
i udało się również zapalić ognisko
przed budynkiem kina wokół, którego
można było poskakać w rytm naszego
hymnu „Wyluzuj czapkę”.
Raz jeszcze dziękujemy naszym wolontariuszom! Dziękujemy, że jesteście
z nami :) Do zobaczenia za rok w czasie 25. finału WOŚP.
Za pomoc przy organizacji XXIV
FINAŁU dziękujemy:
- Bank Spółdzielczy Mszana Dolna
- Dariusz Kucowicz i Piotr Kucowicz
- Hotel Górski Raj - Tadeusz Strama
- Sentyrz - Producent Odzież Roboczej
Dorota i Jacek Sentyrz
- Firma MARKAM - Marek Skolarus
- Firma Jubilerska Kerklis - Jolanta
i Piotr Kurek
- PPH Podhale Mszana Dolna
- Piekarnia Potaczek - Bożena i Jan
Potaczek
- Gorczański Park Narodowy
- Bogdan Surówka
- JM SPORT - Jan Nawieśniak
- Internet System
- TV28
- SOUND LIGHT Tymbark
- Grażyna i Janusz Kręcichwost
- Rodzinie Bierówków - OBERWANKA
- GDM Partner w Biurze - Grażyna

FOT. MOK
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Mszański sztab 24 finału WOŚP
i Maciej Dulęba
- De Gusto Kreatywna Gastronomia Joanna i Jakub Kasińscy
- Dziękujemy sztabowi w Dobrej :)
Adrian Cieślik, Ewelina Boczoń, Tomasz Stokłosa, Anna Cieślik, Alicja Majerska, Maria Syktus, Barbara Gąsior i
szef Stanisław Rząsa.
Sponsorzy w Dobrej:
- Gminna Spółdzielnia "SCH" Sklep
nr 2
- Sklep SPAR Urszula Kordeczka
- Firma Ogólnobudowlana "Mal-Majster" w Jurkowie
- Zajazd w Dobrej - Zygmunt Ryś
- Restauracja Dębowe Wrota w Podłopieniu - Paweł Biel
Dziękujemy również wszystkim darczyńcom za gadżety za licytację =)
Dziękujemy ekipie transportowej!!!
Wiktor, Grzyboc, Pachoł, Marcin, Heskey, Rafuś, Pan Rysiek, Wojtek Miśkowiec, Jasiek, Rumun i Kubi Pachowicz
Wielkie dzięki!!!
MOK

Biegi w parku - pierwszy na Prima Aprilis

U

waga, biegacze! Wznawiamy
akcję biegi w parku z Zygmuntem Łyżnickim i sekcją biegów

FOT. UM

MOK.
W zeszłym roku w październiku, co
piątek, spotykali się biegacze. Bez
względu na pogodę, pokonywaliśmy
dystans na bieg rekreacyjny – słynną
„piątkę” Zygmunta Łyżnickiego, ale tak
naprawdę każdy biegał wg własnego
licznika. Teraz też nie ma co się zastanawiać - warto przyjść do parku!
Pierwszy bieg odbędzie się 1 kwietnia
i zapewniamy to nie żart. Gdyby ktoś
chciał pobiegać „na wesoło”, w cieka-

wym przebraniu, makijażu –
gorąco zachęcamy – nagrodzimy inwencję twórczą.
W tym samym czasie można
przecież przejść podobny
dystans na kijach, albo przejechać trasę na rolkach lub
hulajnodze. To tylko propozycje dla tych, którzy niekoniecznie widzą się w grupce
biegaczy. Wszystkich chętnych zapraszamy! Do zobaczenia w parku w Prima
Aprilis!
UM

Gotowi do startu? Jeśli tak to Zapraszamy!
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Nowe „stare” władze u Strażaków
Obaj są również Radnymi Miasta.
W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeniu goście: Burmistrz Miasta
Mszana Dolna Józef Kowalczyk, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Franciszek Dziedzina, Prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Limanowej dh. Kazimierz Czyrnek, Komendant Powiatowy PSP bryg. mgr
inż. Janusz Kurzeja oraz Komendant
Miejsko-gminny Marek Szczypka.
Zarząd OSP serdecznie dziękuje
mieszkańcom miasta za gorące przyjęcie druhów strażaków z kalendarzami oraz za wsparcie przy zbiórce
ulicznej.

FOT. OSP

W

niedzielę, 14 lutego odbyło
się Walne Zebranie członków Ochotniczej Straży
Pożarnej w Mszanie Dolnej. Przedstawione zostały sprawozdania z działalności Prezesa, Naczelnika, Kapelmistrza Orkiestry, Skarbnika, a następnie
po opinii Komisji Rewizyjnej Walne
Zebranie udzieliło Zarządowi absolutorium.
Kolejnym punktem programu było
głosowanie nad kandydatami do Zarządu jak i Komisji Rewizyjnej. Nowi
członkowie Zarządu to Łukasz Popiołek, który został Naczelnikiem, Kronikarzem został Bartosz Piątkowski.

Walne zebranie OSP
OSP

Strażacy u Czarnej Madonny

FOT. M. KĘPIŃSKI

O

rkiestra Ochotniczej Straży
Pożarnej z Mszany Dolnej i Piekiełka pod dyrekcją Piotra
Rataja po raz dziewiętnasty zagrała na
Jasnej Górze. Kolędy i pastorałki
w wykonaniu orkiestry zabrzmiały
w środę, 6 stycznia, w Uroczystość Objawienia Pańskiego.
Do jasnogórskiego sanktuarium
wraz z muzykami tradycyjnie przybyły
rodziny i bliscy - dotarło dziewieć autokarów i kilkanaście samochodów
prywatnych z pielgrzymami, w sumie
ponad 500 osób. W modlitwie uczestniczyli także burmistrz Mszany Dolnej
Józef Kowalczyk; ks. Jerzy Raźny, proboszcz parafii św. Michała Archanioła
oraz ks. Tadeusz Mrowiec, proboszcz
parafii Miłosierdzia Bożego. Orkiestra
w takiej ilości na Jasnej Górze zawsze
wywołuje poruszenie i duże zainteresowanie. Tak jak zagórzańskie kolędy,

Mszańska orkiestra po raz 19 zagrała w trakcie mszy św. na Jasnej Górze
które spotykane są w tylko naszym re- nych, bo co roku o tej porze przygionie a wyśpiewane w Częstochowie jeżdżają do nas bracia i siostry ze
nabierają niespotykanej mocy. O godz. swoimi pasterzami z Mszany Dolnej
11.00 w bazylice wierni wspólnie i Piekiełka”. Po Eucharystii pielgrzymi
uczestniczyli we mszy św. pod prze- przeszli kolędując przed bazylikę i do
wodnictwem ks. inf. Franciszka szopki jasnogórskiej.
OSP
Kołacza z Mszany Dolnej. Słowa pona podstawie:
witania skierował o. Marcin CiechaBiura Prasowego Jasnej Góry
nowski, paulin: „Mamy dzisiaj gości
niecodziennych, a w zasadzie corocz-

Grzegorz Szynalik - nowy prezes klubu KS. Turbacz
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FOT. TV28

G

rzegorz Szynalik został wybrany
nowym prezesem klubu sportowego KS Turbacz Mszana
Dolna. Zastąpił on na tym stanowisku
Jana Stożka, który nie ubiegał się
o reelekcję. Walne zebranie klubu
sportowego KS Turbacz odbyło się 25
stycznia. Grzegorz Szynalik był jedynym kandydatem, który startował
w wyborach.
Wraz z wyborem nowego prezesa
został wybrany zarząd klubu. Na
pewno funkcja prezesa każdego klubu
piłkarskiego, którego swoje funkcjonowanie w głównej mierze jest oparte
na finansowaniu z kasy miejskiego samorządu nie jest łatwe. Na co dzień
przekonują się o tym kluby z naszego
regionu, które aby egzystować muszą
wiązać przysłowiowy "koniec z koń-

Grzegorz Szynalik
cem". Poza tym jest praca charytatywna i społeczna, za którą nie otrzymuje się pieniędzy. Tak również jest
w przypadku mszańskiego Turbacza,
klubu z ponad 60-letnią historią. Marzeniem nowego prezesa jest również
poprawa wyglądu i estetyki mszańskiego obiektu. Przypomnijmy, że stadion Turbacza jest jedynym w powie-

cie limanowskim obiektem sportowym
na którym rozgrywane są zawody
lekkoatletyczne szkół podstawowych
i gimnazjów. Od 14 lat odbywa się na
nim też Olimpiada Notarialna, na
która zjeżdżają notariusze z całej Europy. Grzegorz Szynalik ma 34 lata.
Od ponad 20 lat jest związany z klubem sportowym KS Turbacz i jako jedyny z tak długim stażem ciągle
obecny w klubie. Jest zawodnikiem
drużyny seniorskiej. Trenuje młodzików i trampkarzy. Jest nauczycielem
w Zespole Szkół Miejskich nr 1
w Mszanie Dolnej, a także animatorem
na miejskim Orliku.
UM
na podstawie tv28

www.mszana-dolna.eu
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W

środę 24 lutego w Miejskim
Ośrodku Kultury w Nowym
Sączu, w trakcie uroczystej
gali, Gazeta Krakowska ogłosiła wyniki
XIII Plebiscytu na Najpopularniejszego
Sportowca Sądecczyzny, Ziemi Limanowskiej i Gorlickiej w 2015 roku.
Na gali pojawili się: wiceprezes Polska Press Oddział w Krakowie Dariusz
Kołacz, zastępca redaktora naczelnego
Gazety Krakowskiej Jerzy Sułowski,
wiceprezydent Nowego Sącza Wojciech
Piech, starosta limanowski Jan Puchała
i senator Stanisław Kogut.Taka uroczystość, to znakomita okazja, by podziękować naszym sportowym idolom.
Bez nich nie przeżywalibyśmy tylu

wspaniałych emocji. W aż czterech
z pięciu kategorii najlepsi okazywali
się karatecy z ARS Klub Kyokushinkai
Limanowa. Nawet dla nich samych
było to sporą niespodzianką. Byli bardzo zaskoczeni wynikami plebiscytu.
W podobnym tonie wypowiadał się
Bartłomiej Wajda, który zdobył tytuł
Sportowca roku. My mieliśmy swojego
faworyta w kategorii Weteran – Złoty
Zygmunt Łyżnicki! Niestrudzony, zawsze w czołówce i zawsze w ruchu.
Nie miał nawet przerwy w zimie – zaliczył kilka słowackich biegów i już zapowiada wznowienie biegania w parku
razem z całą sekcją biegów MOK na
wiosnę. Jak on to robi? Sami nie wiemy

FOT. GAZETA KRAKOWSKA

Zygmunt Łyżnicki uhonorowany na Gali Sportu

Statuetka dla Zbigniewa Łyżnickiego
ale warto brać z niego przykład.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy
i życzymy udanych startów w nowym
sezonie!
UM
na podstawie Gazety Krakowskiej

Najpopularniejsi piłkarze – z naszego klubu
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FOT. M. RYBKA

27

lutego odbyło się podsumowanie XVIII Plebiscytu na
Najpopularniejszego Piłkarza i Trenera Piłki Nożnej Ziemi
Limanowskiej 2015. Uroczysta gala
odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej.
Najpopularniejszym piłkarzem 2015
został Karol Dziadoń (Dobrzanka/Turbacz Mszana Dolna), a drugim zawodnikiem mszańskiego klubu, który zajął
wysoką czwartą lokatę okazał się Szymon Gocał. Najpopularniejszym trenerem został Rafał Mazur (KS Tymbark).
Przez lata ukształtowała się formuła
organizacyjna plebiscytu, która polega
na tym, że zarządy klubów sportowych
nominują swoich kandydatów do plebiscytu a sympatycy piłki nożnej
głosują za pośrednictwem portalu internetowego limanowa.in. Do udziału
w XVIII Plebiscycie na Najpopularniejszego piłkarza i trenera Ziemi Limanowskiej w 2015 roku nominowano 32
piłkarzy i 21 trenerów w wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono 10
najpopularniejszych piłkarzy i 5 trenerów. Serdecznie gratulujemy!
Uroczyste podsumowanie plebiscytu
każdorazowo daje możliwość spotkania się piłkarzy, trenerów oraz
działaczy piłkarskich z terenu Ziemi Limanowskiej z przedstawicielami parlamentu, oraz powiatowych, miejskich
i gminnych władz samorządowych jak
również władz sportowych małopolskiego i okręgowego związku piłki
nożnej.
Uroczystą Galę prowadzili: Marian
Wojtowicz, Stanisław Strug (prezes Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej)
i działacz LPPN, Witold Sochacki. Honorowy patronat nad plebiscytem objął
starosta limanowski Jan Puchała.

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie gali
Najpopularniejsi piłkarze i trenerzy
Ziemi Limanowskiej w 2015r.
NAJPOPULARNIEJSZY PIŁKARZ:
1. Karol Dziadoń (Turbacz Mszana
Dolna) - głosów 381
2. Mateusz Czaja (Limanovia) - głosów
332
3. Przemysław Zawada (KS Tymbark)
- głosów 284
4. Szymon Gocał (Turbacz Mszana
Dolna) - głosów 208
5. Wiktor Lachor (LKS Mordarka) głosów 176

6. Rafał Kiławiec (AKS Ujanowice) głosów 169
7. Artur Matras (Sokół Słopnice) głosów 168
8. Robert Górski (Olimpia Pisarzowa)
- głosów 125
9. Maciej Ślazyk (Limanovia Limanowa) - głosów 117
10. Tomasz Łątka (Płomień Limanowa)
- głosów 115
UM
na podstawie: Limanowski
podokręg Piłki Nożnej

Turniej halowy „Mszana
Dolna Cup”

16

stycznia, w pięknym obiekcie sportowym przy Zespołu Szkół Miejskich nr 1
w Mszanie Dolnej jak co roku odbył
się halowy turniej piłki nożnej
„Mszana Dolna Cup” w kategorii
młodzików roczniki 2003 i 2004.
Organizatorem turnieju był KS Turbacz oraz AP Bonito, patronat nad turniejem objął Urząd Miasta Mszana
Dolna. W rywalizacji wzięło udział

dziesięć drużyn – KS Turbacz AP Bonito, AP 21 Mirosława Szymkowiaka,
Pcimnianka Pcim I i II, LKS Szaflary,
UKS Halny Kamienica, Jordan Jordanów, Topór Tenczyn, Orkan Niedźwiedź, Sokół Słopnice. Turniej rozgrywany był w dwóch grupach, drużyna
z Mszany Dolnej grała bardzo pechowo remisując bezbramkowo z Halnym Kamienicą i Jordanem Jordanów
a z Pcimnianką I i Toporem Tenczyn

Wiosna 1/2016
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Dekoracja zawodników medalami za udział w turnieju
sześć drużyn KS Turbacz, Wiślanie
Kraków, KS Tyniec, Orkan Niedźwiedź
I i II oraz Zenit Kasinka Mała.
Klasyfikacja końcowa:
1. Wiślanie Kraków
2. KS Tyniec
3. KS Turbacz Mszana Dolna
4. Orkan Niedźwiedź II
5. Orkan Niedźwiedź I
6. Zenit Kasinka Mała

Sparing
Srebro na
taekwondzistów Wielkopolska
Cup

27

FOT. ARCH. Z. KARPIERZ

lutego w Poznaniu odbyła
sie ogólnopolska konsultacja sparingowa dla kadetów
i juniorów trenujących taekwondo.
Wzięło w niej udział 160 zawodników
z całej Polski.
UKS KORYO Mszana Dolna reprezentowało siedmioro zawodników: Karolina Szczesnowska, Patrycja Kornaś,
Kaper Piaskowy, Mateusz Szczęsnowski, Wiktoria Pacholik, Kamil Skolarus,
Maksymilian Śmieszek oraz trener
Zbigniew Karpierz. Był to ostatni
sprawdzian przed zbliżającym się Pucharem Świata rozgrywanym w holenderskim Eindhoven 12 marca. Mateusz
Szczęsnowski powołany został na konsultacje jako przedstawiciel Kadry Narodowej. Również jako reprezentant
kadry wystąpi w zawodach Pucharu
Świata w Holandii.
Trener Zbigniew Karpierz

16

stycznia w Kórniku pod
Poznaniem został rozegrany
pierwszy turniej z cyklu Puchar Polski Wielkopolska Cup 2016.
W turnieju wzięło udział 50 klubów z
całej Polski a liczba zawodników - aż
350 startujących, spowodowała iż turniej stał na bardzo wysokim poziomie.
UKS Koryo Mszana Dolna reprezentował: Patrycja Kornaś, Sabina Kornaś,
Kacper Piaskowy, Maksymilian Śmieszek, Karolina Szczęsnowska, Mateusz
Szczęsnowski, Kamil Skolarus, Wiktoria Pacholik. Srebrne medale wywalczyli: Patrycja Kornaś, Sabina Kornaś,
Maksymilian Śmieszek, Mateusz
Szczęsnowski. Brązowy medal wywalczyła Wiktoria Pacholik. Niestety pozamiejscami medalowymi znaleźli się
Karolinia Szczęsnowska, Kamil Skolarus oraz Kacper Piaskowy. Wszystkim
zawodnikom gratulujemy udanego
startu i godne reprezentowanie Miasta,
Gminy oraz Powiatu na zawodach
,,Puchar Polski Wielkopolska Cup
2016''.
trener UKS KORYO
Zbigniew Karpierz

Zawodnicy UKS KORYO
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Najlepszym strzelcem dostał Karol
Dziadoń z Turbacza a bramkarzem Kamil Nowak z Wiślan Kraków.

FOT. URZĄD MIASTA

Dzień później, w niedzielę 17 stycznia w zawodach brały udział drużyny
seniorskie. W turniej wzięło udział

Podziękowania za pomoc w organizacji turnieju:
- Firmie „Stantynk” Pana Stanisława
Wsoła,
- Panu Władysławowi Cichórzowi,
- Panu Adamowi Myszoglądowi,
- Państwu Tadeuszowi i Magdalenie
Kornasiom
UM

Mszańska
"Jedynka"
potęgą w
szachach

15

stycznia w Limanowej odbyła się Powiatowa Gimnazjada Młodzieży w Szachach. Gimnazjum nr 1 w Mszanie
Dolnej reprezentowało 9 uczniów,
z których czterech znalazło się
w pierwszej szóstce.

FOT. ZSM NR1

1:1 i przez co nie znalazła się w finałowej czwórce. Ostatecznie nasz
drużyna zajęła piąte miejsce. Cały turniej wygrała drużyna AP 21 tocząc
ciężki bój w finale z Halnym Kamienicą
i chociaż był remis 1:1 różnicą bramek
wygrała drużyna z Krakowa. Trzecie
miejsce zajęła drużyna z Pcimia
a czwarte nasi sąsiedzi z Niedźwiedzia.
Warto zauważyć, że w turniej wzięło
udział 130 młodych zawodników
a ogółem na hali sportowej w sobotę
było około 200 osób. Wręczenia nagród dokonał Burmistrz Miasta
Mszana Dolna Józef Kowalczyk. Najlepszym bramkarzem turnieju został
Dawid Mrówka – Halny Kamienica
a najlepszym strzelcem Kacper Myszogląd z AP21.
Opiekunami drużyny z Mszany Dolnej byli Grzegorz Szynalik i Adrian Cebula.
Skład drużyny: Michał Szczęsnowski, Gabryś Cichórz, Bartek Gruszkowski, Jan Kokoszka, Nikodem Nawara,
Kamil Kaleta, Przemek Potaczek,
Dawid Wydra, Dawid Szczypka,
Piotr Piekarczyk, Mateusz Porębski,
Konrad Wsół.

Wojciech Zacharski zajął II miejsce,
Bartłomiej Łabuz III, Michał Zacharski
IV a Mateusz Aleksandrowicz miejsce
V. Pozostali to: Szymon Kotarba (9),
Grzegorz Krzysztofiak (12), Łukasz
Ciężadlik (16), Jakub Madej (18) oraz
Kacper Płachta (29). W klasyfikacji
drużynowej chłopcy zwyciężyli. Opiekunem drużyny był Grzegorz Szynalik.
Szczególne podziękowania kierujemy
do Pana Jana Zapały za naukę i przygotowanie uczniów do zawodów. To
wielki sukces i honor dla szkoły. Gratulacje!
ZSM nr 1

www.mszana-dolna.eu
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FOT. UKS BESKID

UKS „Beskid” coraz mocniejszy!

UKS „Beskid” coraz bardziej zaznacza swoją liczbę i obecność na siatkarskiej mapie Mszany Dolnej

K

ilka miesięcy temu pisaliśmy
o tym, iż Uczniowski Klub
Sportowy „Beskid” Mszana
Dolna „rośnie w siłę”. Dzisiaj możemy
z całą stanowczością stwierdzić, że coraz bardziej zaznaczają swoją obecność
na siatkarskiej mapie Mszany Dolnej.
Od września 2015 roku działa w tym
klubie kolejna sekcja siatkarska, a mianowicie sekcja mini siatkówki. Tworzą
ją uczennice i uczniowie z V i VI klasy
ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2
w Mszanie Dolnej. Zatem to sportowe
stowarzyszenie obejmuje siatkarskim
szkoleniem uczniów od V klasy szkoły
podstawowej przez gimnazjum, aż po
uczniów z liceum. Wszystkie sekcje
siatkarskie (trzy) trenują dwa razy
w tygodniu na Miejskiej Hali Sportowej
przy ZSM nr 1 w Mszanie Dolnej.
W tym miejscu należą się podziękowania dla Pani Dyrektor Anny Górskiej,
która użycza nam hali kiedy i na jak
długo chcemy. Najstarsi zawodnicy
biorą udział w rozgrywkach Rabczańskiej Ligi Piłki Siatkowej (www.siatka.
rabka.pl). Na dzień dzisiejszy klub tworzy 73 uczniów i to nie koniec, bo chętnych jest dużo więcej, tylko miejsca
brak. Być może całkiem niedługo
dowiemy się o otwarciu kolejnej
(czwartej) sekcji, ale o tym może kiedy
indziej.
Działalność klubu świetnie obrazuje
nasza strona internetowa (www.uksbeskid.pl). Za organizację i prowadzenie
treningów odpowiedzialny jest instruktor piłki siatkowej i nauczyciel wychowania fizycznego mgr Łukasz Dobrowolski. Wszystkich zainteresowanych
treningami zapraszamy na halę sportową w każdy wtorek i czwartek od
godz. 15.30 do 20.00.
Zarząd UKS „Beskid” Mszana Dolna
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Darmowa pomoc prawna
w Urzędzie Miasta

O

d czwartego stycznia rozpoczął
funkcjonowanie system darmowej pomocy prawnej. Jest to
skutek wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Na terenie Powiatu Limanowskiego wyznaczonych jest pięć punktów, w których porad będą udzielali
radcowie prawni oraz adwokaci.
Do każdego z nich może przyjść
osoba uprawniona, niezależnie od
miejsca zamieszkania. Jeden z punktów wyznaczony jest w naszym mieście – w budynku Urzędu Miasta, ul.
Piłsudskiego 2. Wejście do punktu nieodpłatnych porad prawnych znajduje
się od strony parkingu.
Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
(wyjąwszy dni świąteczne)
- Poniedziałek: 11.15 – 15.15
- Wtorek: 14.00 – 18.00
- Środa: 10.15 – 14.15
- Czwartek: 8.00 – 12.00
- Piątek: 14.00 – 18.00
Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają następujące osoby uprawnione:
- młodzież do 26 roku życia,
- osoby posiadające ważną Kartę
Dużej Rodziny,
- seniorzy po ukończeniu 65 lat,
- osoby fizyczne, którym w okresie
roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy
społecznej,
- kombatanci,

- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub
awarią techniczną.
Pomoc prawna udzielana w punktach będzie polegała na:
- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
przysługujących jej uprawnieniach lub
spoczywających na niej obowiązkach;
- wskazaniu osobie uprawnionej
sposobu rozwiązania dotyczącego jej
problemu prawnego;
- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu
pisma w zakresie niezbędnym do
udzielenia pomocy, z wyłączeniem
pism procesowych w postępowaniach
przygotowawczym lub sądowym
i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
- sporządzeniu projektu pisma
o zwolnienie od kosztów sądowych
lub o ustanowienie pełnomocnika
z urzędu.
Pomoc nie będzie obejmowała
spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego
i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Dyżury wszystkich prawników oraz
szczegółowe informacje znajdziecie na
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz pod numerem telefonu: 18 33 37 804
UM
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Konkurs

Konkurs na "Najładniejszy Ogród 2016"

S

erdecznie zapraszamy
mieszkańców miasta
do udziału w konkursie pt. „Najładniejszy
Ogród – edycja 2016”.
Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszonych
ogrodów, przydzielając pu-

nkty na podstawie kryteriów takich jak różnorodność roślinności, układ
przestrzenny, pomysłowość
w tworzeniu kompozycji,
oraz mała architektura.
Zgłoszenie udziału zawierające imię, nazwisko, adres

oraz numer telefonu można
przesłać na adres e-mail:
miasto@mszana-dolna.pl
lub dzwoniąc w terminie do
12 sierpnia 2016 roku. Do
wygrania są narody rzeczowe!!
UM

Regulamin Konkursu „Najpiękniejszy Ogród - edycja 2016”
Urząd Miasta w Mszanie Dolnej

2. Cele konkursu:
Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych stosowanych przez mieszkańców w swoich ogrodach, mających pozytywny
wpływ na podniesienie wyglądu i estetyki.
- dbałość o własną posesję i ogród.
- wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych ogrodów

3. Uczestnicy:
W konkursie mogą brać udział
wszyscy właściciele ogrodów zlokalizowanych na terenie miasta Mszana
Dolna
W konkursie nie mogą brać udziału
członkowie Komisji Konkursowej.
Przystępując do konkursu uczestnik
przyjmuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu oraz wyrażą
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora
na potrzeby konkursu, w tym na publikację imienia i nazwiska oraz zdjęć
ogrodu i przekazanie praw autorskich
w/w zdjęć na rzecz organizatora konkursu.

4. Tryb zgłaszania:
Warunkiem udziału w konkursie jest
zgłoszenie ogrodu mailowo na adres
miasto@mszana-dolna.pl lub dzwoniąc 18 33 10 622 wew. 118
Zgłoszenia mogą być składane
w czasie trwania konkursu przez: właściciela ogrodu, współwłaściciela lub
ich pełnoletnie dzieci, osoby trzecie
(pod warunkiem uzyskania pisemnego
upoważnienia właściciela ogrodu)

5. Sposób realizacji
konkursu:
Oceny ogrodów dokona Komisja
Konkursowa powołana przez Burmist-
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rza Miasta Mszana Dolna
Komisja dokona przeglądu i oceny
zgłoszeń oraz dokumentacji pod
względem zgodności z regulaminem.
Komisja oceniać będzie wizerunek
ogrodu, dokona oględzin zgłoszonych
ogrodów w terenie

6. Kryteria oceny
(w terenie):
- Dobór roślin zdobiących ogród przez
cały okres wegetacji – 0-5 pkt
- Trawniki i ich utrzymanie – 0-5 pkt
- Ocena właściwej pielęgnacji, w tym
zdrowotności roślin – 0-5 pkt
- Ciekawe rozwiązania zagospodarowania – 0-5 pkt
- Racjonalne urządzenie części wypoczynkowej – 0-5 pkt
- Ogólne wrażenie estetyczne – 0-5
pkt.

7. Nagrody:
W konkursie przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych za trzy pierwsze miejsca
- Kolejność miejsc będzie uzależniona
od ilości przyznanych punktów
- Komisja może przyznać wyróżnienia
- Komisja ma prawo przyznać miejsca
równorzędne lub nie przyznać miejsca
danego stopnia
- Decyzja komisji jest ostateczna

8. Wyniki konkursu:
- Ogłoszenie, regulamin, przebieg oraz
wyniki konkursu zamieszczone będą
na stronie www.mszana-dolna.eu
a także w formie pisemnej - w gazecie
miejskiej "Pod Lubogoszczą"
- Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy
konkursu zostaną powiadomieni w formie pisemnej.
- Lista laureatów oraz zdjęcia konkursowe będą zamieszczone na stronie
www.mszana-dolna.eu, informacje
w/w mogą być również opublikowane
w prasie lokalnej.

9. Czas trwania konkursu:
sierpień – wrzesień 2016 r.

10. Harmonogram
konkursu:
- wiosna 2016 r. – ogłoszenie konkursu
- do 12.08.2016 r. – przyjmowanie
zgłoszeń
- 16.08.2015- 16.09.2016 r. – ocena
uczestników konkursu
- do 30.09.2016 r. – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

11. Organizator zastrzega
sobie możliwość zmiany
regulaminu w trakcie
trwania konkursu.
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1. Organizator konkursu:

www.mszana-dolna.eu
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Konkurs

Zgłoszenie do Konkursu
pt. „Najpiękniejszy Ogród 2016”
1. Imię i nazwisko właściciela ogrodu:
_______________________________________________________________________________________________________

2. Adres ogrodu:
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

3. Adres korespondencyjny (jeśli inny niż ogrodu):
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

4. Nr telefonu, adres e-mail:
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

5. Krótki opis ogrodu zawierający datę jego założenia oraz nazwy najcenniejszych
dla właściciela ogrodu gatunków roślin:
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Oświadczam, że jestem właścicielem zgłaszanego ogrodu i akceptuję wszystkie
postanowienia niniejszego regulaminu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu.
Miejscowość i data: ________________________________
Podpis:________________________________
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chcesz wziąć udział w konkursie? Wypełnij, wytnij, wyślij lub złóż osobiście w Urzędzie Miasta

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu pt. „Najpiękniejszy Ogród edycja 2016”

Ogłoszenia

Rozlicz się w Mszanie - Dyżury
pracowników Urzędu Skarbowego

M

arzec i kwiecień to dwa
miesiące w
których najczęściej
rozliczamy się z Urzędem Skarbowym
- wzorem lat ubiegłych w Biurze
Obsługi Mieszkańca możemy odebrać
interesujący nas wzór druku PIT.
Limanowski Urząd Skarbowy idzie
jeszcze dalej – co środę "instaluje" się

w mszańskim magistracie, a dokładniej
w Sali Narad na parterze budynku
urzędu przy ul. Marszałka Piłsudskiego
2. W każdą środę do końca kwietnia
na mieszkańców Mszany Dolnej, ale i
wszystkich okolicznych miejscowości
gminy Mszana Dolna i gminy Niedźwiedź w godzinach 9.00 - 13.00 będzie
czekał pracownik "skarbówki" u którego możemy złożyć wersję "papie-

rową" naszego rocznego zeznania lub,
co staje się z każdym rokiem formą
coraz popularniejszą, możemy rozliczyć się przez internet. Warto z tej
oferty skorzystać - przede wszystkim
zaoszczędzimy swój czas, a składając
zeznanie przez internet mamy szansę
już w przeciągu tygodnia otrzymać na
konto należny nam zwrot podatku.
UM

Składanie wniosków o świadczenie
wychowawcze - "Rodzina 500+"

I

nformujemy, że wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) można
składać od 1 kwietnia 2016 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w
Mszanie Dolnej ul. Starowiejska 2 (I
piętro, biuro nr 1).
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w
życie program „Rodzina 500 plus”, w
ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze na

drugie i kolejne dziecko niezależnie
od dochodu w wysokości 500 zł co
miesiąc. Rodziny, w których dochód
nie przekracza 800 zł netto na osobę
lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących
niepełnosprawne
dziecko) – otrzymają świadczenie również na pierwsze lub jedyne dziecko.
Program „Rodzina 500 plus”, to
pierwsze tak szerokie i systemowe
wsparcie polskich rodzin. Z pomocy
skorzystają rodzice oraz opiekunowie
dzieci do ukończenia przez nie 18 lat.
Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć:
- w siedzibie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mszanie Dol-

nej ul. Starowiejska 2,
- za pośrednictwem Poczty Polskiej,
- za pomocą systemu teleinformatycznego – e-wniosek będzie można
złożyć za pomocą: portalu www.empatia.mpips.gov.pl, Platformy Usług
Elektronicznych (PUE) udostępnionej
przez ZUS, banków krajowych
świadczących usługi drogą elektroniczną.
Uwierzytelnienie podpisu wnioskodawcy przy wniosku elektronicznym
odbywa się za pomocą bezpiecznego
podpisu elektronicznego lub podpisu
potwierdzonego profilem zaufanym
ePUAP.
Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można pobrać i
złożyć od 1 kwietnia 2016 r.
UM

Odeszła od nas Barbara Janik…

18

lutego 2016, po długiej
walce z chorobą odeszła
Barbara Janik. Mądra, pracowita wspaniała i życzliwa osoba.
Barbara Janik urodziła się w 1961
roku w Mszanie Dolnej. Była absolwentką filologii polskiej Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.
Od 1996 roku pracowała w Kancelarii
Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Była rzeczoznawcą w Zespole
Strategii Politycznej, członkiem Zespołu Doradców Prezydenta ds. reformy edukacji. Należała do zespołu
doradczego konkursu "Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej", organizowanego pod honorowym
patronatem Jolanty Kwaśniewskiej.
Barbara Janik została również wiceprezesem w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. Sprawowała
funkcję szefowej promocji Radia TOK
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raniom KS Turbacz Mszana Dolna
otrzymał krzesełka na trybuny stadionu. Pierwsze kroki w swojej działalności społecznej związane były z harcerstwem w Mszanie Dolnej. Kochała
ludzi i sport, tak ją zapamiętamy. Basiu, już nigdy mecze przy Reymonta
22 nie będą takie jak z Tobą...
W ostatniej drodze byli z Nią rodzina, przyjaciele, znajomi, współpracownicy.
Przy innym ogniu, w inną noc
- do zobaczenia znów!
PODZIĘKOWANIA
FM w Warszawie. W Krakowie była
doradcą Prezydenta Miasta d/s sportu,
w połowie 2007 roku prezydent Krakowa Jacek Majchrowski powołał Barbarę Janik na dyrektorkę Biura ds.
Euro 2012. W 2010 roku dzięki jej sta-

Pani Anna Strama składa ogromne
podziękowania dla Pana Burmistrza
Józefa Kowalczyka i Sekretarza Antoniego Roga z wielkimi wyrazami
szacunku.

www.mszana-dolna.eu
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Mszańskie Misterium
Męki Pańskiej

