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Błogosławieństwa Zmartwychwstałego Chrystusa
Mieszkańcom Miasta
życzą
Rada Miasta, Burmistrz Miasta i Pracownicy Urzędu Miasta Mszana Dolna

Egzemplarz bezpłatny

Informator

RADA MIASTA
Dyżury Przewodniczącej
i Wiceprzewodniczącej:
Przewodnicząca Rady Miasta
AGNIESZKA MODRZEJEWSKA-POTACZEK
Przyjmuje mieszkańców w piątki
w godz. 14.00-15.30

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
AGNIESZKA SASAL
Przyjmuje mieszkańców w środy
w godz. 14.00-15.00

Rozlicz się w Mszanie
- Dyżury pracowników Urzędu Skarbowego
W Urzędzie Miasta pracownicy Limanowskiego Urzędu
Skarbowego pełnią dyżur w każdy wtorek (9.00-13.00)
do końca kwietnia br., w Sali Narad na parterze budynku
Urzędu Miasta przy ul. Marszałka Piłsudskiego 2, pomagając
mieszkańcom miasta oraz gmin Mszana Dolna i Niedźwiedź
w elektronicznym przesyłaniu deklaracji podatkowych, która
jest znacznie szybsza od tradycyjnej oraz szybciej otrzymamy
zwrot podatku.
Dodatkowo będzie można odebrać druki PIT oraz złożyć
papierową wersję swojej deklaracji

Darmowa pomoc prawna
w Urzędzie Miasta
Kontynuujemy funkcjonowanie systemu darmowej
pomocy prawnej w Urzędzie Miasta Mszana Dolna.
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

adwokat
Łukasz Jakubowski

Środa

10.15 - 14.15

adwokat
Katarzyna Szubryt

Czwartek

08.00 - 12.00

adwokat
Tomasz Studziński

Piątek

14.00 - 18.00

adwokat
Anna Mielnicka
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adwokat
Agnieszka Boroń-Golonka

Cennik reklam:
Cennik reklam okładka (netto)
1/ strony - 200 zł
4
1/ strony - 300 zł
2
cała strona - 500 zł
Cennik reklam (środek) netto
1/ strony - 160 zł
4
1/ strony - 240 zł
2
cała strona - 400 zł
Reklama w dwóch kolejnych
numerach - zniżka 10%
w 3 kolejnych - zniżka 20%
w 4 kolejnych - zniżka 30%
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Rada Miasta

Szanowni Mieszkańcy

T

ytułem wstępu do nowego wydania kwartalnika miejskiego pragniemy przybliżyć Państwu istotne
tematy, które determinowały naszą
pracę a także te, którymi zajmować
się będziemy w najbliższym czasie.
Na początku roku na sesji w dniu
16 stycznia Rada Miasta podjęła
Uchwałę Budżetową na rok 2017. Prace
nad miejskim budżetem trwały wcześniej na wszystkich Komisjach Rady.
Planowane dochody budżetu wynoszą:
29.122.945,49 zł, natomiast wydatki:
28.480.874,05 zł, czyli wynika z tego,
że budżet jest nadwyżkowy. Nadwyżka
w kwocie 642.071,44 zł przeznaczona
zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu
kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Kwota zaplanowana
w budżecie na wydatki inwestycyjne to
1.500.000,00 zł a kwota na spłatę
pożyczek i kredytów wraz z odsetkami
zaciągniętych w latach poprzednich
wynosi 887.000,00 zł.
Za nami oddanie do użytku i uroczyste otwarcie drugiej Stacji Uzdatniania Wody „Mszanka”. Cieszymy się, że
mimo niezależnych od nas utrudnień
udało się w terminie wykonać tę tak
ważną i potrzebną inwestycję. Mamy
nadzieję, że obie stacje będą nam
wszystkim służyć bez zarzutu dostarczając czystą zdrową wodę.
Podczas marcowej sesji Rada Miasta
podjęła uchwałę o zaciągnięciu pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska z przeznaczeniem na budowę ścieżek pieszo-rowerowych
wzdłuż rzek Mszanka i Raba. Trwają
prace przygotowawcze do realizacji tej
inwestycji.
Na terenie miasta do dyspozycji
mieszkańców oddanych zostanie łącznie
21 urządzeń do ćwiczeń wykonanych
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przez firmę „Meblomet”: 7 urządzeń zakupionych przez Radę Rodziców Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 zostało już
zamontowanych przy budynku szkoły,
8 siłowni zamontujemy w Parku Miejskim a kolejne 4 dołączą do dwóch zamontowanych na Stadionie Miejskim.
Zarówno budowa ścieżek pieszo-rowerowych jak i montaż siłowni zewnętrznych jest to nasza propozycja a zarazem
zachęta dla mieszkańców w każdym
wieku do aktywnego spędzania czasu
na świeżym powietrzu.
W dniu 13 lutego odbył się przetarg
na sprzedaż działki przy placu targowym. Osiągnięta w przetargu kwota
4 000 000, 00 zł netto zasili miejski
budżet na inwestycje.
Część środków ze sprzedaży Rada
Miasta chce przeznaczyć na budowę
Sali widowiskowej wraz z zapleczem dla
Miejskiego Ośrodka Kultury. Jedną
z rozważanych lokalizacji dla tej inwestycji jest Stadion Miejski. Sala zlokalizowana byłaby przed wejściem do istniejącego budynku. W projekcie zakłada
się, że sala pomieści 236 widzów. Będzie
to sala widowiskowa wielofunkcyjna
kino, teatr, sala koncertowa. Ustawienie
sali przed elewacją frontową istniejącego
budynku pozwoli na ponowne atrakcyjne zaprojektowanie i nowoczesne zaaranżowanie niedokończonego od ponad 30-stu lat budynku na stadionie.
Do Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego zostały złożone wnioski
na dokończenie budynku Biblioteki
Miejskiej oraz na budowę wcześniej
wspomnianych ścieżek pieszo-rowerowych. Obydwa wnioski przeszły pozytywnie wstępną ocenę formalną.
Liczymy, że na przełomie półrocza zostanie podpisana umowa z Zarządem
Województwa o realizacji tych zadań.
W najbliższym czasie nastąpi kontynuacja modernizacji i rozbudowy sieci

wodociągowej i kanalizacyjnej. Już
w tym półroczu rozpocznie się budowa
kanalizacji w rejonie ulic Spadochroniarzy i Słonecznej.
Najbliższe inwestycje drogowe to
realizacja pierwszego etapu budowy
ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki razem
z kanalizacją burzową i chodnikiem
a także ul. Jana Stachury “Adama”
- drogi dojazdowej do osiedla Pańskie.
W związku ze zmianami w oświacie
dotyczącymi likwidacji gimnazjów Rada
Miasta podjęła uchwałę dostosowującą sieć szkół w naszym mieście do nowych wymogów prawa oświatowego.
Od 1 września 2017r. na bazie dwóch
Zespołów Szkół Nr 1 i Nr 2 powstaną
dwie ośmioletnie Szkoły Podstawowe
nr 1 i nr 2. W okresie przejściowym
do roku 2019 obecni gimnazjaliści
ukończą szkołę. Obwody obydwu nowych szkół podstawowych pozostały
w dotychczasowym kształcie.
Pracujemy nad poprawą bezpieczeństwa w naszym mieście, w związku
z czym chcemy odbudować i uruchomić
miejski monitoring. Do poprawy bezpieczeństwa przysłużą się z pewnością
także progi zwalniające, które w odpowiedzi na prośby mieszkańców zamontowane zostaną na ulicy Starowiejskiej.
Wzdłuż całej ulicy nastąpi również
odnowienie i oznakowanie organizacji
ruchu. Wierzymy, że te rozwiązania
zakończą problem zbyt szybkiej i niebezpiecznej jazdy po tej ulicy.
W związku z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi życzymy wszystkim Mieszkańcom Mszany Dolnej oraz
Gościom odwiedzającym nasze miasto
dużo zdrowia, życzliwości i wszelkiej
radości ze Zmartwychwstania Pańskiego. Wesołego Alleluja!
Agnieszka Modrzejwska-Potaczek
Przewodnicząca Rady Miasta
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W czasie dwóch lat wybudowaliśmy dwie
nowoczesne stacje uzdatniania wody
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stacji – SUW Mszanka, Przewodnicząca
Rady Miasta Agnieszka ModrzejewskaPotaczek podziękowała wszystkim, którzy sprawili, że możemy w tak szybkim
czasie podziwiać obie stacje, szczególnie podkreśliła duże zaangażowanie
Burmistrza Miasta Józefa Kowalczyka.
Całkowity koszt budowy wyniósł
5 336 tys. zł w tym został sfinansowany
pozyskaną dotacją w 2016r w kwocie
4 269 tys. zł. Budowa została zrealizowana w ciągu 3,5 miesiąca mimo opóźnień w otrzymaniu promesy na dofinansowanie na skutek nieprawdziwego
donosu do MSWiA jednego z mieszkańców naszego Miasta.
Pięknie witamy wszystkich w Mszanie
Tu każdy zaraz wodę dostanie
To Zagórzanka czysta i zdrowa
A pić ją będzie miasta połowa
Dzięki staraniom
Naszych włodarzy
Tu problem z wodą
Już się nie zdarzy
Wszystkim pijącym ze źródła tego
Życzymy dzisiaj zdrowia dobrego
A władzom naszym by dumni byli
Że czystą wodę nam zapewnili
Pięknie ubrane w zagórzańskie
stroje przedszkolaki z Orkana wyrecytowały podziękowania, a potem rozwinęły przed kontenerową stacją biało-czerwoną
wstęgę. Do jej przecięcia
Pan Burmistrz poprosił
Wiceministra Rozwoju
i Finansów Wiesława
Janczyka, Wicewojewodę
Małopolski Piotra Ćwika,
Prezes Zarządu WFOŚiGW
Małgorzatę Mrugałę, Starostę Limanowskiego Jana Puchałę oraz
Przewodniczącą Rady Miasta Agnieszkę
Modrzejewską-Potaczek. Obiekt poświęcili proboszczowie dwóch mszańskich parafii: Ksiądz Jerzy Raźny oraz
Ksiądz Tadeusz Mrowiec. Zebrani goście mieli możliwość degustacji wody
oraz obejrzenia stacji. Kontenerową sta-

cję można było podziwiać z zewnątrz,
a szczegóły dotyczące funkcjonowania
stacji razem z dokumentacją fotograficzną obu stacji przedstawił Marcin
Długosz – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu
Miasta. O tym jak szybko przychodzą
zmiany związane z technologią dowiedzieliśmy się z prezentacji jeszcze
mniejszej niż kontenerowa, przenośnej
stacji uzdatniania wody. Takie urządzenia to kolejny produkt dzięki któremu
można walczyć o nieskażoną, czystą
wodę. W Mszanie dzięki działającym
dwóm stacjom nie mamy już powodu
do zmartwień.
Całość inwestycji to realizacja zadania związana z budową alternatywnych
ujęć wody pitej wraz z infrastrukturą.
W roku 2015 wybudowaliśmy Stację
Uzdatniania Wody Raba o nowoczesnej
technologii opartej na metodzie ozonowania wody, a nie chlorowania. Koszt
tej inwestycji wyniósł 7,2 mln zł
i został sfinansowany dotacją uzyskaną w 2015 r. z MSWiA w kwocie
5,664 mln zł oraz dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w kwocie 538 tys. zł.
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poniedziałek, 6 lutego miało
miejsce uroczyste otwarcie
Stacji Uzdatniania Wody
„Mszanka” zlokalizowanej przy ul. Słonecznej, obok stadionu. To drugi etap
inwestycji dotyczący poprawy zaopatrzenia w wodę prawobrzeżnej części
miasta. Wprawdzie stacja została wykonana w ostatnich dniach grudnia, ale
oficjalne uroczystości wyznaczone były
właśnie na miesiąc luty. W tym czasie
trwało rozruch technologiczny stacji,
płukanie rurociągu i filtrów oraz regulacja pracy wszystkich urządzeń. Druga
stacja wraz ze studniami z których czerpana jest woda zlokalizowana jest po
prawej stronie rzeki Mszanki. Budowa
była realizowana w oparciu o nowy projekt wraz z rurociągiem tłocznym. Stary
projekt zawierał rażące błędy w wielkości stacji, niewłaściwej lokalizacji
oraz braku rurociągu tłocznego - co
mogłoby doprowadziłoby do rozszczelnienia rurociągu rozbiorowego w momencie uruchomienia stacji. Woda pod
ciśnieniem miała być podawana do
zbiornika na ul. Leśnej istniejącym rurociągiem. W nowym projekcie zmniejszono wydajność stacji do możliwości
uzyskania wody ze studni, zmniejszono
gabaryty stacji oraz zaprojektowano niezależny rurociąg tłoczny do zbiorników
co spowodowało, że niezależnie od rozbiorów wody zbiorniki są zasilane wodą
uzdatnioną. Ostatecznie wybudowano
stację o wydajności 20 m3, rurociąg
tłoczny o długości 1800 mb oraz zbiornik pojemności 600 mł.
Zaproszeni goście pojawili się
w pierwszej kolejności na SUW Raba,
gdzie można było obejrzeć pierwszą
stację po rocznej pracy. Gospodarz
miejsca – dyrektor Zakładu Gospodarki
Komunalnej przedstawił wyniki jakości wody, a Robert Muszański przedstawiciel głównego wykonawcy czyli
firmy „Wofil” oprowadził i opowiadał
o dwóch inwestycjach. Pierwsza stacja
powstała w przeciągu 5 miesięcy, natomiast druga, kontenerowa pojawiła
się po niespełna 4 miesiącach. Wszystko
dzięki udało się dzięki ogromnemu zaangażowaniu osób i instytucji. Przy
zmianach projektowych potrzebne były
różnego rodzaju pozwolenia i przychylność, ale również i fundusze, z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze były to nie
małe, całość dotacji przy obu etapach
to ponad 10 milionów. Już przy drugiej

Nieprawdziwe są informacje na
różnych portalach, że inwestycję
przygotował w całości były burmistrz
oraz pozyskał środki na ten cel.
Burmistrz Miasta
mgr Józef Kowalczyk
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Rekreacja w naszym mieście

MAT. URZĄD MIASTA. LOKALIZACJA SIŁOWNI ZEW.

Rekreacyjną metamorfozę czeka
brzeg Mszanki i Raby. Projekt, który
zakłada budowę tras pieszych i rowerowych wzdłuż dwóch naszych rzek
ma połączyć inne trasy takie jak Velo
Raba, VeloTatra i VeloBeskid. To nie
tylko dobra wiadomość dla rowerzystów, skorzystają również mieszkańcy,
dzięki trasie zyskamy nowe trasy spacerowe po mieście z dala od ruchli-
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MAT. URZĄD MIASTA. TRASA ROWEROWA MSZANA DOLNA

N

a łamach naszej gazety, której
numer ukazuje się wiosenną
porą miło mi poinformować
o zmianach które nastąpią w najbliższym czasie w parku miejskim. Ponownie zostaną zamontowane elementy
siłowni zewnętrznej, z których korzystali nasi mieszkańcy i nie tylko. Zainteresowanie nimi było duże, dlatego
pojawią się dodatkowe cztery moduły.
Obserwujemy duże zmiany w sposobie
spędzania wolnego czasu, wzrasta
aktywność sportowa, ludzie biegają,
chodzą z kijami, chętniej wybierają się
też na górskie wędrówki. Trudno zignorować takie zmiany, tym bardziej,
że wszyscy odczuli dłuższą nieobecność tych urządzeń. W parku zamontowanych zostanie osiem różnych elementów, oprócz parku na stadionie
miejskim, przy bieżni mamy już dwa
podwójne. Gorąco zachęcamy do przetestowania wszystkich, poza klasycznymi ćwiczeniami na przyciąganie, wyciskanie, prasa nożna pojawi się m.in.
urządzenie tai-chi.
W parku poza siłowaniami można
również wspólnie pobiegać. Niezastąpiony Zygmunt Łyżnicki razem
z Sekcją Biegów MOK również nie
odpuszcza, na różną okoliczność organizuje grupę chętną do biegania
po parkowych alejkach, mamy za sobą
już trzy biegi: Sylwestrowy, Walentynkowy i Wiosenny. Obiecujemy, że na
tym nie koniec, są plany na kolejne.
Największym zainteresowaniem cieszy
się ten ogólnopolski w ramach akcji
„Polska Biega”. W maju Mszana też
pobiegnie! Już teraz gorąco zachęcamy
do udziału w biegu.

wego centrum. Atrakcyjne i bezpieczne, z pięknymi walorami przyrodniczymi już wzbudzają zainteresowanie. Nowa atrakcja rozszerzy dalsze
możliwości. Odzew ze strony przedsiębiorców jest pozytywny. Trasa rowerowa będzie miała nawierzchnię asfaltową, wzdłuż trasy rowerowej planowana jest osobna trasa dla ruchu
pieszych. Dodatkowo planuje się wykonanie trzech parkingów rowerowych
wyposażonych w stojaki wiaty ze sto-

łami i ławami. Mam nadzieję, że
wszystko potoczy się po naszej myśli
– projekt tras pieszo-rowerowych został już złożony w Urzędzie Marszałkowskim w ramach Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego, z ogromną niecierpliwością czekamy na pozytywne wieści.
Burmistrz Miasta
mgr Józef Kowalczyk

Walczymy razem
o czyste powietrze

M

iasto Mszana Dolna podejmuje działania proekologiczne. Poprawa jakości powietrza w naszym regionie staje się
sprawą priorytetową. Dotychczas zrealizowane projekty np. montaż instalacji
solarnych czy unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest związane
są właśnie z polityką proekologiczną
Miasta Mszana Dolna. Kontynuacją
starań jest poprawa warunków życia
mieszkańców zarówno pod kątem środowiska naturalnego jak i ekonomii.
Wymiana szkodliwych pożeraczy paliw
stałych, tzw. „kopciuchów” na kotły
spełniające najwyższe aktualnie obowiązujące normy i wymogi, pozwoli nie
tylko na obniżenie niskiej emisji, ale
i na oszczędności w ilości zużywanego
paliwa.
Miasto Mszana Dolna złożyło dwa
wnioski w ramach RPO WM 20142020 na działania 4.4. Redukcja emisji
zanieczyszczeń do powietrza (poddziałania 4.4.2 oraz 4.4.3) Wyniki konkursu poznamy dopiero w czerwcu.
Wcześniej jednak domy osób, które zakwalifikowały się do konkursu zostaną
odwiedzone przez audytorów. Lista

audytorów już wkrótce ukaże się na
naszej stronie internetowej w zakładce: „wymień piec”, podobnie jak
podstawowa lista domów zakwalifikowanych do projektu. Lista rezerwowa
jest cały czas otwarta.
Poniżej przypominamy najważniejsze założenia Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego 2014-2020 dotyczącego
wymiany urządzeń grzewczych w budynkach indywidualnych:
1. Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych wynosi 350 zł/kW
mocy grzewczej urządzenia, jednak nie
więcej niż 8000 zł, bezpłatna ocena
energetyczna budynku dla mieszkańców zostanie przeprowadzona przez
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego. Wykaże ona jakiej
mocy kocioł powinien zostać zamontowany w danym budynku.
2. Ocena energetyczna budynku
musi zostać podpisana przez mieszkańców, którzy chcą wziąć udział
w programie.
3. Ocena energetyczna zgodnie
z zakresem przyjętym przez Instytucję
Zarządzającą RPO WM ma zawierać:

www.mszana-dolna.eu
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3. zakup i montaż niezbędnej armatury (pod warunkiem zapisu w ocenie
energetycznej, że są one niezbędne do
poprawnego funkcjonowania kotła)
Przykład rozliczenia:
• Moc grzewczą nowego kotła
• Zalecenia termomodernizacyjne
(np. ocieplenie ścian, wymiana okien)
- jeśli audytor wskaże taką konieczność, mieszkaniec będzie zobowiązany
do przeprowadzenia takich prac
w okresie realizacji projektu. W przypadku nie przeprowadzenia zalecanych prac mieszkaniec zostanie skreślony z uczestnictwa w projekcie.
• zalecenia dot. modernizacji instalacji
jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej
pracy nowego kotła (np. wymiana rur
o dużych średnicach na mniejsze,
wkład kominowy)
4. W ramach niniejszego programu
wsparcie udzielane będzie na inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące
paliwa gazowe, spalające biomasę
oraz wykorzystujące paliwa stałe (węgiel), które spełniają wymagania klasy
piątej (tzw. kotły piątej generacji)
według normy PN-EN 303-5:2012
oraz wymagania dotyczące ekoprojektu, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy
2009/125/WE z dnia 1 października
2009r. Aby zachowany został standard
niskoemisyjny pieca konieczne będzie
spalanie tylko węgla kamiennego
o frakcji ekogroszek oraz niezbędne
jest posiadanie przez kocioł podajnika.

5. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie przez mieszkańca miasta.
Mieszkaniec będzie zobowiązany do
wymiany kotła, zgodnie z warunkami
programu. Po zakończeniu prac mieszkaniec celem odzyskania poniesionych
kosztów złoży do tut. urzędu niezbędne dokumenty zapisane w umowie, w tym:
• protokół z likwidacji kotła podpisany
przez instalatora oraz potwierdzenie
ze złomowania kotła - POTWIERDZENIE JEGO BEZPIECZNEJ UTYLIZACJI
• aktualną opinię kominiarskiej wydanej przez uprawnionego kominiarza
• dokumenty kotła potwierdzające,
że spełnia wymogi projektu (w tym
potwierdzenie, że instalowany kocioł
nie będzie posiadał rusztu awaryjnego
ani elementów umożliwiających jego
montaż)
• fakturę vat/rachunek wystawiony
przez Instalatora zawierający pozycje:
1. demontaż starego źródła ciepła,
2. zakup i montaż nowego źródła
ciepła (dofinansowanie do mocy kotła
podanej w ocenie energetycznej budynku)

1. Moc kotła dobrana przez audytora:
20 kW
2. Dofinansowanie do kotła: 20 kW x
350zł/kW = 7 000 zł (max. 8000 zł)
Koszt kotła np. 8500 zł, różnicę
pokrywa mieszkaniec, czyli 1500 zł
Dofinansowanie może być powiększone o:
• kwotę max 6000 zł (dla kotłów
gazowych), jeżeli ocena wykaże
niezbędne
przeróbki
instalacji,
w to można również wliczyć koszty
projektu
• kwotę max 1000 zł (dla kotłów
na paliwo stałe), jeżeli ocena wykaże niezbędne przeróbki instalacji,
w to można również wliczyć koszty
projektu.
Już wkrótce zostanie zorganizowane
kolejne spotkanie z mieszkańcami
miasta, na którym ponownie przedstawimy warunki uczestnictwa oraz omówimy szczegóły programu dofinansowującego wymianę kotłów.
Red. A. Duda

Powiatowe Święto Żołnierzy Wyklętych
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żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy po 1944 roku
nie zgodzili się, by Polską rządziła
komunistyczna władza i nie złożyli
broni. Za tą postawę wielu z nich
zapłaciło najwyższą cenę - życie - mówił Jan Puchała, starosta limanowski.
Pomimo wieloletniej zmowy milczenia
i wielu prób wymazania z pamięci
niezłomnych bohaterów po ponad
sześćdziesięciu latach powracają dziś
z niepamięci. Starosta limanowski podziękował pocztom sztandarowym,
wójtom, burmistrzom, samorządom lokalnym, instytucjom, radnym, przed-

stawicielom policji, straży pożarnych,
dyrektorom szkół i młodzieży. Odmówiono modlitwę za dusze poległych
żołnierzy wyklętych z terenu powiatu
limanowskiego, po czym delegacje
złożyły znicze pod tablicą pamiątkową
Pomordowanych Żołnierzy Niezłomnych. Znicze kolejno złożyli przedstawiciele samorządów, urzędów,
szkół i służb mundurowych. W Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej odprawiona została uroczysta
msza święta w intencji żołnierzy
wyklętych. Po zakończonej mszy
św. w Sali Widowiskowej Limanow-

FOT. POWIAT LIMANOWSKI

1

marca 2017r. o godzinie 14.00
rozpoczęły się powiatowo-miejskie uroczystości upamiętniające
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Patronat honorowy nad
obchodami objęli Wiesław Janczyk
- Wiceminister Finansów, Poseł na
Sejm RP, Jan Puchała - Starosta Limanowski, Władysław Bieda - Burmistrz Miasta Limanowa i ks. dr Wiesław Piotrowski - proboszcz parafii
Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.
Pod pamiątkową tablicą Pomordowanych Żołnierzy Niezłomnych na
cmentarzu parafialnym zostali powitani zostali wszyscy zaproszeni goście
oraz delegacje ze sztandarami. Kpt.
Stanisław Dębski przedstawił krótki
rys historyczny postaci niezłomnych
bohaterów ziemi limanowskiej stawiających czynny opór sowietyzacji
Polski. Złożenie zniczy przed tablicą
pamiątkową pomordowanych żołnierzy niezłomnych poprzedził Apel Pamięci. Ta uroczystość upamiętnia
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FOT. POWIAT LIMANOWSKI

skiego Domu Kultury odbyła się druga
część uroczystości. Tam też rozpoczął
się wykład Marcina Chorązkiego z Instytutu Pamięci Narodowej oddział
w Krakowie pt. „Podziemie zbrojne
w Polsce w latach 1944-1956”, który
wzbogacony został o projekcję filmu
"Rączy" w reżyserii Dariusza Walusia.
Bezpośrednio po prelekcji orkiestra
„Echo Podhala” wykonała koncert pieśni patriotycznych.
W uroczystościach udział wzięła
udział delegacja z naszego miasta
w osobach Burmistrza Józefa Kowalczyka oraz Radnych Janusza Matogi
i Bogdana Surówki.
na podstawie:
www.powiat.limanowa.pl

Nadeszła pomoc - Straż Miejska w akcji
wano karetkę pogotowia. 33-letniego
mieszkańca Mszany Dolnej udało
się obudzić i wydobyć z pustostanu.
Na szczęście strażnicy w porę dotarli
do mężczyzny, który nie umiał wyjaśnić dlaczego przy –100 C
postanowił przenocować w
tak ekstremalnych warunkach. Mężczyzna odmówił
pomocy od załogi karetki
pogotowia, stwierdzając,
że czuje się dobrze i nie potrzebuje pomocy medycznej. Funkcjonariusze Straży
Miejskiej przekazali trzydziestolatka pod opiekę
rodzinie. Podczas akcji
wykazano dwóch mężczyzn
o statusie osoby bezdomnej. Dzięki pomocy miesz-

kańców naszego miasta, osoby te
otrzymują dach nad głową oraz mogą
liczyć na ich pomoc.
red. UM

FOT. STRAŻ MIEJSKA

W

nocy z 8 na 9 lutego, funkcjonariusze Straży Miejskiej
w Mszanie Dolnej rozpoczęli
akcję ,,Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych”. Akcja ta ma
na celu zwracanie szczególnej uwagi
na sytuację osób bezdomnych, poznania miejsc ich grupowania się na danym terenie oraz udzielanie bezpośredniej pomocy osobom bezdomnych
zwłaszcza tym znajdującym się poza
placówkami noclegowymi.
Podczas nocnego patrolu strażnicy
miejscy patrolując rejon dworca kolejowego w Mszanie Dolnej natrafili
w jednym z kolejowych pustostanów
na śpiącego mężczyznę leżącego na
podłodze. Funkcjonariusze przystąpili
do pomocy gdyż mężczyzna nie odpowiadał na wołania strażników. Wez-

Bezpieczne ferie ze Strażą Miejską

J
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FOT. STRAŻ MIEJSKA

ak zawsze, tuż przed rozpoczęciem
ferii zimowych Straż Miejska
w Mszanie Dolnej przeprowadziła
spotkania w szkołach. Program spotkań, realizowany jest w pierwszych
klasach szkół podstawowych w ramach
akcji “Bezpieczne ferie ze Strażą
Miejską”.
W prelekcjach uczestniczyło łącznie
76 dzieci z mszańskich szkół. Komendant Straży Miejskiej Jakub Spędzia
przypomniał 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.
red. Straż Miejska
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Pożegnania - Powitania

Nowy Dyrektor ZSM nr 2

B

pująca ze stanowiska Józefa Łabuz
podziękowała również za współpracę
radnym, burmistrzowi, a także pracownikom urzędu. Życzyła pomyślności w kierowaniu miastem.
Red.

Nowy Zastępca Komendanta
Policji w Mszanie Dolnej

N

a sesji Rady Miasta 29 grudnia
Anna Pękała, komendant Komisariatu Policji w Mszanie
Dolnej, przedstawiła radnym miasta
Mszana Dolna swojego zastępcę. Został
nim podkomisarz Wiesław Czamara,
który zastąpił na stanowisku Marka
Franczyka. Wiesław Czamara w policji
pracuje przeszło 22 lata. Swoją służbę
zaczynał w Warszawie przez Nowy
Sącz, a później trafił do Komendy
powiatowej Policji w Limanowej.
W Mszanie Dolnej będzie dowodził
pionem śledczym.
Miejscy Radni również w minionym
roku pożegnali podinsp. Marka Franczyka, który po 23 latach pracy na stanowisku zastępcy komendanta przeszedł na emeryturę. Marek Franczyk
na KP w Mszanie Dolnej trafił w 1993
roku. Przez pół roku był pełnił obowiązki szefa komisariatu. Później
pełnił obowiązki z-cy komendanta najpierw Władysława Kozery, Marka
Szczepańskiego i ostatnio Anny Pękały. Przez 20 lat kierował pionem kryminalnym, a ostatnio pionem prewencji. Na sesji Rady Miasta w dniu 30
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listopada uroczyście pożegnali go Burmistrz Józef Kowalczyk, Przewodnicząca Agnieszka Modrzejewska-Potaczek i radni. Burmistrz chwalił
komendanta za dobrą współpracę,
aktywność i pracę na rzecz miasta.
Podziękował za pracę na rzecz mieszkańców miasta, życzył zdrowia i realizacji swoich planów życiowych.
Jak przyznał Marek Franczyk, ma już
kilka planów związanych z emeryturą.
Jednak sentyment do pracy i służby

0 listopada 2016 roku Rada
Miasta podjęła uchwałę o wyborze nowych członków Rady
Społecznej mszańskiego ośrodka zdrowia. W trakcie sesji podziękowano
również dotychczasowej Radzie Społecznej działającej pod przewodnictwem Antoniego Roga za 4 letnią
działalność.
Nowa Rada Społeczna w składzie:
przewodniczący Janusz Matoga, wiceprzewodniczący Bartosz Piątkowski,
sekretarz Maria Łyżnicka, przedstawiciel wojewody Ewa Filipiak, Marta
Dzadkowiec-Sądej oraz Bogumiła
Cieżak spotkała się po raz pierwszy na
posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2016
roku, podczas którego uchwalono regulamin oraz wysłuchano sprawozdania z działalności ośrodka zdrowia,
przedstawionego przez kierownika
SP ZOZ Waldemara Siwca. Kierownik
poinformował, że realizacja planów
założonych na rok 2016 roku
kształtuje się na poziomie 10 %.
W związku z powyższym zalecono
kierownikowi ośrodka prace nad:
ułatwieniem dostępu do rejestracji,
zwiększeniem dostępności do lekarzy
pierwszego kontaktu oraz zagospodarowaniem nadwyżki środków zgromadzonych na koncie na cele inwestycyjne związane z poprawą funkcjonowania placówki.
red. Janusz Matoga
zostaje. Było w niej kilka ciekawych
jak i tych mniej fajnych momentów.
Trzeba jednak pamiętać te dobre…
Red.

FOT. URZĄD MIASTA

FOT. URZĄD MIASTA
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FOT. URZĄD MIASTA

ogumiła Cieżak oficjanie objęła
stanowisko Dyrekotra Zespołu
Szkół Miejskich nr 2 w dniu 1
lutego. Wcześniej, podczas sesji Rady
Miasta w dniu 16 stycznia odebrała
nominację na to stanowisko od Burmistrza Miasta Józefa Kowalczyka.
W obecności wszystkich radnych
nowa Pani Dyrektor wyraziła nadzieję
na udaną współpracę. Wcześniej
Agnieszka Modrzejewska-Potaczek,
Przewodnicząca Rady Miasta wspólnie
z Agnieszką Sasal, Wiceprzewodniczącą Rady Miasta podziękowali
za współpracę odchodzącej na emeryturę dotychczasowej dyrektor Józefie
Łabuz. Do tych podziękowań włączył
się oczywiście Józef Kowalczyk. Ustę-

Nowa Rada
Społeczna
Ośrodka
Zdrowia
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Dudy „Za długoletnie
Pożycie Małżeńskie”
wręczał burmistrz Józef Kowalczyk. Nie zabrakło listów gratulacyjnych, upominków
i kwiatów więc pomoc
była niezbędna - burmistrza wspierali Przewodnicząca Rady Miasta Agnieszka Modrzejewska-Potaczek oraz
Radni Miasta Janusz
Matoga i Bogdan Surówka. Uhonorowanym parom gratulował również Wiceminister Finansów
Wiesław Janczyk i Mieczysław Uryga
Wicestarosta Limanowski. Dekoracja
zajęła trochę czasu, par obchodzących
jubileusz z miasta było osiem, z terenu
gminy aż trzydzieści trzy. W dekoracji
panu Wójtowi pomagała Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Kania.
W uroczystościach uczestniczyli również radni z terenu gminy oraz radna
powiatowa Ewa Filipiak. Na szczęście

diamentowych godów, które chętnie
zorganizowałyby dwa zagórzańskie
samorządy, więc kto wie? Na razie pamiątką złotych Godów jest wspólne
grupowe zdjęcie i naszych „złotych”
Jubilatów.
Pary małżeńskie obchodzące obchodzące Jubileusz 50-lecia Pożycia
Małżeńskiego w 2016 roku:
1. Państwo Zofia i Józef Chrustkowie
2. Państwo Wanda i Walter Cłapkowie
3. Ewa i Józef Dzyrowie

FOT. URZĄD MIASTA

W

tym roku wspólnie, razem
z Gminą Mszana Dolna,
miasto uhonorowało pary
małżeńskie obchodzące 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego. Uroczystości rozpoczęły się w sobotę,
17 grudnia od mszy św. w kościele
p.w. Św. Michała Archanioła. Ksiądz
Proboszcz Jerzy Raźny zaprosił świętujące pary przed ołtarz i tak jak pięćdziesiąt lat temu usłyszeliśmy słowa
małżeńskiej przysięgi. Następnie przekazał wszystkim Jubilatom pamiątkowe błogosławieństwo Metropolity
Krakowskiego Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza.
W tym roku otrzymało je ponad 40
par i choć nie wszyscy, z różnych przyczyn mogli uczestniczyć w Jubileuszu
wokół Księdza zgromadził się spory
tłum „nowożeńców”. Po ślubie nowożeńcy zazwyczaj świętują na weselu, w tym przypadku nie mogło być
inaczej – dalsza część uroczystości zaplanowana była w ośrodku wypoczynkowym „Janda”. Tym razem honorowymi gośćmi na „złotym weselu” byli
nasi Jubilaci. Przywitali ich Burmistrz
Miasta Józef Kowalczyk i Wójt Gminy
Bolesław Żaba. Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego Danuta Śmieszek pogratulowała wszystkim parom długoletniego stażu. Jak wspomniała, każde
małżeństwo tworzy niepowtarzalną
historię i jest dla innych świadectwem
wartości, które nie przemijają. Życzyła
kolejnych lat wspólnego małżeńskiego
życia w zdrowiu i szczęściu oraz
kolejnych jubileuszy. Wspomniała,
że akt dekoracji będzie oficjalnym
przypieczętowaniem prawdy o wzorze
małżeństwa dla innych, a jednocześnie
gwarancją, że nasi Jubilaci nadal
służyć swym przykładem i doświadczeniem dla dobra przeszłych pokoleń.
Medale od Prezydenta RP Andrzeja

FOT. URZĄD MIASTA

Wspólne Złote Gody w Mszanie Dolnej

nie zabrakło sił, by odśpiewać „sto lat”
naszym szanownym Jubilatom. Pomogli w tym muzycy z kapeli regionalnej z Olszówki, którzy towarzyszyli
i wspierali nas muzycznie od samego
początku już w kościele. Przy toastach
pojawiały się życzenia świętowania

4. Państwo Maria i Władysław Rogowie
5. Państwo Barbara i Stefan Stożkowie
6. Państwo Maria i Marian Surówkowie
7. Państwo Anna i Stefan Wróblowie
8. Państwo Barbara i Władysław Wróblowie
Red. UM
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Z

a nami dwa intensywne styczniowe weekendy w Miejskim
Ośrodku Kultury - na dwóch
koncertach oraz jednym pokazie
zaprezentowały się grupy muzyczne
działające przy MOK, wszyscy
instrumentaliści oraz dzieci z grup
tanecznych.
Pierwsi, którzy na scenie pojawili
się 22 stycznia z repertuarem kolęd
i pastorałek to Żeński Chór Kameralny
MOK Mszana Dolna oraz Grupa Śpiewacza Mszanicanki. Gościnnie wystapił Chór Męski im. Ks. J. Hajduka.
Red. MOK

Śpiewają

Tańczą, grają i śpiewają - wszystko to w MOKu
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Kultura

FOT. MOK

Tańczą

T

uż przed feriami mocno zapełniła się sala w sobotnie popołudnie. Zaplanowany na 28
stycznia występ grup tanecznych przyciągnął całe rodziny pragnące obejrzeć
swoje pociechy po semestrze intensywnych zajęć.
Na scenie zaprezentowały się grupy
taneczne, które na codzień ćwiczą
w MOKu - najmłodsi uczestnicy zajęć
- przedszkolaki pana Kuby, dwie grupy
tańca nowoczesnego pana Tomka oraz
grupa tańca towarzyskiego, którą
prowadzi pan Paweł. Rytmiczne
rock’and‘rolle, kankany czego tam nie
było! Po każdym występie burzą oklasków nagradzani byli nasi mali tancerze. Gratulacjom i zachwytom nie było
końca. Nagrodą za ciężką pracę jest
zasłużony zimowy wypoczynek, a potem powrót na zajęcia.
Red. MOK

FOT. MOK

Grają

N

iedzielny koncert, 29 stycznia
również zakończył pierwszy
semestr zajęć w MOK. Były
to dwie intensywne godziny zapełnione
muzyką i śpiewem uczestników warsztatów muzycznych i wokalnych.
Zabrzmiały kolędy i pastorałki, piosenki około świąteczne w wykonaniu
akordeonistów, pianistów i pianistek,
skrzypaczek, gitarzystek i gitarzystów
oraz wokalistek. Gratulujemy wszystkim występującym, a szczególnie tym,
dla których był to pierwszy występ na
scenie i dodatkowo walczyli z tremą.
Red. MOK

Mszanicanki
Przedstawienie w “Świecie
barw” Grupy Teatralnej Wizja zakolędowały
w Ślemieniu
W
Swoje umiejętności sceniczne zaprezentowali: Martyna Antosz, Milena Antosz, Agnieszka Burkowicz, Noemi
Loch, Martyna Madej, Agnieszka Stachura, Zuzanna Stachura, Olga Struś,
Gabriela Ściegienna, Aleksandra Wilk
i Tomasz Wilk. Serdecznie gratulujemy!
Red. MOK

W

dniach 28 i 29 stycznia
odbywał się XXIV Konkursie Kolęd i Pastorałek „Radujmy się bracia mili” w Ślemieniu
koło Żywca. Pojawiła się tam grupa
śpiewacza Mszanicanki działająca przy
Miejskim Ośrodku Kultury.

FOT. MOK

FOT. GOK JEMIOŁA

niedzielę, 12 marca Grupa
Teatralna Wizja prowadzona
przez Monikę Antosz-Grodzicką zaprezentowała na scenie MOK
przedstawienie „W świecie barw” oraz
trzy skecze kabaretowe z repertuaru
Neonówki i Paranienormalnych „Pizza przyszłości”, „Tanie linie lotnicze” oraz „Niebo”.
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FOT. GOK JEMIOŁA

Źródło: Gminny Ośrodek Kultury
„Jemioła” w Ślemieniu

Ferie zimowe w Bibliotece pod
hasłem „Z przygodą pod rękę”
FOT. BIBLIOTEKA MIEJSKA

W zeszłorocznym konkursie Pani
Barbara Stożek zajęła I miejsce w kategorii śpiew solo, a w tym roku grupa
wróciła z III miejscem w kategorii zespoły – grupy dorosłe. Najważniejszym
założeniem tego konkursu jest pielęgnacja tradycji śpiewu kolęd oraz
ochrona zwyczaju kolędowania. Jury
zwracało dużą uwagę repertuar,
utwory świeckie, noworoczne i zimowe od razu wykluczał możliwość
wystąpienia. Serdecznie gratulujemy!
Wyjazd grupy był możliwy dzięki
dotacji z Urzędu Miasta w ramach promocji miasta

P

odczas tegorocznych ferii Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej
zaoferowała dzieciom (w przedziale wiekowym 6-12 lat) pięciodniowe zajęcia łączące w sobie umiejętność współpracy w grupie, rozrywkę
i naukę. Oryginalne gry i zabawy miały
na celu rozwijanie wyobraźni najmłodszych, poszerzanie ich wiedzy i uaktywnianie ich kreatywności w różnych
obszarach działania.
Podczas licznych konkurencji, quizów i konkursów uczestnicy uczyli się
samodzielnie myśleć i z odwagą przedstawiać swoje propozycje. Z dumą prezentowali swe umiejętności manualne
wykonując m.in. pirackie stroje i makijaże oraz tworząc własne animacje,
będące połączeniem sztuki plastycznej
i nowoczesnej technologii przy użyciu
telefonów komórkowych (zajęcia te
gościnnie poprowadził artysta-plastyk
Michał Liszka). Nie zabrakło także atrakcyjnych wycieczek. Pierwszą z nich
był wyjazd do kina „Śnieżka” w RabceZdroju na film muzyczny pt. „Sing”,

który wzruszał i rozbawiał do łez potężną dawką humoru. Nie mniej fascynująca okazała się wizyta w mszańskiej piekarni „GS Samopomoc
Chłopska”, podczas której dzieci poznały tajniki niedocenianego, a tak
przecież potrzebnego zawodu piekarza. Miłym akcentem tej eskapady było
wyjątkowo serdeczne przyjęcie gości
przez pracowników tejże placówki
a także przepyszny poczęstunek
w postaci ich świeżych wypieków.
Zwieńczeniem ferii było wręczenie
uczestnikom drobnych upominków,
oprócz których zabrali ze sobą radosne
wspomnienia wspólnie spędzonych
chwil. Dodatkową niespodziankę sprawiła dzieciom Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Mszana Dolna – Agnieszka Sasal, organizując im wyjazd
na lodowisko w Limanowej. W tegorocznych zajęciach wzięło udział ok.
45 osób. Oprócz dobrej zabawy i mnóstwa wrażeń mieli oni zapewniony codzienny słodki posiłek.
red. i foto Biblioteka Miejska

Pokonkursowa wystawa prac
VI Powiatowego Konkursu Fotograficznego
“Z obiektywem przez Powiat”

Wiosna 1/2017

nych zdjęć byli także mieszkańcy
naszego miasta. Wędrujący z obiektywem przez powiat limanowski na
pewno się nie rozczarują. Ukazuje
on bowiem, oprócz tego co widoczne

gołym okiem, ukryte głębiej piękno
naszych ukochanych stron.
Red. Biblioteka Miejska

FOT. MARIA TRZUPEK. I MIEJSCE

W

styczniu sala wystaw Miejskiej Biblioteki w Mszanie
Dolnej zapełniła się urokliwymi kadrami uwieczniającymi niepowtarzalne pejzaże, wyjątkowe miejsca
bądź obiekty oraz kulturę, obrzędowość i magię dni powszednich naszego
powiatu.
Z Biblioteki Powiatowej w Limanowej przybyło do nas kilkadziesiąt zwycięskich i wyróżnionych prac wyłonionych spośród 259 nadesłanych zdjęć
autorstwa 64 fotografów. Była to pokonkursowa prezentacja nagrodzonych prac VI Powiatowego Konkursu
Fotograficznego „Z obiektywem przez
Powiat”. Odwiedzających naszą Bibliotekę zafascynowała kreatywność
oraz talent uczestników konkursu
w uchwyceniu urody naszej limanowskiej ziemi. Twórcami tych oryginal-
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Kultura

Morawy
Anety Miąsik

Wystawa fotografii
Roberta Łabuza

FOT. LISZKA ART GALLERY

W

marcu w naszej bibliotece
prezentowane były prace
miejscowej artystki Anety
Miąsik – członkini różnych kół fotograficznych z terenu Małopolski, wielokrotnie eksponującej swe dzieła
na rozmaitych wystawach. Pani Aneta,
z zawodu nauczycielka, zajmuje
się makrofotografią hobbystycznie
od 2008 roku.
Tematyka jej zdjęć to przede wszystkim przyroda, zwierzęta i rośliny,
a od roku także pejzaże. Tym razem
jej prace wykonane są innowacyjną
techniką, którą cechuje się wyjątkowa
lekkość. Przedstawione zdjęcia ukazały
niepowtarzalny klimat morawskiej
krainy.
Red. Biblioteka Miejska

FOT. LISZKA ART GALLERY

FOT. ANETA WĄSIK

A

rt Galeria Michała Liszki
to miejsce, które prezentuje
w swoich gościnnych progach
artystów z różnych środowisk, młodych
zdolnych dopiero co stawiających
kroki w świecie sztuki, tych, którzy odnoszą już sukcesy, jak i rodzimych
twórców. Miejsce znane jest wszystkim, którzy ze sztuką mają coś wspólnego. Zbiorowe wernisaże, ogłaszane
co chwilę free arty, pokazy indywidualne – jednym słowem adres, pod
którym coś się dzieje. I tak w lutym,
na ul. Piłsudskiego 39 swoją wystawę
fotografii zaprezentował tam Robert
Łabuz.
Jego pasją jest fotografia przyrodnicza, która jak sam mówi, to wielkie
wyzwanie i przyjemność ale też sposób
na odpoczynek, wyciszenie i spędzenie
wolnego czasu. Uczy pokory, cierpliwości i zmusza do nieustannego
poszerzenia wiedzy. Kto nie widział
niech żałuje, albo czeka na kolejną
możliwość obejrzenia tych zjawiskowych prac.
Red. Biblioteka Miejska

Malarstwo na szkle Anny Madei
Wernisaż artystki pochodzącej z Mszany Dolnej
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wystawy w zakopiańskiej "Jaszczurówce", nowosądeckiej galerii Civitas
Christiania oraz podczas cyklicznych
wystaw szczawnickiego oddziału TPSP
w galerii Eglander Caffe. Jej prace
można na co dzień podziwiać w galerii
"Krzywa Jabłonka" znajdującej się
obok rodzinnego domu Madejów
w Pieninach, a należącej do jej siostrzenicy - Joanny Dziubińskiej. W kręgu
zainteresowań artystycznych Anny Madejowej pozostają ludowe legendy,
zwyczaje i obrzędy górali pienińskich
związane z pracą na roli, świętami

roku liturgicznego, tradycją ludową
oraz tematyka religijna, a szczególnie
Madonny. Jej ciepły, serdeczny, barwny sposób malowania jest rozpoznawalny od pierwszego wejrzenia.
Nie sposób prac Anny Madejowej
pomylić z pracami innych twórców.
Uśmiechnięte Madonny, radośni górale, potrafiący się bawić i pracować
z rozmachem, to jej dzieła. Zachęcamy
gorąco do wyprawy do Szczawnicy,
to naprawdę niedaleko, a naprawdę
warto.
red. UM

OBRAZ: ANNA MADEI

D

o 23 kwietnia w Galerii Pijalni
Wód Mineralnych w Szczawnicy króluje malarstwo na szkle
Anny Madejowej. Wystawa została
uroczyście otwarta w obecności artystki, jej rodziny, przyjaciół ze szczawnickiego oddziału TPSP i oraz grona
znajomych. Anna Madeja pochodzi
z Mszany Dolnej, od lat - jako żona
Józefa Madei, rzeźbiarza ludowego,
wnuka najsłynniejszego przewodnika
po Pieninach i autora szlaków turystycznych także Józefa - jest mieszkanką Szczawnicy. Malarstwem na
szkle zajęła się przed laty, jeszcze pracując w Rabce i tam też prowadziła
warsztaty malarskie dla dzieci.
Wielokrotnie prowadziła zajęcia malarstwa na szkle, ucząc kolejne pokolenia szczawniczan tej trudnej sztuki
na zajęciach kółka plastycznego MOK,
prowadząc plenery w swoim ogrodzie.
Jej prace znajdują się w licznych muzeach w Polsce i za granicą, a także
w domach prywatnych kolekcjonerów.
Miała swoją wystawę w Sejmie RP
oraz... na promie pływającym do
Szwecji. Rokrocznie prezentuje swoje
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FOT. ZSM NR 1

6 marca odbył się Międzynarodowy Konkurs ,,Kangur Matematyczny”. Ten konkurs w naszej
szkole cieszy się bardzo dużym
zainteresowaniem wśród uczniów.
Wszyscy, którym nie straszna jest
matematyka próbują swoich sił w zmaganiach z ciekawymi zadaniami.

FOT. ZSM NR 1

W każdym kolejnym roku szkolnym
rośnie liczba uczestników konkursu.
W bieżącym roku w konkursie uczestniczyło 122 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum, a w roku
poprzednim 107 uczniów. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali nagrodę uczestnictwa, natomiast na wyniki konkursu muszą cierpliwie czekać
do maja. Życzymy sukcesów.

mgr Agnieszka Pyszczek

Powrót Niezłomnych
„Życie poświęcić warto
jest tylko dla jednej idei,
idei wolności.
Jeśli walczymy i ponosimy
ofiary to tylko dlatego,
że chcemy właśnie żyć,
ale żyć jako ludzie wolni,
w wolnej ojczyźnie”

FOT. ZSM NR 1

Matematyczne
zmagania
w ,,Jedynce”

Kpt. Zdzisław Broński
„Uskok”

Z

inicjatywy Samorządu Uczniowskiego po raz pierwszy w ZSM
nr 1 w Mszanie Dolnej zorganizowane zostały obchody Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
W przeddzień święta obchodzonego
w naszym kraju 1 marca, wszystkie
klasy gimnazjalne uczestniczyły w specjalnej lekcji historii.
Uczniowie w skupieniu wysłuchali
prelekcji pt. „Polskie powojenne podziemie niepodległościowe”, którą
wygłosił zaproszony gość - dr Dariusz
Gorajczyk z krakowskiego oddziału
IPN oraz zapoznali się z przygotowaną
przez samorząd wystawą okolicznościową pt. „Czas Niezłomnych”. Wystawa – którą obecnie szkoła może udostępniać zainteresowanym do wypożyczenia – prezentowana była w szkole
do 3 marca także dla rodziców i innych
gości oraz omawiana na wybranych
lekcjach. Niektórzy z uczniów w taki
sposób poszerzyli swoje wiadomości,
a niektórzy po raz pierwszy zapoznali
się z faktami dotyczącymi powstania
podziemia niepodległościowego po
II wojnie światowej, powodów i celu
walki, trudówżycia partyzanckiego.
Usłyszeli o okrutnej eliminacji Nie-

złomnych przez komunistów i sposobach skazywania ich na wieczną
niepamięć.
Zapora, Łupaszka, Inka, Zapora,
Bartek Orlik i inni - choć mieli zostać
wyklęci z historii i pamięci - powracają. Dzieje się tak, choć wciąż są
czynni ludzie, którym trudno przyznać, że Wyklęci walczyli o Polskę nie
wchodząc w żadne układy z komunistycznymi okupantami, że to piękna,
wyrazista tradycja i szlachetne postacie. Dziś do grona tych, co pragną poznawać skrywane dotąd karty naszej
trudnej historii dołącza mszańska „Jedynka”. To nasze pragnienie, ale i obowiązek. Powinność wynikająca także
z faktu, że naszym patronem jest ten,
co ukochał tę ziemię i który kochać
jej uczył i uczy po dziś dzień - Henryk
Sienkiewicz. Jak nadmienił nasz prelegent pan dr Dariusz Gorajczyk, – na
powieściach Sienkiewicza wychowało
się pokolenie Żołnierzy Niezłomnych.
Wzory szlachetności, polskiego ducha,
oddania ojczyźnie po największą ofiarę
czerpali Wyklęci właśnie od Sienkiewiczowskich bohaterów. Dziś młodzi
przejąć mają tę tradycję. Jak testament...
mgr Irena Kołodziej

Koło Przyjaciół Biblioteki
w Zespole Szkół Miejskich nr 1

Wiosna 1/2017

brać pierwszoklasistów w podróż na
wyspę Książkolandię. W czasie rejsu
łódką rozbrzmiewały piosenki o tematyce morskiej, a panny wodne
strzegące brzegów Książkolandii zaprosiły dzieci do odgadywania zagadek
na temat różnych bajkowych postaci.
Gdy piraci dotarli na Książkolandię odnaleźli skarb, którym okazały się
książki, bo – jak kapitan podkreślił ,,Kto czyta jest bogaty, bo dużo wie
i umie”. Neptun – władca mórz odczytał obietnicę, którą złożyli wspólnie
wszyscy uczniowie klasy pierwszej,
dzięki czemu mogli zostać uroczyście
pasowani na czytelnika szkolnej biblioteki. Nowi czytelnicy otrzymali

FOT. ZSM NR 1

K

oło liczy 20 członków. Uczniowie współpracują z opiekunem
biblioteki w organizowaniu imprez szkolnych, jak i w codziennej
pracy. W tym roku szkolnym Koło
Przyjaciół Biblioteki przygotowało uroczystość pasowania na czytelnika
uczniów klasy pierwszej oraz przedstawienie pt. ,,Kopciuszek”.
Pasowanie odbyło się 23 lutego pod
hasłem ,,Z piratami na Książkolandię”.
Spotkanie uczniów klasy I z wychowawcą, Dyrekcją szkoły oraz Kołem
Przyjaciół Biblioteki poprzedziła inscenizacja przygotowana przez uczniów
klasy 6 a. Dzięki niej do naszej szkolnej
biblioteki zawitali dobrzy piraci, by za-
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FOT. ZSM NR 1

zakładki oraz identyfikatory uprawniające do samodzielnego korzystania
z biblioteki. Nie zabrakło również pamiątkowych zdjęć, słodyczy i zachęty
ze strony pani dyrektor A. Górskiej
do częstego odwiedzania biblioteki.
Pierwszego grudnia swoje umiejętności aktorskie uczniowie klasy IA gim-

nazjum zaprezentowali przed widzami
z klas 0 – III oraz IV-VI. We współczesnej wersji macocha to wielka bizneswoman, jej córeczki - Lola i Zyta niezmiennie zajęte są sobą, natomiast
Kopciuszek – Frania zepchnięta do roli
domowej służącej musi wykonywać
wszystkie prace. Dzięki pomocy Cy-

ganki główna bohaterka trafia na bal,
gdzie z gronem wspaniałych gości
zatańczy ,,Makarenę”. Telefon komórkowy, karta kredytowa, pizza, to rekwizyty, które przeniosły widzów razem
z Kopciuszkiem do współczesnego
świata. Podobnie zresztą jak muzyka a zwłaszcza takie polskie piosenki jak:
,,Przetańczyć z tobą chcę
całą noc”, ,,Jak się masz,
kochanie”, ,,Windą do
nieba”. Niezmienne w tej
baśni
wciąż
pozostaje
przesłanie, iż ,,nie szata
zdobi człowieka”. Skromność, dobroć, pracowitość
zostają dostrzeżone i w odpowiednim momencie nagrodzone. Współczesny ,,Kopciuszek” tak samo podoba
się widzom, dlatego też spotkanie zakończyło się gromkimi brawami i oczekiwaniem na kolejne.
Tak bawi się i uczy nasze Koło Przyjaciół Biblioteki. Uczy, że z biblioteką
zawsze warto się przyjaźnić.
mgr Krystyna Wiewiórka

"Szczęśliwy człowiek,
który posiada pasję"

P

FOT. ZSM NR 1

FOT. ZSM NR 1

rzez ostanie dwa tygodnie stycznia na korytarzach szkolnych
,,Jedynki” mieliśmy okazję się
przekonać o słuszności tych słów.
Gimnazjaliści z klasy I B prezentowali
swoim koleżankom i kolegom swoje
hobby.
Autentyczne zaangażowanie i radość, jaką czerpią ze swoich zainteresowań, okazały się być zaraźliwe. Prezentacje rysowników, miłośników
książek, klocków lego, gier planszowych, szachów oraz projektantów
mody spotkały się z ogromnym
zainteresowaniem, zwłaszcza wśród
najmłodszych osób.

FOT. ZSM NR 1. GDZIE W TYM ROKU?

mgr Katarzyna Kubowicz
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Gdzie w tym
roku?

N

ajwspanialej jest na końcu roku
szkolnego. Dzięki pozyskanym
przez Samorząd Uczniowski
środkom, najlepsi uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Mszanie Dolnej
po raz kolejny wyjadą na bezpłatną
wycieczkę do… Dzisiaj trudno jeszcze
przewidzieć czyj pomysł na cel wyprawy wygra. Najważniejsze jest to,
że takie wyjazdy stały się już szkolną
tradycją, byliśmy m.in. w Bochni, Niepołomicach, Krakowie, Zatorze.
Wycieczki są zwieńczeniem całorocznego trudu społeczności szkolnej, ale też nagrodą. Szansę wyjazdu
ma każdy uczeń. Trzeba „tylko” mieć
najwyższą średnią lub być po uszy zaangażowanym w pracę na rzecz
szkoły. Trzeba też pozyskać fundusze!
Informacje o wszystkich wydarzeniach
z życia szkoły inicjowanych przez SU
pojawiały się na gazetce szkolnej i natychmiast rozpoczynały się zmagania
z zadaniami. Rywalizację między
uczniami i klasami IV-VI widać było
zwłaszcza tam, gdzie konieczny był
własny wkład w pracę. Na przykład
„Dni owocowe” to nie tylko wspaniała
zabawa, przyjemność degustowania
deserów, ale też rywalizacja o zdobycie pieniężnej nagrody. Przy okazji
różnych dyskotek, czy zabaw RSU prowadziła sklepik, a sposobem na pozyskanie funduszy były nawet „Wróżby
andrzejkowe”.
Zgromadzonych funduszy wystarcza nie tylko na wycieczkę. Fundujemy
za nie nagrody książkowe dla uczniów
– zwycięzców różnych konkursów.
Wszystkie podejmowane przez nas
działania mają na celu:
• Działanie na rzecz społeczności
uczniowskiej.
• Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych
problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami.
• Rozwijanie demokratycznych form
współżycia, współdziałania
uczniów oraz przyjmowania
współodpowiedzialności
za jednostkę i grupę.
• Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
• Dbanie o dobre imię
i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej
tradycji.
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Z potrzeby serca...

FOT. ZSM NR 2

J

uż od dobrych kilku lat w Zespole
Szkół Miejskich nr 2 w Mszanie
Dolnej działa szkolny Wolontariat.
Dzieci i młodzież pod opieką nauczycieli podejmują rozmaite działania.
Koordynatorem Zespołu Charytatywnego jest pani Jadwiga Zapała, a zespół
stanowią: Agnieszka Stożek, Danuta
Kujacz, Zuzanna Gaura, Maria Szarek,
Maria Łabuz, Katarzyna Surma, siostra
Anna Laska.
W tym roku szkolnym na początku
września wyznaczyliśmy sobie nowe
cele i zadania. W zimowy semestrze
przważały przedświąteczne akcje jak
np. Szlachetna Paczka – dzielimy się
z innymi, “Świeca na wigilijny stół”,
“I Ty możesz pomóc”. Wolontariusze
działają nadal: trwa akcja ,,Uśmiech
dla dziecka”- wspólne zabawy, rozmowy, pomaganie dzieciom w Przedszkolu nr 2, akcja ,,Promyk radości dla
Seniora”- systematyczne odwiedzanie
chorych, a także ,,I ty rozumiesz”- pomoc koleżeńska w nauce. Trwa akcja
zbierania plastikowych zakrętek.
Wspieramy w ten sposób Michała,
który potrzebuje specjalistycznego
sprzętu i rehabilitacji. Z roku na rok
akcja zatacza coraz szersze kręgi – zakrętki zbierają uczniowie, ich rodziny,
sąsiedzi, a efekt tych działań to około
50 dużych worków zakrętek rocznie.
Jesteśmy wdzięczni i dumni, że nasze
dzieci i młodzież aktywnie i chętnie

dzielą się z potrzebującymi, a opiekunowie wolontariatu stanowią zgrany
zespół ludzi o otwartym sercu i zaangażowaniu. Mamy również zespół niepedagogiczny, który włączał się w pomoc przy realizacji przedsięwzięć.
Dzięki owocnej współpracy z rodzicami naszych uczniów, możemy pomagać innym, a „Kiedy pomagamy
innym, pomagamy sobie, ponieważ
wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas”(Flora Edwards)
Inne działania...
W trosce o środowisko naturalne,
a także edukację dzieci i młodzieży na-

sza szkoła od wielu lat uczestniczy
w zbiórce zużytych baterii współpracując z firmą Reba Organizacja Odzysku S.A. W ciągu 9 lat trwania programu zebraliśmy i przekazaliśmy do
recyklingu około 900 kg zużytych baterii. Uczniowie naszej szkoły mają
świadomość, że recykling zużytych baterii jest bardzo ważny nie tylko ze
względów ekologicznych ale także
ekonomicznych. Tak więc uczymy się
dbać o środowisko i mamy swój mały
wkład w czystość naszej planety.
ZSM Nr 2

Powiatowy Konkurs Poezji
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„Po raz pierwszy w kościele”. My jesteśmy dumni z obu naszych reprezentantek! Organizatorzy zadbali, by nikt
z uczestników nie opuścił tego wydarzenia z pustymi rękami . Każdy otrzymał, prócz dyplomu, nagrodę książkową. Laureaci dodatkowo obda-

rowani zostali nagrodami rzeczowymi, wręczanymi m.in przez Starostę
Limanowskiego - Jana Puchałę, który
objął konkurs honorowym patronatem.
ZSM nr 2

FOT. ZSM NR 2

9

marca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki
w Laskowej odbył się XIV Powiatowy Konkurs Poezji ks. Jana Twardowskiego ”Śpieszmy się kochać ludzi…”, którego organizatorem jest
Zespół Szkół w Laskowej. Co roku
uczniowie Zespołu Szkół Miejskich
nr 2 w Mszanie Dolnej uczestniczą
w tym niezwykłym spotkaniu miłośników poezji z powiatu limanowskiego.
Naszą szkołę w tegorocznej edycji
konkursu godnie reprezentowały: Natalia Klimowska, której opiekunem
była pani Danuta Kujacz i Julia Setlak,
przygotowywana przez panią Katarzynę Wasilewską. O laury walczyło
41 uczestników w dwóch kategoriach:
szkoła podstawowa i gimnazjum, których interpretacje oceniało jury w składzie: Piotr Gryźlak, Joanna Michalik
oraz Magdalena Szczygieł – Smaga.
Doceniona została nasza uczennica Julia Setlak, która zajęła III miejsce
w kategorii szkoła podstawowa.
Przepięknie zaprezentowała utwór

www.mszana-dolna.eu
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Nauczyciele z „Dwójki” będą szkolić
język angielski na Malcie
FOT. ZSM NR 2

Z

espół Szkół Miejskich nr 2
w Mszanie Dolnej w latach
2016/2017 realizuje projekt
"Rozwój kompetencji językowych kluczem do podnoszenia jakości pracy
szkoły" w ramach projektu „Mobilność
kadry edukacji szkolnej” Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ma on za zadanie zwiększenie
kompetencji językowych kadry Zespołu w zakresie j. angielskiego.
W projekcie bierze udział 14 nauczycieli przedszkola, szkoły podstawowej
i gimnazjum.

Projekt zakłada m. in. udział w mobilności zagranicznej w postaci dwutygodniowego kursu j. angielskiego na
Malcie oraz nawiązanie kontaktów
z podobnymi placówkami oświatowymi w innych krajach Unii Europej-

skiej. Dzięki podjętym działaniom nasz
zespół będzie mógł podnosić jakość
pracy szkoły przez wymianę doświadczeń, udział w projektach międzynarodowych i zagranicznych kursach
doskonalenia zawodowego, a także
umożliwi uczestnikom dalsze rozwijanie zdolności językowych. Projekt
jest finansowany w 100% ze środków
europejskich w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania wynosi 148 305,30 PLN.
red. ZSM nr 2

„Ogrodnik” na praktykach zawodowych
we Włoszech
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nik hotelarz, technik żywienia, technik
ekonomista, technik logistyk czy technik
obsługi turystycznej. Są to zawody,
gdzie jest szeroki rynek pracy nie tylko
w Polsce, ale także właśnie w Europie,
a nasze praktyki zagraniczne mają
umożliwić im zdobycie niezbędnego doświadczenia - dodaje Pani Halina ucząca
w „Ogrodniku” języka angielskiego.

FOT. ZSP MD

U

czniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej czyli popularnego „Ogrodnika”, będą mogli zdobywać doświadczenie zawodowe na praktykach
zagranicznych. Szkoła otrzymała wysokie dofinansowanie projektu zagranicznych praktyk zawodowych we
Włoszech w miejscowości Rimini, jednym z najbardziej znanych włoskich
kurortów turystycznych, położonym
nad Morzem Adriatyckim. Projekt „Zagraniczne doświadczenie zawodowe
drogą do kariery” będzie zrealizowany
przez Fundacje Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, POWER (Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).
Łączna wartość projektu wynosi
316 tys. złotych , jest to projekt o największym obecnie dofinansowaniu na
ten cel wśród szkół powiatu limanowskiego. Projekt będzie realizowany
przez dwa lata szkolne. Termin pierwszego wyjazdu: 3 czerwca 2017.
Jak mówi Halina Majkowska, autor
oraz koordynator projektu - niewiele
szkół w naszym regionie jest w stanie
poszczycić się w swojej historii zdobyciem tak wysokich funduszy na organizację zagranicznych praktyk zawodowych. Wśród naszej młodzieży jest
bardzo duże zainteresowanie tym wyjazdem, ale nie ma co się dziwić, jest to
dla nich nie tylko duża atrakcja, ale
przede wszystkim szansa na zdobycie
zagranicznego doświadczenia zawodowego. Po zakończeniu tego projektu
planujemy starać się o kolejne środki
finansowe na wyjazdy zagraniczne
uczniów, którzy w najbliższych latach
będą wybierać naszą szkołę i chcą
kształcić się w takich zawodach jak tech-

Partnerem szkoły jest akredytowane
centrum szkoleniowe SISTEMA TURISMO, które posiada wieloletnie doświadczenie w organizowaniu praktyk
zawodowych w ramach projektów
unijnych oraz dobiera miejsca praktyk
tak, by uczeń mógł efektywnie podnosić swoje kwalifikacje.
Po zakończeniu praktyk, 40 uczniów otrzyma certyfikaty EUROPASS
i ECVET, które ułatwią mobilność
i poprawią perspektywy zatrudnienia
w całej Europie. Uczniowie mają
możliwość zdobycia doświadczenia
zawodowego, doskonalenia języka angielskiego oraz przeżycia niezapomnianej przygody.

W ramach projektu uczniowie mają
zapewnione: przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, uczestniczenie w programie kulturowym
(m. in. wycieczka do San Marino czy
Wenecji). Aktualnie uczniowie dwóch
pierwszych grup mają już za sobą
szkolenie BHP, kulturowe, zajęcia
z języka angielskiego, a także kurs
języka włoskiego.
Oprócz Włoch, uczniowie „Ogrodnika” mają jak co roku możliwość wyjazdu na praktyki zawodowe do tak
atrakcyjnych miejsc jak Ustka nad
Bałtykiem, Mikołajki na Mazurach,
Bukowina czy Białka Tatrzańska.
Szkoła współpracuje także z renomowanymi hotelami w Zakopanem.
Największą popularnością cieszą się
jednak miesięczne pobyty w okresie
wakacyjnym w Międzywodziu na wyspie Wolin w ośrodku „Międzycechowy”, z którym to ośrodkiem szkoła
współpracuje już kilkanaście lat.
Oprócz atrakcyjnych praktyk zawodowych szkoła przez najbliższe cztery
lata ma do zaoferowania swoim
uczniom atrakcyjne, bezpłatne kursy
zawodowe jak kurs barmański, baristyczny, carvingu, obsługi wózków
widłowych, obsługi kas fiskalnych,
pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych, rezydentów biur podróży,
kursy cukiernicze, a także bezpłatne
kursy prawa jazdy kategorii B. Wszystkie środki na powyższe kursy pochodzą z programu „Modernizacja
kształcenia zawodowego w Małopolsce”.
Źródło:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Mszanie Dolnej
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Przemoc - niejedno ma imię...

P

rzemoc fizyczna jest stosunkowo
łatwa do zidentyfikowania – na
ciele pozostają widoczne ślady
pobicia: siniaki, zadrapania. Dużo
trudniej zdefiniować i rozpoznać przemoc psychiczną: emocjonalną, słowną,
intelektualną. O ile fizyczne znęcanie
się traktowane jest jako przestępstwo,
to przemoc psychiczna, której sprawcami często są najbliżsi (rodzice, starsze rodzeństwo, dzieci wobec rodziców)
– często pozostaje przemilczana,
bo często osoba doznająca tego rodzaju
przemocy jest przekonana, że nikt nie
uwierzy jej słowom... Jednocześnie
trzeba sobie uświadomić, że doznawana przemoc emocjonalna często prowadzi do depresji, uzależnień, a nawet
do samobójstw. Warto więc wiedzieć,
że najbardziej powszechną formą przemocy psychicznej jest przemoc emocjonalna, to np. brak lub niedostatek
miłości w relacji dziecko – dorosły
opiekun. Taki rodzaj przemocy stosują
zazwyczaj osoby niedojrzałe pod względem emocjonalnym, które w relacjach
z innymi nie potrafią kierować się
miłością, życzliwością, ciepłem, troską
i szacunkiem.
Niestety, również takie sytuacje
są udziałem mieszkańców naszego
miasta. Na szczęście coraz więcej osób
podejmuje otwarty i odważny sprzeciw
wobec tego, co sam przeżywa lub
czego jest świadkiem. Nie godzenie się
z przemocą i wyrażanie tego stanowi
o dojrzałości osób, które podejmując
konkretne działania w obronie siebie
działają także w interesie osoby stosującej przemoc, która nie rodzi sobie
ze swoimi emocjami. Bo stosowanie
przemocy bierze się z nieumiejętnego
zarządzania emocjami.
Świadkowie i osoby dotknięte przemocą mogą skorzystać i coraz liczniej
korzystają z pomocy dostępnych na terenie miasta instytucji:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Starowiejska 2 - czynny od poniedziałku do piątku (7.30 - 15.30), tel.
18 33-10-084
- Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie
(działa przy MOP) - dyżury odbywają
się w każdy wtorek i czwartek (13.30
– 16.30), tel. 18 33-10-084
- Punkt Konsultacyjno - Informacyjny
w zakresie Uzależnień i Przemocy
ul. Piłsudskiego 2 (działa w Urzędzie
Miasta przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) - dyżury psychologa odbywają
się w poniedziałki (15.30 - 17.30)
i czwartki (14.30 - 16.30), tel. 18
33-10-417 w. 222
Na rzecz przeciwdziałania prze-
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mocy w rodzinie podejmuje pracę
Zespół Interdyscyplinarny (ZI), działający w ramach Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.
W skład ZI wchodzą przedstawiciele
następujących podmiotów:
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mszanie Dolnej.
2. Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Mszanie
Dolnej.
3. Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.
4. Zespoły Szkół Miejskich Nr 1 i Nr 2
w Mszanie Dolnej.
5. Zespoły Szkół Nr 1, Techniczno –
Informatycznych, Ponadgimnazjalnych
w Mszanie Dolnej.
6. Komisariat Policji w Mszanie
Dolnej.
7. Straż Miejska w Mszanie Dolnej.
8. Zespół Kuratorów Zawodowych
ds. Rodzinnych Sądu Rejonowego
w Limanowej.
Przedstawiciele wszystkich w/w instytucji aktywnie ze sobą współpracują. W 2016 r. odbyły się 4 spotkania
ZI oraz 35 posiedzeń Grup Roboczych
ZI, na których podejmowano działania
w sprawach 15 rodzin dotkniętych
przemocą, w których została założona
procedura "Niebieska Karta". Członkowie Grup Roboczych - specjaliści
z różnych dziedzin, w swojej pracy
spotykają się zarówno z osobami dotkniętymi przemocą jaki i osobami stosującymi przemoc. Celem ich pracy jest
pomoc rodzinom w rozeznaniu ich sy-

tuacji i podjęcie działań naprawczych.
Ponad to, efektem dotychczasowych działań informacyjno - edukacyjnych skierowanych do mieszkańców
miasta są m.in. 43 osoby, które skorzystały w 2016 r. z doradztwa specjalistycznego na bazie Punktu Wsparcia i Pomocy Rodzinie (łącznie 101
spotkań). Wśród tej grupy 21 osób
zgłosiło się stricte z problemem przemocy domowej.
Gdy osobę dłuższy czas dotyka
PRZE-MOC, powoduje to utratę osobistej mocy! Dlatego ważne jest, by
osoba sięgnęła po PO-MOC, dzięki
czemu będzie mogła odnaleźć swoją
MOC - paliwo do działania, do
życia...
Swoją moc osobistą zwiększamy,
gdy:
• otrzymujemy informację
• zdobywamy wiedzę
• wzmocni się nasza nadzieja
• zmniejszy się poczucie osamotnienia
• pojawi się ulga (zmniejszy się napięcie emocjonalne)
• wyraziście zobaczymy prawdę (jak
to jest i co jest możliwe)
• uświadomimy sobie swoje prawa
• pozyskamy sojuszników.
Zapraszam do korzystania z dostępnych możliwości sięgania po MOC:
informację, wsparcie i wzmocnienie,
która w naszym mieście jest na „wyciągnięcie ręki” – wystarczy zadzwonić
lub przyjść.
Sabina Kogut

Daj sobie i swoim bliskim
Szansę na godne życie

A

lkoholizm jest chorobą śmiertelną, ale z naszą pomocą
możesz zahamować jej rozwój.
Co więcej , możesz w pełni wykorzystać swój potencjał by żyć godnie
i szczęśliwie. Pomocą i wsparciem osobom uzależnionym oraz ich rodzinom
służą: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Chcemy
jak najlepiej pomagać osobom uzależnionym i przywracać je do normalnego funkcjonowania oraz pełnienia
ról społecznych. Nie bądź obojętny wobec przemocy. Dobro dziecka zależy
także od Ciebie!
Jeżeli:
- wciąż słyszysz płacz dziecka za
ścianą: Widzisz dziecko, które często
jest posiniaczone.
- znasz dziecko, które jest zaniedbane lub zamknięte w sobie.

- jesteś świadkiem poniżania dziecka
przez dorosłych.
Zareaguj! Jeśli podejrzewasz, że
dziecku dzieje się krzywda…
Co możesz zrobić aby pomóc dzieciom doświadczającym przemocy?
- naucz się zwracać uwagę na objawy
przemocy wobec dzieci.
- powiadom o swoich podejrzeniach
przedszkole lub szkoły, do której
uczęszcza dziecko.
- możesz powiadomić Ośrodek Pomocy
Społecznej.
- możesz także wysłać do Sądu
Rodzinnego – nawet anonim – pismo
z opisem sytuacji.
- możesz powiadomić Policję lub Prokuraturę.
Pomoc dla osób uzależnionych
i współuzależnionych, Rodzin z Problemem Alkoholowym dla Miasta

www.mszana-dolna.eu
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Mszana Dolna. Pomoc można uzyskać
w Urzędzie Miasta Mszana Dolna
ul. Piłsudskiego 2:
- Punk Konsultacyjny
- Poradnia Psychologiczno-terapeutyczna
- Dyżury MKRPA - pierwsza środa miesiąca w godz. od 10:00 - 11:00 oraz

trzeci poniedziałek miesiąca w godz.
od 14:00 - 15:00. Informacja telefoniczna 18 33 10 622 w godzinach
pracy Urzędu Miasta.
Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia”
Jest placówką prowadzoną przez
Stowarzyszenie „Niebieska linia”

na zlecenie Państwowej
Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych (PARPA).
Aktualny numer telefonu: 801 120 002
Mieczysław Magierski

Z Komisariatu...

A

lkoholizm to
zjawisko patologiczne pozostające w ścisłym
zainteresowaniu Policji. Wśród realizowanych na co dzień
obowiązków służbowych w tym obszarze Policja wykonuje szereg czynności
i przedsięwzięć, w tym o charakterze:
informacyjno - edukacyjnym, profilaktycznym, szkoleniowym, kończąc
na kontrolnym i represyjnym. W tym
miejscu zaznaczyć należy, iż w minionym 2016 roku niezmiennie Policjanci
z Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej dążyli do wypełnienia priorytetowego zadania jakim jest skuteczne
zapobieganie i zdecydowana eliminacja przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczności
lokalnych, w tym popełnianych przez
sprawców znajdujących się w stanie
nietrzeźwości, bądź pod działaniem
alkoholu.
Na terenie miasta Mszana Dolna podejmowane były między innymi działania zmierzające do zwiększenia
liczby policjantów pełniących służbę
bezpośrednio na „ulicy” oraz optymalizacji wykorzystania posiadanych za-

sobów. W trakcie minionego 2016
roku na terenie miasta Mszana Dolna
wśród podjętych działań należy wyróżnić: -zatrzymanie dziewiętnastu
sprawców na gorącym uczynku, którzy
prowadzili pojazdy mechaniczne
po drogach publicznych w stanie nietrzeźwości, -zatrzymanie dziesięciu
sprawców na gorącym uczynku, którzy
prowadzili pojazdy mechaniczne
po drogach publicznych w stanie
po użyciu alkoholu, - zatrzymanie
trzech sprawców na gorącym uczynku,
którzy prowadząc pojazdy mechaniczne po drogach publicznych w stanie po użyciu alkoholu stworzyli zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, -ukarano Mandatem Karnym Kredytowanym dziewięćdziesięciu czterech sprawców wykroczeń,
którzy spożywali lub zakłócili ład i porządek publiczny w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu, - wykonano ok. 300 sprawdzeń na trzeźwość
osób z terenu miasta Mszana Dolna,
Ponadto Policjanci z Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej w 2016 roku:
-przeprowadzili debatę społeczną
„Bezpieczny Senior” z przedstawicielami seniorów i słuchaczy Zagórzań-

skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Mszanie Dolnej, -prowadzili spotkania w szkołach na terenie działania
KP Mszana Dolna, w których brali
udział uczniowie, nauczyciele oraz rodzice dotyczące różnego rodzaju patologiom, zagrożeniom detotalizacyjnym w tym szkodliwości spożywania
wyrobów alkoholowych.
W Komisariacie Policji w Mszanie
Dolnej były pełnione dyżury funkcjonariuszy Referatu Kryminalnego pod
nazwą „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Dzielnicowi przeprowadzali
comiesięczne wizyty w miejscu zamieszkania rodzin objętych procedurą
„Niebieskiej Karty” i służyli pomocą
i radą. Na terenie miasta Mszana
Dolna sporządzono dwadzieścia jeden
Niebieskich Kart „A” i przeprowadzono
dwadzieścia siedem interwencji policji
w ramach tejże procedury, na bieżąco
w prowadzone były rozmowy z obywatelami w sytuacjach wymagających
pomocy.
red. Stanisław Stec
Komistariat Policji
w Mszanie Dolnej

Danuta Szaflarska
- wspomnienie związane z Mszaną Dolną
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FOT. WWW.FILMWEB.PL

1

9 lutego zmarła w Warszawie Danuta Szaflarska. Aktorka miała
102 lata. Choć jej życie zawodowe było związane z Warszawą przynajmniej dwa razy w roku wracała do
swych rodzinnych Kosarzysk w Beskidzie Sądeckim. Zagrała około setki ról
teatralnych i filmowych. Ogromną popularność przyniósł jej już filmowy debiut w „Zakazanych piosenkach”.
Grała m.in. u Andrzeja Wajdy w „Korczaku” i Agnieszki Holland w „Janosiku. Prawdziwej historii’. Odwiedzała
również Mszanę Dolną – wiąże się
z tym niejedna historia. Mamy nadzieję
przywołać te wspomnienia niebawem.
W filmie „Inny świat” – dokumencie
na temat jej życia wspomina Mszanę
Dolną za czasów niemieckiej okupacji.
Opowiada o wydarzeniu, który utkwiło
jej mocno w pamięci i zawsze wywiera

ogromne przeżycie. Mówi o tym jak
o wspaniałym obrazie przywołując
detale i odczucia jakby to było nie tak
dawno temu. Zaskakujące, że w historii naszego miasta nie mamy zapisanego tego wydarzenia. Poszukujemy
choćby i fragmentów, które pozwolą
ułożyć nam to w jakąś całość. Danuta
Szaflarska wspomina, iż w sierpniu
1941 lub 42 roku była w Mszanie na

wakacjach. Miała jakieś załatwienia
w magistracie i gdy schodziła z I piętra
zatrzymał ją wspaniały widok na sad
pełen dojrzałych jabłek. Opowiadała,
że wszystko było w magicznej poświacie, wydawało się, że to bajkowe
miejsce, dopóki jej uwagi nie przykuły
połamane lilie w wysokiej trawie i latające nieznośne muchy. Gdy wytężyła
wzrok, dostrzegła ogromne kałuże
krwi, a potem nieruchome ciała.
Widok ten ją ogromnie wstrząsnął.
Jak mówi, dowiedziała się później,
że w tym dniu zabito grupę żydowskich kobiet. Czy jest jeszcze ktoś, kto
pamięta podobne wydarzenie? Czy jest
może ktoś, kto usłyszał w rodzinnych
wspomnieniach taką historię? Prosimy
o kontakt!
A.J-L.
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W góry, w góry z PTTK-iem
Data

Nazwa szczytu

Wysokość

Godz. spotkania

23.04

STARE WIERCHY

969 m.n.p.m

13.00 - 14.00

07.05

ĆWILIN

1072 m.n.p.m

13.00 - 14.00

04.06

CZOŁO TURBACZA

1258 m.n.p.m

13.00 - 14.00

16.07

SZCZEBEL

977 m.n.p.m

13.00 - 14.00

20.08

JASIEŃ

1052 m.n.p.m

13.00 - 14.00

03.09

ŚNIEŻNICA

1006 m.n.p.m

13.00 - 14.00
(spotkanie podsumowujące)

FOT. PTTK

P

owoli warto pomyśleć o nowym
sezonie turystycznym. Zima odchodzi w zapomnienie, a wokół
czuć wiosnę. Wprawdzie dla niektórych nie ma różnicy, czy zima czy
wiosna, mobilizują siły i wytrwale wędrują po okolicy. Nasze mszańskie Koło
Terenowe PTTK zaprasza na otwarcie
„XIII Spotkań w górach” 23 kwietnia
na Stare Wierchy.
Będzie to pierwsze wyjście z sześciu
w tym sezonie, a jeszcze dodatkowo
dla członków Koła Terenowego zorganizowane będą wycieczki wyjazdowe.
Wszystkim zainteresowanych wspólnym wędrowaniem przekazujemy informację, iż regulamin spotkań nie
uległ zmianie, uczestnicy XIII „Spotkań
w górach” wybierają trasy tak, aby
spotkać się na szczycie lub w innym
wyznaczonym miejscu w godzinach
13.00-14.00. W „Spotkaniach w górach” mogą brać udział indywidualni
turyści i grupy zorganizowane. Dzieci
i osoby niepełnosprawne również
mogą brać udział w wycieczkach ale
wyłącznie pod opieką dorosłych. Spotkania odbywają się w wyznaczonych
miejscach bez względu na pogodę.
Organizatorzy przyznają nagrody
uczestnikom, którzy zaliczyli przynajmniej cztery z sześciu szczytów. Serdecznie zapraszamy do wspólnego
wędrowania!
Serdecznie zapraszamy!

Do zobaczenia na turystycznych

szlakach!

Ośme Odkrywanie Beskidu Wyspowego

Z

FOT. URZĄD MIASTA

nany już jest 8 ramowy plan akcji „Odkryj Beskid Wyspowy”.
Jak zawsze rozpocznie się on
1 maja od „Tour Mszana Dolna – czyli
trekkingu dla odważnych. Turyści wystartują z Bazy Lubogoszcz o piątej
rano i wokół Mszany będą musieli
przejść kolejno Lubogoszcz, Śnieżnicę,
Ćwilin, Czarny Dział, Wsołową by
czerwonym szlakiem wrócić do Bazy.
W maju nie zabraknie również atrakcji dla młodzieży – Rajd „Beskidzkie
Wyspy” w tym roku orgnizowany bę-

dzie na Szczeblu. Maj to również
Święto Kwitnącej Jabłoni w Łącku.
Turyści odkrywający Beskid Wyspowy
rozpoczną wędrówki wcześniej, pierwsze wyjście organizowane jest już
czwartego czerwca na Urbanią Górę.
Tuż przed wakacjami zapraszamy
do Dobrej na V Galicyjski Piknik Kolejowy oraz Bicie Rekodu Świata w śpiewaniu piosenki kolejowej. Wakacje
to również pełne dwa miesiące Festiwalu Kultury Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Rytmy i Smaki”.

Miasto Mszana Dolna zaangażowane jest w dwa wydarzenia wspólnego odkrywania. Ostatnie wyjście
w góry i podsumowanie akcji odbędzie
się 10 września na Lubogoszczy.
Będziemy współuczestniczyć w organizowaniu tego spotkania. Tydzień później, 17 września w Mszanie Dolnej
odbędzie się VII Festiwal Zepołów Regionalnych „Beskidzka Podkówecka”.
Już serdecznie zapraszamy!
Każde wyjście na trasę, poza nocnymi i wyjątkami, rozpoczyna się
o godz. 9.00. Na szczycie odprawiana
jest msza św. polowa, występy, konkursy i wspólny grill. Uczestnictwo
w cyklu jest bezpłatne, nie wymaga
zgłoszenia, wystarczy przyjść na miejsce zbiórki. Każdy uczestnik bierze
udział w wędrówkach na własną
odpowiedzialność.
Szczegóły na stronach:
www.odkryjbeskidwyspowy.pl
www.facebook.com/odkryjbeskidwyspowy
Red. UM

Wiosna 1/2017

www.mszana-dolna.eu

19

Rekreacja i czas wolny

WOŚP w Mszanie - 25 finał
z 129 tysiącami - to dla nas rekord!
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Oberwanka, garem bigosu od nich jesteśmy wstanie poczęstować również
wszystkich chętnych zgromadzonych
na wieczornym światełku do nieba.
Do tego mieliśmy drugi kocioł zupy
gulaszowej… Na kulinarny show przyjechał do nas Kuba Kasiński. Przyjeżdża z Limanowej już od kilku lat
z żoną Asią, w tym roku jeszcze zabrał
ze sobą kolegę po fachu – Damiana
i jak zabrali się za gotowanie to z rozmachem. Pomogły wolontariuszki i na
początek wyszedł z tego kocioł zupy
gulaszowej. Kto się załapał, potwierdzi
– przepyszna, a potem już tylko słodkie
desery. Jak smakowało, to jedno, ale
jak wyglądało! Nie zabrakło też tortu
na 25 okrągły finał i konkursu na najlepsze ciacho w mieście. Nie zapominamy też o najważniejszej kwestii –
nauka udzielania pierwszej pomocy.
Kuba, który prowadzi już o kilku lat
takie szkolenie, nie narzeka na brak
chętnych. Nasza sekcja MOK pomaga

FOT. SZTAB WOŚP

ak opisać fenomen, który rok rocznie przytrafia się nam w styczniu?
Najgorętszy czas w środku zimy,
który skupia ogromną ilość osób
chcących pomagać innym. Czy da się
opowiedzieć słowami tą specyficzną
atmosferę, która nas ogarnia? Po 25
latach widać efekty zbiórki również
w naszym powiatowym szpitalu: sprzęt
oblepiony serduchami, darmowe badania niemowlaków specjalistycznym
sprzętem. Od 1995 roku limanowski
szpital otrzymał darowizny od Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy o wartości 1 mln złotych! Była to głownie
aparatura medyczna głównie dla Oddziału Noworodkowego i Dziecięcego.
Inkubatory, kardiomonitor nieinwazyjny, respirator noworodkowy, monitor nieinwazyjny, łóżeczka dziecięce,
specjalistyczny aparat USG wraz z wyposażeniem. Warto też wspomnieć
o przekazanej do Działu Transportu
Sanitarnego karetce.
Nasz mszański sztab działa jak
w szwajcarskim zegraku, choć to lata
długo wypracowanych finałów, nauka
za każdym razem i ulepszanie czegoś
co może działać lepiej. Jednym
słowem jak ma hulać, to musi stać za
tym grono ludzi, którzy biorą na siebie
zorganizowanie tego „ognia” od początku do końca. Praktyka czyni mistrza, a mistrzowsko gramy z Orkiestrą
już od trzeciego finału. Bierzemy na
siebie odpowiedzialność za 300 wolontariuszy kwestujących w terenie,
bezpieczeństwo, ich dojazd i szczęśliwy powrót. Dodatkowo musimy
ogarnąć wszystkie atrakcje przygotowane na WOŚP na miejscu, w sztabie.
Całe szczęście mamy niezawodną
grupę kierowców. Również o finanse
jesteśmy spokojni – liczenie zebranych
pieniędzy to poważna sprawa, szczególnie wtedy gdy kwoty osiągają rekordy – pomaga nam mszański Bank
Spółdzielczy. Dla nas to ogromna pomoc i ekspresowe wiadomości. Dzięki
„gorącej linii” mamy na bieżąco informacje o zebranych kwotach z każdej
puszki.
Od kilku lat orkiestrowy program
kręci się w Mszanie wokół kuchni.
Kwestujący od wczesnego poranka wolontariusze mają szanse posilić się
kiełbasą z grilla, która dziwnym trafem
wygrywa z domowym obiadem. Fenomen kiełbasy z Kasinki potwierdzają
starzy wyjadacze, podczas finału ma
niepowtarzalny smak… O głodnych
wolontariuszach nie zapomina też

nie tylko spalić te nabyte orkiestrowe
kalorii, ale razem z sekcją wszyscy
biegną przez miast w biegu „Policz się
z cukrzycą”. Wszystko to w imię zdrowia i profilaktyki. W tym roku postanowiliśmy rozkręcić poranek dla
najmłodszych. I to dosłownie, bo zaprosiliśmy naszych milusińskich na
Karnawałowy Bal Wośpowy. Można
było się przebrać, pomalować twarz
i hulać na parkiecie ile dusza zapragnie
i starczy sił. Na pewno powtórzymy
takie balety za rok! Rodzicie myślcie

już o strojach! Gorąco się zrobiło jak
zawsze podczas naszej licytacji, często
jest tak, że podarowany przedmiot nagle rozbudzi wśród uczestników
ogromną chęć posiadania, a wtedy zaczynają się prawdziwe bitwy i podbijania. My sami często nie wiemy
jak potoczy się bieg licytacji, czasami
w naprawdę zadziwiający sposób, ale
cieszy fakt, że w tym roku dzięki hojności licytujących wpadło nam do skarbomki 14 tys. Serdecznie dziękujemy!
Wszystko to można było obejrzeć na
żywo dzięki bezpośredniej transmisji
tv28. Działo się! I dziać się będzie do
końca świata i o jeden dzień dłużej.
Nam w tym całym orkiestrowym ogniu
najbardziej będzie brakować Wojtka...
Uczciliśmy go minutą ciszy i odpaliliśmy z myślą o NIM nasze światełko
do nieba… Było zjawiskowo… Orkiestrowy dzień zakończył koncert zespołu „Gooraleska”. Dziękujemy!
Za pomoc przy organizacji
XXV Finału dziękujemy:
Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej
Firmie Sentyrz – Producent Odzieży
Roboczej, Dorota i Jacek Sentyrz
Firma MARKAM – Marek Skolarus
Firma Jubilerska – Jolanta i Piotr Kurek
Kamieniarstwo Impala oraz Zakład Pogrzebowy Cisza
Bożena i Jan Potaczek
Oberwanka – Rodzina Bierówków
Gorczański Park Narodowy
Moniak Żwirełło-Kaciczak
Foto-Majka Maria Majda
JM Sport – Jan Nawieśniak
Joanna i Jakub Kasińscy
Grażyna i Janusz Kręcichwost
Telewizja tv28.pl
Sound Light Tymbark
Sztabowi w Dobrej
Sponsorom w Dobrej
Dziękujemy wszystkim darczyńcom za
gadźety na licytaję
Dziękujemy naszej ekipie transportowej
Modern Light Service
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e wtorek 7 marca o godz.
18.00 na Zamku Królewskim
w Warszawie Jurek Owsiak
miał podać oficjalny wynik 25 finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nasz mszański sztab otrzymał
dwie wejściówki na to wydarzenie,
więc nie sposób nie skorzystać z takiej
okazji i być świadkiem tam na miejscu.
Tym bardziej, że mszański sztab
również ma się czym pochwalić.
W tym roku dzięki naszym wolontariuszom znowu mamy lokalny rekord
– 129 110, 74 zł.
Na wynik mszańskiego sztabu
złożyła się uliczna kwesta wolontariuszy, która została przeprowadzona
w okolicznych miejscowościach z podsztabem w Dobrej oraz gorąca
jak co roku wieczorna licytacja. U nas

w Mszanie pękła stówa, w stolicy
też. Funadcja zebrała w tym roku
105 mln. zł. To rekordowy wynik,
z którego bardzo się cieszymy.
Z okazji 25. rocznicy działania Orkiestry fundacja postanowiła nagrodzić
pamiątkowym medalem również
i nasz sztab za pomoc w organizację
finałów. Otrzymaliśmy podziękowania
za niezwykłą przyjaźń i energię w czasie styczniowych finałów. Nasze
wspólne styczniowe granie wspiera
polską medycynę i ratuje zdrowie i życie najmniejszych pacjentów i seniorów. Fundacja dziękuje za „wsparcie,
dzięki któremu możemy, w zgodzie
z najwyższymi standardami realizować
ogólnonarodowe programy medyczne
i edukacyjne. Dziękujemy drodzy przyjaciele. Pamiętajcie, że gramy do końca

FOT. SZTAB WOŚP

Sztab WOŚP na medal

świata i o jeden dzień dłużej!“.
My te podziękowanie przesyłamy
dalej – wszystkim naszym wolontariuszom, którzy tu na miejscu przyczynili
się do tej zimowej zadymy.
Dziękujemy naszym mieszkańcom
za wspieranie akcji od tylu lat.
To dzięki Wam bijemy takie rekordy!
DZIĘKUJEMY!

Wojtek...
ność i opanowanie, które pomagało
w wielu nerwowych sytuacjach. Dobry
duch, który unikał pierwszych rzędów…W dalszym ciągu ciężko jest pisać o nim w czasie przeszłym… Wydaje się, że zaraz wejdzie po schodach
do MOKu i zapytany o kawę przytaknie. Powinien z nami świętować dwudziestopięciolecie, bo był osobą, która
tworzyła Orkiestrę w Mszanie od po-

Biegi w parku - Sekcja MOK
biega już od Sylwestra

FOT. SZTAB WOŚP
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Wszystko potoczyło się tak szybko,
a nam zabrakło słów by powiedzieć
jak bardzo nam go brakuje. W nasz
sztabowy chaos wprowadził swój specyficzny humor i Muppety, które zawsze będą się z nim kojarzyć. I to nasze ”Mana-mana”! Miał w sobie
również niespotykany spokój, łagod-
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czątku. W tym roku światełko do nieba
odpaliliśmy z myślą o NIM, gdziekolwiek jest czujemy jego obecność, choć
tak naprawdę bardzo go nam brak
w Sztabie… W tym roku światełko do
nieba było światelkiem dla Wojtka
i dla naszego mszańskiego sztabu
WOŚP już takim, przy każdym następnym finale, zostanie...

ożna powiedzieć, że mszańscy
biegacze rozpoczęli sportowo
Nowy Rok - pierwszy bieg w
parku miejskim był ukłonem w stronę
nie tylko sylwestrowej, ale całorocznej
kondycji. W parku, w samo południe
nie mogło zabraknąć biegaczy z sekcji
biegów MOK i wszystkich sympatyków
sportu.
Na zaproszenie Zygmunta Łyżnickiego odpowiedziało kilkanaście osób.
Piękna pogoda sprzyjała pokonaniu
5 km alejkami parkowymi. Finał z pamiątkowym zdjęciem był również zaproszeniem na kolejny biegu w imię
zdrowia - w ramach 25 finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowany był marszobieg po zdrowie.
To nasza mszańska wersja ogólnopolskiego biegu „Policz się z cukrzycą”.
Z obstawą policji i straży miejskiej,
bezpiecznie przebiegli ulicami miasta
w najgorętszą styczniową niedzielę.
Trochę gorzej było miesiąc później.
Mimo zimowej aury w parku miejskim
na wspólnym walentynkowym truch-

taniu zjawiło się kilkanaście osób.
Razem z zawodnikami Sekcji Biegów
pokazali, że biegać można w każdych
warunkach. By wyrazić swoją miłość
do biegania pojawiły się kolorowe
serca na kurtkach, a entuzjazm i optymizm spowodował, że nagły powrót
zimy nie pokrzyżował nikomu planów.
Każde okrążenie nagradzane było słodkim dopalaczem, a jak mawia Mistrz
– każda pogoda jest dobra na bieganie.
Wiosna zaskoczyła nas w parku –
piękna pogoda sprzyjała każdej aktywności. Wszystko potoczyło się zgodnie z planem. Start o godz. 17.00
po wcześniejszym przywitaniu grupy
przez Zygmunta Łyżnickiego. Należy
dodać dość sporej grupy, bo poza

FOT. URZĄD MIASTA
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est ktoś, kto powinien z nami świętować cwierćwiecze Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Kiedy spotkaliśmy się w zeszłym roku,
jak zawsze w Moku – śmiał się i mówił,
że widać, że skończyły się już wakacje,
bo sztab zaczyna się schodzić i planować kolejny finał. To był wrzesień
a gorący czas przygotowań był jeszcze
przed nami. Tylko nikt z nas nie spodziewał się, że Wojtka z nami już nie
będzie…

www.mszana-dolna.eu
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ekipą stałych biegaczy dotarła do nas
silna grupa z Podobina. Pani Justyna
Potaczek zmobilizowała dzieci ze
szkoły. Po parku truchtali mali i duzi,
tyle ile każdy mógł, daliśmy radę!
Sama przyjemność tym bardziej, że na
mecie czekały soki dla każdego małego
zawodnika oraz gorąca herbata z imbirem. Od początku roku sekcja biegała już w Sylwestra, wspierała w biegu WOŚP, trzeci był bieg walentynkowy, czwarty wiosenny… Przed nami
jeszcze kilka możliwości by tematycznie pobiec i dobrze się wspólnie bawić,
więc zapraszamy 21 kwietnia o godz.
18.00 – w piątek po świętach spalamy
kalorie! Zapraszamy do parku!

Rusza na stację lokomotywa
Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce. W trakcie każdego z przejazdów przewidziano szereg dodatkowych atrakcji obejmujących m.in.
zwiedzanie lokalnych atrakcji turystycznych i rekreacyjnych, pikniki
peronowe, występy zespołów muzycznych, stoiska kulinarne, czy też plenerowe rekonstrukcje historyczne.
W 2017 roku pociągi turystyczne
złożone z historycznego taboru pojawią się w naszej okolicy na trasach:
28 maja (niedziela) –Kolej na Majówkę – Parowozem przez Galicyjską
Kolej Transwersalną
Nowy Sącz - Chabówka
1 czerwca 2017 (czwartek) – Kolejowy
Dzień Dziecka
Chabówka - Mszana Dolna, Chabówka
- Raba Wyżna (po 2 kursy)
18 czerwca (niedziela) – Pociągiem na
II Galicyjski Piknik Kolejowy
Chabówka - Dobra oraz Dobra - Kasina
Wielka - Dobra
2, 9, 16, 23, 30 lipca (wszystkie niedziele) - wakacyjny pociąg retro
„Transwesalny”
Nowy Sącz - Chabówka - Nowy Sącz

FOT. NSMK
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tym roku na turystów czekają 42 kursy po najurokliwszych zakątkach Małopolski.
Nowością będzie duża liczba weekendowych kursów na trasach m.in.
Nowy Sącz-Piwniczna, Kraków-Wieliczka lub Chabówka-Mszana Dolna.
Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, organizator przejazdów,
otrzymało na ten cel dotację z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach konkursu
"Małopolska Gościnna".
Projekt „Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej” ma na celu promocję
atrakcji turystycznych Małopolski poprzez organizację przejazdów historycznym taborem kolejowym ze Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce
wraz z programem dodatkowych atrakcji. III edycja projektu realizowana
będzie dzięki wsparciu Województwa
Małopolskiego w oparciu o zasoby
Skansenu w Chabówce oraz najpiękniejsze trasy kolejowe Małopolski, ze
szczególnym uwzględnieniem odcinka
dawnej Galicyjskiej Kolei Transwersalnej, w tym uznawanej za jedną z najpiękniejszych w Polsce i w Europie ponad 130-letniej trasy Chabówka –
Nowy Sącz. Pociągi zostaną zestawione z historycznej lokomotywy parowej oraz odrestaurowanych wagonów retro z lat 1920 – 1963 z kolekcji

6 sierpnia (niedziela) - wakacyjny
pociąg retro „Transwesalny”
Nowy Sącz - Chabówka - Nowy Sącz
13 sierpnia (niedziela) - wakacyjny
pociąg retro „Transwesalny”
Nowy Sącz - Chabówka - Nowy Sącz
27 sierpnia (niedziela) wakacyjny
pociąg retro „Transwesalny”
Nowy Sącz - Chabówka - Nowy Sącz
11 listopada (sobota) – Pociąg Niepodległości
Chabówka - Nowy Sącz - Chabówka
3 grudnia (niedziela) – Mikołaj z parowozem
Chabówka - Mszana Dolna (2 kursy)

FOT. URZĄD MIASTA

Szczegółowe rozkłady jazdy, oraz informacje organizacyjne zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu Małopolskie Szlaki Turystyki
Kolejowej www.kolejegalicyjskie.pl
Źródło: Nowosądeckie
Stowarzyszenie Miłośników Kolei
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Stowarzyszenia

Strażacy muzycznie zaczynają Nowy Rok

FOT. MARIA MAJDA

FOT. ARCH. UM

J

ak zawsze Nowy Rok u Strażaków
rozpoczyna się od dwóch muzycznych akcentów. Pierwszym z nich
jest Koncert Noworoczny, który odbywa się zazwyczaj po tradycyjnym
opłatkowym spotkaniu strażackiej rodziny. W tym roku koncert w remizie
miał swoją szóstą edycję. Nie zabrakło
dobrych przyjaciół z Nowego Targu
czyli zespołu ze Szkoły Muzycznej
I i II stopnia z panią dyrektor Martą
Łapczyńską. Nie zawiedli muzycy z
Kasiny Wielkiej, czyli Orkiestra „Echo
Gór”. Z Korzkwi przyjechała Parafialna Orkiestra Dęta a na zakończenie
wystąpiła nasza Orkiestra Dęta OSP.
Również w styczniu, w niedzielę 22
stycznia brać strażacka pojechała do
Częstochowy. Ta tradycyjna kolęda

strażaków z Mszany Dolnej i Piekiełka
do Jasnogórskiej Pani odbyła się już
po raz dwudziesty. Była to niezwykle
liczna pielgrzymka, z naszych stron
wyjechało osiem autokarów i kilkanaście prywatnych samochodów. Świadczy to o tym jak ważna jest wizyta
strażaków i ich rodzin na Jasnej Górze.
Jeżdżą już nie tylko strażackie rodziny
ale mieszkańcy dwóch beskidzkich
miejscowości. Z okazji jubileuszowej,
dwudziestej pielgrzymki strażacy przekazali niezwykłe pamiątkowe wotum.
Jest to rzeźba z wizerunkiem św. Jana
Pawła II, opatrzona napisem: „20. Piel-

grzymka Strażaków, Mszana Dolna,
Piekiełko”. Rzeźbę wykonał Antoni Filipiak, strażak i rzeźbiarz. Po mszy św.
w bazylice strażacy zagrali jeszcze koncert kolęd przy żłobku.
Współorganizatorem Koncertu Noworocznego był Miejski Ośrodek
Kultury
Koncert udało się zorganizować
dzięki dotacji z Urzędu Miasta w ramach promocji miasta
red. UM

Walne zebranie sprawozdawcze OSP
w Mszanie Dolnej
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wóz został już wprowadzony do podziału bojowego i będzie służył mieszkańcom naszej miasta. Jest to specjalistyczny samochód ratowniczy marki
Scania, od nowości przystosowany do
pracy dla strażaków, ma on napęd
4x4, 423KM, zbiornik o pojemności
4000 l wody oraz 300 l zbiornik
na pianę, dwa szybkie natarcia, każde
o długości 60m oraz wiele innych udo-

godnień i sprzętów wpływających
na sprawność i efektywność prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych
oraz bezpieczeństwo podróżujących
nim strażaków.
Już dziś zapraszamy na oficjalne
poświęcenie naszego nabytku, które
odbędzie się w niedzielę 30 kwietnia.
red. Bartosz Piątkowski

FOT. OSP MSZANA DOLNA

2

6 lutego 2017 roku o godzinie
9.30 w remizie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2016. W zebraniu
udział wzięli, poza członkami OSP, zaproszeni goście, tj. przedstawiciele
władz samorządowych, Państwowej
Straży Pożarnej oraz ZOSP z gminy
oraz powiatu. Po wysłuchaniu sprawozdań przedstawionych przez prezesa
Stanisława Antosza, naczelnika Łukasza Popiołka, kapelmistrza orkiestry
Piotra Rataja, skarbnik Lidię Kasprzyk, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Kazimierza Popiołka, po przeprowadzonej dyskusji, Zarząd OSP w
Mszanie Dolnej otrzymał absolutorium
za rok sprawozdawczy 2016. Następnie
na wniosek zarządu, Bartosz Piątkowski zreferował zmiany statutu, które
mają na celu zwiększenie możliwości
pozyskiwania środków zewnętrznych.
Podczas Zebrania padło wiele słów
podziękowania dla Burmistrza oraz
Rady Miasta Mszana Dolna za zaangażowanie oraz pomoc w pozyskaniu
środków na zakup samochodu. Nowy
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Czysto?

FOT. URZĄD MIASTA

T

ylko zapaleńcy potrafią bez
względu na pogodę zebrać się
i działać. Tak było w sobotę
popołudniu, kiedy wyznaczona była
zbiórka dla wszystkich, którzy mieli
ochotę pomóc wędkarzom z Koła PZW
„Mszanka” sprzątać brzegi i koryto
rzeki. Nazwa koła zobowiązuje i jak
mówią sami wędkarze, korzystają
z rzeki więc chcą w ten sposób dać coś
od siebie.
Jeden dzień w roku nad rzeką
można poświęcić zbierając śmieci.
Wędkarze, strażacy, radni i sympatycy
– grupka ok. 25 osób. Akcja organizowana jest co roku i nic się nie zmienia.
Chociaż mieszkańcy płacą za śmieci
i mogą je oddawać bez ograniczeń na
rzeką znajdujemy skarby. Niektóre
tylko wynikają z czystego lenistwa –
siedząc na ławeczce i popijając trunek
wspomagający ostrość widzenia wygodniej jest wyrzucić butelkę za siebie,
niż do kosza obok! Można się z tego
śmiać, ale z drugiej strony świadczy
o tylko o nas samych. Czy można zrozumieć ludzi, którzy wyrzucają poremontowe śmieci do rzeki zamiast do
swojego kosza? Ile trzeba było się nadźwigać by zostawić nad rzeką wia-

derka z resztkami kleju, farby czy fragmenty linoleum. Szkoda było zdrowia,
bo plecy na pewno bolą, ale dlaczego
nad rzekę? To są pytania, które zadają
sobie sprzątający co roku. Na każdy
rodzaj śmieci mamy odpowiedni worek, który można dobrać w Urzędzie
Miasta gdy jeden to za mało. Na gabaryty, śmieci poremontowe, odpady niebezpieczne mamy dwie zbiórki w ciągu
roku, przeterminowane lekarstwa
można oddać do aptek, zbierane są
elektrośmieci. Co jest nie tak? Chyba
wszyscy, którzy zbierali w sobotnie popołudnie zadawali sobie to pytanie,

niestety chyba dla śmiecących nadal
zbyt skomplikowane... O kiełbaski na
wspólne ognisko, chleb i wodę zadbali
Radni Miasta Mszana Dolna
Dziękujemy Zakładowi Gospodarki
Komunalnej za pomoc w akcji
Serdecznie dziękujemy również tym,
którzy sprzątają swoją okolicę z własnej inicjatywy –można zgłaszać się do
Urzędu Miasta po dodatkowe worki
na takie akcje.

Zawody z Inspektorem Wawelkiem
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otrzymali: Ewelina Wojtyczka, Filip
Petlakowski, Jakub Banach, Marcin
Kaim, Hanna Szajor oraz Zofia
Jarząbek. Pierwsze miejsce zdobył Bartosz Nalepa z Mszany Dolnej , drugie
miejsce Weronika Kubik z Lubomierza
oraz miejsce trzecie Mariusz Wąchała
również z Lubomierza. W konkursie
dla dzieci w wieku 11-16 nagrodzeni
zostali: Kamil Sobuń, Zuzanna Kopycińska, Michał Żądło, Małgorzata Sobuń, Albert Rogoziński oraz Sebastian
Karpierz. Pierwsze miejsce zdobył
Jakub Rogoziński z Mszany Dolnej,
drugie miejsce Jan Gocał również
z Mszany Dolnej oraz miejsce trzecie
Dominik Walczak z Mszany Górnej.
Pogoda i frekwencja uczestników
akcji „Bezpiecznie na stoku z Inspek-

torem Wawelkiem” dopisały, atrakcje
przygotowane dla dzieci cieszyły się
dużym zainteresowaniem. Wszystkie
dzieci, które wzięły udział w konkursie
otrzymały upominki. Bezpieczne
formy aktywnego spędzania wolnego
czasu w zimie promował „Inspektor
Wawelek”, który towarzyszył dzieciom
podczas zawodów.
Współorganizatorami imprezy byli:
Ośrodek Narciarski „LubomierzSki”,
Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Krakowie, Urząd Miasta
w Mszanie Dolnej, Urząd Gminy
Mszana Dolna, Starostwo Powiatowe,
Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej,
Warta S.A., Europe Direct w Krakowie
oraz Wawel.

FOT. ZSM NR 1

N

a stoku narciarskim „Lubomierz Ski” odbyły się zawody
narciarskie dla dzieci w wieku
6-16 lat. Konkurs przeprowadzili policjanci Wydziału Prewencji Komendy
Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy
udziale Komendy Powiatowej Policji
w Limanowej, Komisariatu Policji
w Mszanie Dolnej oraz Komisariatu
Wodnego Policji w Krakowie.
Turniej składał się z dwóch części teoretycznej (test z wiedzy o zasadach
bezpiecznego zachowania na stoku)
oraz praktycznej (zjazd slalomem).
Każdy zawodnik otrzymał na start kamizelkę odblaskową przekazaną w ramach projektu "Bezpiecznie na drodze
powiatu limanowskiego". Zwycięzcy
turnieju otrzymali nagrody, które zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Limanowej, które również
objęło honorowym patronatem powyższe wydarzenie, a także Miasto
oraz Gmina Mszana Dolna. Dwoje
najmłodszych uczestników: Zofia
Jarząbek oraz Hanna Szajor otrzymały
maskotki "Inspektora Wawelka" przekazane przez Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Krakowie.
W kategorii wiekowej 6-10 nagrody

Wiosna 1/2017

Sport

"Jedynka" najlepsza w narciarstwie alpejskim

Dziewczęta:
Wojtas Aleksandra (4), Kopycińska
Zuzanna (5), Sobuń Małgorzata (5),
Mano Emma (6), Sadło Diana (7), Antosz Amelia (8), Bierowiec Kinga (9),
Bieniek Gabriela (11), Pitala Weronika
(12), Hadaniak Zuzanna (13), Haras
Julia (14), Chrustek Emilia (18), Bieniek Emilia (21), Jasek Weronika (24)

FOT. JEDYNKA

P

ierwsze miejsce zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców
zajęła reprezentacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Dolnej (popularnej “Jedynki”) podczas Mistrzostw Powiatu Limanowskiego w Narciarstwie alpejskim. Zawody odbyły
się 24 stycznia 2017r. na stoku
w Lubomierzu. Startowało 94 uczniów
z 9 szkół. Najliczniej reprezentowaną
była mszańska “Jedynka”, która liczyła 31 narciarzy.
Skład i wyniki:
I miejsce - punktacja drużynowa
dziewcząt, I miejsce - punktacja
drużynowa chłopców.

Chłopcy:
Nalepa Bartosz (4), Dziedzina Mateusz (5), Gocał Jan (7), Żądło Michał
(8), Sobuń Kamil (11), Habieda Szymon (11), Leżański Dawid (12), Rogoziński Albert (15), Łabuz Przemysław (15), Pilch Oskar (16),
Aksamit Paweł (18), Wsół Konrad
(19), Piwowar Mateusz (19), Karpierz
Sebastian (21), Porębski Mateusz (23),
Aksamit Maciej (27), Kotarba Jakub

(31), Skawski Antoni (33)
Nad przygotowaniem organizacyjnym czuwał Zbigniew Stachura.
Ponadto uczniami opiekowali się
Grzegorz Szynalik oraz rodzice Joanna
i Sławomir Bierowiec.
Szczegółowe informacje i galeria na
szkolnej stronie:
http://sp1mszana_sport.republika.pl
Jedynka

Siatkarskie mistrzostwo
Powiatu w piłce siatkowej chłopców
zostaje drużyna Gimnazjum Miejskiego nr 2 w Mszanie Dolnej. Opiekunem, a zarazem trenerem drużyny
jest mgr Łukasz Dobrowolski.

Zainteresowanych treningami siatkarskimi zapraszamy na miejską halę
sportową szczegóły na www.uksbeskid.pl
Trener Łukasz Dobrowolski

FOT. UKS „BESKID” MSZANA DOLNA

1

0 stycznia na miejskiej hali sportowej w Mszanie Dolnej odbyły
się zawody o Mistrzostwo Powiatu
Limanowskiego w piłce siatkowej
chłopców. Współorganizatorem tych
sportowych zmagań był Uczniowski
Klub Sportowy „Beskid” Mszana Dolna, natomiast rolę gospodarza piastowali zawodnicy tego klubu reprezentujący Gimnazjum Miejskie nr 2
w Mszanie Dolnej.
Systematyczne wielomiesięczne treningi przyniosły efekty, bo „Dwójka”
pewnie wygrała swoją grupę pokonując kolejno: Łukowicę, Pisarzową
oraz Limanową. W finale gimnazjaliści
z „Dwójki” pokonali Kamienicę oraz
Rabę Niżną co oznaczało, iż Mistrzami

Awans młodzików z Mszany Dolnej - KS. Turbacz

Wiosna 1/2017

w turnieju Wojewódzkim. Na wyróżnienie zasługuje fakt że drugie
miejsce w kategorii strzelonych bramek zajął Mateusz Porębski strzelec
12 bramek Gratulacje!
Życzymy powodzenia
Reprezentacja KS Turbacz – AP Bonito Mszana Dolna: Mateusz Porębski,
Piotrek Piekarczyk, Jan Borkowski, Michał Szczęsnowski, Kacper Wojciaczyk,
Kamil Kaleta, Kacper Wójtowicz, Przemek Potaczek, Hubert Jarosz, Jan Gocał, Tymon Mazurkiewicz, Bartek Kawala, Michał Żądło, Konrad Wsół.

FOT. KS TURBACZ

D

rużyna Młodzików Klubu Sportowego Turbacz Mszana Dolna
– AP Bonito zajęła II miejsce
w turnieju o Mistrzostwo Powiatu Limanowskiego w piłce nożnej halowej.
W turnieju brało udział 21 zespołów
z całego Powiatu. Podopieczni Jarosława Kordeczki bez trudu przebrnęli przez dwa etapy turniejowe
i w finale zmierzyli się z Halnym Kamienica przegrywając po ambitnej
walce. Mimo to zakwalifikowali się do
turnieju w Nowym Sączu gdzie z Halnym będą reprezentowali nasz Powiat
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Nabrali ducha i sięgnęli po 7 cudów…
nie z tego świata - VII Spartakiada Zimowa
męskiej. Tuż za nimi, również w konkurencji slalom gigant narty, w kategorii wiekowej 17-30, wzięło udział
13 kobiet i później 19 mężczyzn. Następną kategorią był slalom gigant
snowboard bez podziału na wiek oraz
płeć. Do niej zgłosiło się 13 ochotników. Na stoku można było spotkać też
księży i kleryków, którzy wystartowali
w specjalnej konkurencji dla osób duchownych, a było ich 9 – najwięcej jak
do tej pory. W tym roku nowością były

Zwycięski pojazd to oko Pana Boga,
a wokół niego 7 osób na jabłuszkach,
trzymających tabliczki z darami Ducha
Świętego, zgodnie z hasłem Spartakiady.
Organizatorami 7. Ogólnopolskiej
Spartakiady Zimowej byli: Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej oraz Ostoja Górska
Koninki. Współorganizatorzy: Gmina
Mszana Dolna, Miasto Mszana Dolna
i Gmina Niedźwiedź. Patronat hono-

konkurencje dla rodzin, które cieszyły
się dużym entuzjazmem. Każda drużyna musiała wykonać kilka zadań:
ulepić metrowego bałwana, rzucić
śnieżkami do celu, wziąć udział w wyścigu saneczkowym i przeciąganiu
liny. Ostatnią konkurencją był zjazd
na „byle czym”. W tej kategorii trzeba
było wykazać się nie lada kreatywnością. KSM Balice, trwając w zwycięskiej
passie, pokonał rywali i okazał się
również i w tym roku czempionem.

rowy objął Jego Eminencja Stanisław
kard. Dziwisz, zaś patronat medialny:
TVP Kraków, Tryby, Radio Plus, Niedziela, Droga, Gość Niedzielny oraz
Franciszkanska3.pl. Sponsorzy: Wydawnictwo Znak, Biały Kruk, Universitas, Park Wodny, STAN TYNK
Stanisław Wsół, Firma Uchacz Rafał
Uchacz, Dobr - Mięs Sylwester i Władysław Cichórz, Biedronka oraz
Rapacz.
Wioleta Śmiech

FOT. KAMIL FABER

T

egoroczne zmagania sportowe 7.
Ogólnopolskiej Spartakiady Zimowej odbyły się 18 lutego
w Koninkach. Hasłem tej edycji zawodów były słowa “Nabierzcie ducha
i sięgnijcie po 7 cudów nie z tego
świata”. Miało ono zachęcać zarówno
do podejmowania aktywności sportowej, do dbania o swoje zdrowie, ale
także przybliżyć uczestnikom coś
o wiele ważniejszego i niezmiernie
cenniejszego od siedmiu cudów świata.
Atrakcyjne nagrody czekały na zdobywców miejsc na podium, jednak nikt
nie wrócił do domu z pustymi rękami.
Dzięki hojności naszych sponsorów,
na każdego uczestnika czekał drobny
pakiet upominków. Nagrody można
było zdobyć również w konkursie
o darach Ducha Św. i historii narciarstwa, przeprowadzanym w trzech turach. Ponadto, w trakcie zawodów
każdy mógł skorzystać z poczęstunku
i ciepłej herbaty.
Zawody sportowe rozpoczęliśmy
wspólną modlitwą – informują organizatorzy. Przywitali nas: Ksiądz Asystent KSM AK Rafał Buzała, właściciel
Ostoi Górskiej Koninki Józef Pasek
oraz Prezes KSM AK Joanna Kula.
W tegorocznej Spartakiadzie uczestniczyło ok. 150 osób. W pierwszej turze wystartowały dzieci do lat 12.
W tej kategorii wzięło udział 30
uczestników. Następnie na stoku pojawiły się dziewczęta w wieku od 13
do 16 lat w liczbie 13 osób. Kolejno
w tej samej kategorii wiekowej wystąpiło 26 przedstawicieli młodzieży

Dwa srebrne medale na Mistrzostwach
Weteranów w Toruniu
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FOT. ZYGMUNT ŁYŻNICKI

B

lisko czterystu uczestników
wzięło udział w 26 Halowych
Mistrzostwach Polski Weteranów Lekkiej Atletyki, które odbyły się
w ostatni weekend lutego w Toruniu.
Ustanowiono nie tylko rekord frekwencji, ale także aż 72 rekordy typowo
sportowe. Do udziału w czempionacie
zgłosiło się aż 451 osób. Ostatecznie
w rywalizacji wzięło udział w sumie
394 sportowców, w tym 85 pań.
Najstarsza uczestniczka mistrzostw
miała 80 lat, najstarszy uczestnik – 91.
W 26. Halowych Mistrzostwach
Polski Weteranów gościnnie wystartowało też spore grono lekkoatletów
z zagranicy. Szczególnie liczną i silną

reprezentację mieli Białorusini. W Toruniu pojawili się sportowcy jeszcze
z kilku innych krajów, w tym m.in.
z Belgii, Niemiec, Wielkiej Brytanii,
a nawet Turcji i Grecji. Rywalizowano
w 13 konkurencjach i 13 kategoriach
wiekowych. Nasi zawodnicy z Sekcji
Biegów MOK również wrócili z medalami do domu. Zygmunt Łyżnicki i Je-

rzy Czyszczoń startowali w biegu na
800 i 3000 m w kategorii M65.
W pierwszej konkurencji Zygmunt
Łyżnicki zajął II miejsce, Jerzy Czyszczoń V miejsce. Dłuższy bieg okazał
się równie udany dla Zygmunta
Łyżnickiego – drugi srebrny medal
zawisł na szyi naszego Mistrza. Jerzy
Czyszczoń startował jeszcze w biegu
400 m – zajął 8 miejsce. Serdecznie
gratulujemy!
Zapraszamy do udziału w naszych
biegach organizowanych w parku
miejskim - 21 kwietnia o godz. 18.00
- w piątek po świętach spalamy kalorie! Zapraszamy do parku!
źródło: www.pzwla.pl
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Chmielarz zachęca każdego, w każdym
wieku do uprawiania taekwondo.
- To nie tylko sport, ale też sztuka samoobrony. Nie trzeba ćwiczyć go sportowo, można rekreacyjnie. Staje się coraz popularniejszy i gorąco zachęcam
do uprawiania go - dodał. Z egzaminu
zadowolony był trener mszańskich
taekwondzistów Zbigniew Karpierz, bo
w egzaminie mistrzowskim, na pierwszy i drugi dan, z powodzeniem wzięło
udział kilku zawodników UKS Koryo
Mszana Dolna. Egzaminowi przyglądał

się również Kazimierz Stożek, twórca
ośrodka taekwondo w Mszanie Dolnej,
doświadczony trener, posiadacz szóstego dana i sędzia tego sportu.

FOT. UKS KORYO

K

lub UKS Koryo Mszana Dolna
12 lutego był gospodarzem egzaminów mistrzowskich na
czarny pas i drugi dan w tae kwon do.
Zawodnicy musieli wykazać się m.in.
techniką, znajomością koreańskiego
nazewnictwa, historii tego sportu czy
umiejętnością walki. Elementem egzaminu było też łamanie deski uderzeniem dłonią lub kopnięciem.
Zawodników ubiegających się
o pierwszy i drugi dan egzaminował
Artur Chmielarz, prezes Polskiego
Związku Taekwondo Olimpijskiego.
Do egzaminu przystąpiło 21 osób. Do
egzaminu na czarny pas - pierwszy dan
- podeszło 17 osób, a na drugi dan
zdawały 4. Część z Mszany Dolnej, ale
większość z klubów z całej Małopolski.
Zdali prawie wszyscy, tylko dwóch
czeka egzamin poprawkowy. - Egzamin oceniam bardzo wysoko - mówił
prezes Chmielarz. - Trzeba zaznaczyć,
że w ogóle poziom polskiego taekwondo rośnie. Prezes dodał, że ośrodek w Mszanie Dolnej należy do bardzo prężnych i może pochwalić się
wieloma sukcesami. - Od kilku lat widzimy tu stały progres, jeśli chodzi
o rozwój dyscypliny, trenerów i zawodników. Ich praca owocuje i jest się
czym chwalić - podkreślił. Prezes Artur
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Egzamin mistrzowski

IX Zawody w Wędkarstwie Muchowym
o Puchar Burmistrza Miasta Mszana Dolna

W

się skusić w I turze 9 ryb, w II już tylko
3 ryby, wszystkie łowione ryby mierzyły ponad 31 cm. Mszanka jest łowiskiem "No Kill" a i formuła każdych
zawodów wędkarskich, a szczególnie
muchowych, to zawody na tzw. „żywej
rybie” czyli wszystkie złowione ryby
wracają do wody. Mszanka dzięki
pracy pasjonatów wędkarstwa muchowego z lokalnego Koła staje się coraz
bardziej cenioną przez wędkarzy muchowych, rzeką.
PZW "Mszanka"

FOT. PZW "MSZANKA"

sić pstrągi dobierając odpowiednio
przynętę i sposób jej prowadzenia,
najlepiej zrobił to Józef Wenit z Koła
PZW Sromowce Wyżne, który wygrał
tegoroczne zawody łowiąc najwięcej
ryb w I i II turze. Drugie miejsce zajął
Marcin Wcisło z Koła PZW w Chabówce, a trzecie miejsce i najdłuższą
rybę zawodów, pstrąga potokowego
o dł.48 cm złowił Dawid Kowalski
z Koła PZW "Mszanka". Niska temperatura spowodowała, że ryby niechętnie żerowały jednak wędkarzom udało
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pierwszą niedzielę tegorocznej wiosny, 26 marca - 24
wędkarzy muchowych reprezentujący różne małopolskie koła wędkarskie, spotkało się nad Mszanką aby
wziąć udział w kolejnych IX Zawodach
Muchowych o Puchar Burmistrza
Miasta Mszana Dolna.
Pierwsza wiosenna niedziela przywitała uczestników zawodów iście zimową aurą, było bardzo zimno ale to
nie odstraszyło wędkarzy w pokazaniu
kolegom kto najlepiej kusi ryby łososiowate sztuczną muchową przynętą.
Ryby przy tak niskiej temperaturze
były bardzo oszczędne w pobieraniu
pokarmu, pomimo tego, udało się sku-
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W miesiącu kwietniu zapraszamy na wystawę
„Przemyślenia wielkopostne” Kazimierza Nawieśniaka
do naszej Miejskiej Biblioteki

