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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 środy
w godz. 14.00-15.00

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

Rozlicz się w Mszanie

- Dyżury pracowników Urzędu Skarbowego
W Urzędzie Miasta będą pełnić 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
• Środa: 10.15 -14.15
• Czwartek: 8.00 -12.00
• Piątek: 14.00 -18.00

Redakcja
Kwartalnik „Pod Lubogoszczą”
Wydawany przez Samorząd Miasta Mszana Dolna
Adres redakcji:
ul. Marszałka Piłsudskiego 2
34-730 Mszana Dolna
tel. 18 33 10 633
fax: 18 33 11 555
e-mail: gazeta@mszana-dolna.pl
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i zastrzega sobie prawo
do skracania artykułów i korespondencji oraz opatrywania
ich własnymi tytułami
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Cennik reklam:

Cennik reklam okładka (netto)
¼ strony – 200 zł
½ strony – 300 zł
cała strona – 500 zł
Cennik reklam (środek) netto
¼ strony – 160 zł
½ strony – 240 zł
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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Samorzad

Burmistrz i Rada Miasta
Szanowni Mieszkańcy
Mszany Dolnej!

O

ddajemy w Państwa ręce pierwsze w tym roku wydanie naszego
miejskiego kwartalnika. To numer, który zapowiada tegoroczne plany
i zamierzenia. Rada Miasta w Mszanie
Dolnej uchwaliła budżet na 2018 rok.
Największą i najważniejszą tegoroczną
inwestycją, na której planuje się skupić miejski samorząd, będzie budowa
Miejskiego Ośrodka Kultury z salą widowiskową wraz z przebudową istniejącego budynku przy stadionie miejskim.
Inwestycja w tym roku ma pochłonąć
ponad 6 milionów złotych. Budynek
na stadionie to jedna z wielu inwestycji
zaplanowanych na ten rok. W planach
mamy także: budowę ścieżek rowerowych wzdłuż rzeki Mszanki, dalszą rozbudowę kanalizacji obejmującą część
ul. Słonecznej oraz ul. Kolbego, Mroza,
Ogrodowej. Planowana jest też budowa
drogi łączącej ul. Starowiejską z ul. Kolbego.

W trakcie przygotowania są projekty
dróg – priorytetem jest ta na os. Pańskie, co umożliwi w dalszej kolejności
ich realizację.
W gazecie nasi czytelnicy znajdą relacje z zimowych wydarzeń na terenie
miasta, w tym – z czego jesteśmy najbardziej zadowoleni to otwarcie lodowiska. Lodowisko cieszyło się dużą
popularnością wśród najmłodszych,
Józef Kowalczyk
Burmistrz Miasta
Mszana Dolna

nie tylko podczas ferii zimowych. Tak
wysokiej frekwencji nikt się nie spodziewał - od momentu otwarcia lodowiska w dniu 19 stycznia do 19 marca
skorzystało z niego ok. 7 tys. osób. Decyzję zakupu lodowiska, tak by służyło mieszkańcom na lata, uważamy za
jak najbardziej trafioną.
W tym numerze gorąco zachęcamy do
przeczytania wspomnienia dotyczącego fabryki nart pana Alfreda Serbeńskiego. Poszukujemy w dalszym ciągu informacji na ten temat. Będziemy
wdzięczni za każdą relację.
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 Modrzejewska-Potaczek
Przewodnicząca Rady Miasta
Mszana Dolna

Rada Miasta
XL Sesja Rady Miasta Jeszcze w starym roku…

J

eszcze w starym roku, na XL sesji
Rady Miasta w dniu 28 grudnia
Burmistrz Miasta Józef Kowalczyk
wraz z Radnymi podziękowali Romanowi Duchnikowi – Prezesowi Spółki
„Górna Raba” za zrealizowanie inwestycji na terenie miasta – „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Spadochroniarzy”.

Pan Prezes podkreślał duże zaangażowanie pracowników Urzędu Miasta,
szczególnie w zakresie pozyskania
zgód na przejście kanalizacją, zarówno przez prywatne działki mieszkańców, jak i przez teren należący do
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Regionalnego Zakładu Gospodarki
Wodnej w Krakowie. Dzięki udanej
współpracy udało się szybko zrealizować zadanie, wspomniał o wielkim zaangażowaniu ze strony miasta. Koszt
wykonania kanalizacji wraz z przepompownią wyniósł 1 348175,17zł
– podłączono 35 budynków mieszkalnych. Pan Prezes podziękował za udany stary rok i nieustającą życzliwość.
Kolejny etap realizacji kanalizacji
w 2018 roku związany będzie z ulicą
Słoneczną.
Za współpracę w minionym
roku podziękowała również
obecna na sesji Komendant
Policji Anna Pękała.
Uchwały podjęte przez
Radnych podczas ostatniej w 2017 roku dotyczyły
również ustalenia wykazu
wydatków, które nie wygasają z upływem rok budżetowego 2017. W większości
dotyczy to inwestycji, które zostaną kontynuowane
w 2018 roku. Chodzi m.in.
o przebudowę wodociągu na ul. Matejki oraz kanalizacji na ul. Mroza,
przebudowa łącznika pomiędzy ul.
Kolbego a Starowiejską. Pan Burmistrz wspomniał o złożeniu w Urzędzie Wojewódzkim w Nowym Sączu

wniosku o udzielenie pozwolenia na
budowę kanalizacji sanitarnej oraz
przebudowy gazociągu kolidującego
z projektowaną kanalizacją ul. Kolbego, obecnie trwają uzgodnienia
z Zakładem Gazowniczym związane
z remontem ul. Stachury. Ostatnia
wiadomość związana była z chodnikiem na ul. Słomka – odbiór tej inwestycji miał miejsce jeszcze przed
świętami. Udało się ją zakończyć
wg zaplanowanego harmonogramu.
W grudniu został również złożony
wniosek o wydanie pozwolenia na budowę sali widowiskowej wraz z zapleczem dla Miejskiego Ośrodka Kultury.
Radni podjęli również uchwałę
w sprawie przyjęcia Miejskiego Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
oraz uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych
publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym
szkołom podstawowym w których
organizowano oddział przedszkolny
i placówkom prowadzonym na terenie
Miasta Mszana Dolna, trybu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposób rozliczenia ich wykorzystania.

www.mszana-dolna.eu
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Samorzad
XLI Sesja – 31.01.2018 –
Sesja Budżetowa

P

óźnym popołudniem 30 stycznia
zakończyła się sesja Rady Miasta
Mszana Dolna, na której został
uchwalony budżet miasta na rok 2018.
Na początku Burmistrz Miasta podzielił się informacjami na temat działań podjętych w tym roku, a dotyczyły
one:
- rozliczenia robót kanalizacyjnych na
ul. Spadochroniarzy,
- kontynuacji prac związanych z dokumentacją na wykonanie dróg na
os. Pańskie oraz łącznika pomiędzy
ul. Kolbego i Starowiejską, dokumentacji na kanalizację sanitarną
przy ul. Kolbego, ul. Ogrodowej i L.
Mroza,
- rozpoczęcia budowy chodnika przy
ul. Piłsudskiego łączącego tę ulicę
z chodnikiem prowadzącym do
szkoły podstawowej nr. 2 ,
- przebudowy przepustu i zabezpieczeniu drogi przed osunięciem się
na os. Zarąbki.
- uzyskania pozwolenia na budowę
Miejskiego Ośrodka Kultury na
stadionie.

Burmistrz poinformował Radę o rozliczeniu prac związanych z uruchomieniem lodowiska na płycie stadionu,
które cieszy się dużym zainteresowaniem, głównie dzieci i młodzieży i jest
atrakcją tego sezonu zimowego. Lodowisko zostało zakupione przez miasto
i wraz z pierwszym uruchomieniem
koszt jego budowy zamknął się kwotą 220 tysięcy złotych. Lodowisko jest
przenośne, ale w niedalekiej przyszłości ma być wbudowane na stałe wraz
ze zmianą band z rekreacyjnych na
bandy hokejowe.
W najważniejszej części sesji Radni
omówili projekt budżetu miasta. Pani
Skarbnik Miasta Bernadeta Ziemianin
omówiła projekt budżetu do którego
pozytywną opinię wydała Regionalna
Izba Obrachunkowa oraz zrelacjonowała zmiany jakie Radni i Burmistrz
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zgłosili w trakcie prac
nad projektem budżetu.
Ostatecznie,
po
uwzględnieniu
poprawek,
budżet
miasta wynosi po
stronie dochodów 31
256 035,62zł, po stronie wydatków 38 077
103,47 zł. W ramach
tegorocznego budżetu planowane jest
rozpoczęcie budowy
Miejskiego Ośrodka
Kultury wraz z salą
kinową na 240 miejsc i biblioteką
z wykorzystaniem istniejącego budynku na stadionie - inwestycja ta
zaplanowana jest na dwa lata, budowa ścieżek rowerowych wzdłuż
rzeki Mszanki (dzięki podpisanej
pod koniec roku umowy dzierżawy
z Zarządem Wodnym), dalsza rozbudowa kanalizacji obejmująca część
ul. Słonecznej oraz ul. Kolbego, Mroza, Ogrodowej. Planowana jest też budowa drogi łączącej ul. Starowiejską
z ul. Kolbego.
Kontynuacja budowy dróg na os.
Pańskie uzależniona jest od uzyskania pozwolenia na budowę po zakończonym postępowaniu
w trybie ZRID (zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) oraz
zgody na przebudowę
linii gazociągu, który obecnie przebiega
wzdłuż drogi. Panujemy rozpoczęcie przebudowy stadionu lekkoatletycznego, ale zakres
prac uzależniony jest od
kwoty pomocy finansowej udzielonej przez
Starostwo Powiatowe
w Limanowej – trwają w tej sprawie
rozmowy z Zarządem Powiatu.

Burmistrz Miasta przedstawił Radnym stan finansów Miasta porównując
go do tego, który zastał w roku 2014.
Dzięki środkom uzyskanym ze
sprzedaży mienia został spłacony
najdroższy kredyt zaciągnięty w latach ubiegłych i na tej operacji Miasto
zyskało 79.000 zł tytułem odsetek od
kredytu.
Jak wyjaśnił Burmistrz Miasta, w 2017
roku po spłacie kredytów jeszcze zostało by na koncie miasta ponad 1 596
mln zł, oraz 650 tys. z tytułu zwrotu
dotacji na termomodernizację Szkoły
nr 1. W 2014 roku miasto miało ujemne saldo środków finansowych. Z takim niekorzystnym bilansem finansowym rozpoczęła się nasza kadencja.
Po uchwaleniu jednogłośnie przez
Radę budżetu Miasta i Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 20182030 Rada Miasta podjęła również
uchwały dotyczące Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – pozwoli to
w najbliższych dniach ogłosić konkurs
na zadania tam wymienione. W wolnych wnioskach Burmistrz Miasta
poinformował, że został zaproszony
do Dyrekcji Dróg w Wojewódzkich
w sprawie ustaleń budowy ronda
przy ul. Orkana.

Stan Finansów na dzień 31.12.2017 r
środki pieniężne budżetu [zł]

6 539 399,09

w tym subwencja oświatowa za I 2016 [zł]

492 057,00

pozostaje [zł]

6 047 342,09

stan zadłużenia [zł]

4 450 571,36
SALDO + 1 596 770,73

Stan Finansów na dzień 31.12.2014 r
środki pieniężne budżetu [zł]

2 245 870,58

w tym subwencja oświatowa za I 2015 [zł]

472 069,00

pozostaje [zł]

1 773 801,58

stan zadłużenia [zł]

5 926 007,68
SALDO - 4 152 206,10

Wiosna 1/2018

Inwestycje

Otwarcie lodowiska

K

u wielkiej radości najmłodszych,
którzy tłumnie przybyli na uroczyste otwarcie oraz dorosłych,
którzy podzielali radość dzieci – ruszyło miejskie lodowisko na stadionie.
19 stycznia o godz. 18.00 Burmistrz
Miasta w towarzystwie Przewodniczącej Rady Miasta Agnieszki Modrzejewskiej-Potaczek oraz miejskich Radnych
przecięli wstęgę i tym samym zaprosili
odważnych na lód. Nie zabrakło widowiskowego odpalenia rac, jak i płonących pochodni, które dodawały uroku
wieczornym ślizgom. Na najmłodszych
czekały też animatorki z konkursami
i nagrodami. Do wejścia na lód, tych
mniej odważnych przekonywał Kubuś
Puchatek. Pędził z koszem cukierków
do tych, którzy zaliczali pierwsze upadki by zatrzeć złe wspomnienia. Dużo
uciechy mieli ci, którzy odważnie brali
udział w zabawach z chustą animacyjną,
tworzeniu węża na lodzie, lokomotywy,
czy odtańczeniu makareny. Na uczestników czekały atrakcyjne sportowe nagrody zakupione na ten cel przez Urząd
Miasta oraz przekazane przez firmę
„Koperniak”.

Posiłkując się liczbami nikogo nie trzeba przekonywać, że zakup lodowiska
to fantastyczny pomysł. Od momentu
otwarcia lodowiska w dniu 19 stycznia
do 19 marca skorzystało z niego ok. 7

tys. osób. Uczniowie szkół miejskich
to 527 osób, które skorzystało z lodowiska za darmo. Grupy uczniów ze
szkół średnich to 178 wejść na bilety
ulgowe, a wejścia grupowe i zorganizowane, to 140 osób.
Wspominając pierwsze tworzone lodowiska na terenie miasta, takie jak
na przykład przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, których pomysłodawcą był Zygmunt Łyżnicki,
czy przy stadionie miejskim, którym
opiekował się Klub Sportowy Turbacz,
aż po wyjazdy do Rabki, Tymbarku
czy Limanowej, teraz cieszy fakt, że
możemy korzystać z tego co mamy na
miejscu z odpowiednim technicznym
zapleczem. Należy wspomnieć, że
duża w tym zasługa Radnych, których
do pomysłu lodowiska nie trzeba było
przekonywać. Sami obserwowali, jak
duże zainteresowanie mają organizowane wyjazdy na lodowisko do sąsiednich miejscowości.
Współorganizatorem takich wyjazdów była między innymi Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Agnieszka

Sasal, Miejska Biblioteka czy szkoły.
Teraz pierwszy sezon na lodzie mamy
już za sobą. Cieszy działająca wypożyczalnia łyżew, a dla dzieci i młodzieży organizowane były animacje
na lodzie z przeróżnymi konkursami
w czasie ferii z darmowym wstępem
na lodowisko. Nad dobrym funkcjonowaniem lodowiska czuwał Zakład
Gospodarki Komunalnej. Pierwszy sezon działania lodowiska można uznać
za bardzo udany, pomysłów na kolejny nie brakuje a odłożone już na bok
łyżwy czekają na kolejną zimę z miejskim lodowiskiem.
Jeżeli Państwo macie uwagi i wnioski
– prosimy zgłaszać je do Urzędu Miasta, aby polepszyć funkcjonowanie lodowiska w nowym sezonie. Jesteśmy
otwarci na Państwa propozycje.
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Aktualnosci

Polak, Węgier – dwa bratanki

P

FOT. URZĄD MIASTA

FOT. URZĄD MIASTA
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delegacja miasta Biri w osobach: Zoltán Gyirán Sekretarza Miasta, Marianna Tóth - pracownicy Urzędu Stanu
Cywilnego oraz Radnych Miasta Biri
Istvána Szálku oraz Tamása Csontosa. Niestety nie przewidzieliśmy, że
Węgrzy w tym czasie przygotowują się do wyborów samorządowych
i Panią Burmistrz zatrzymały w Biri
obowiązki. Jednak zastępowania jej
osoby podjął się László Vasas - zastępca Burmistrza. Niezawodnym okazał
się również Pan Artur Jach-Chrząszcz
– tłumacz polsko-węgierski. Po przyjeździe nasi goście odwiedzili Zespół
Placówek Oświatowych oraz zwiedzili okolicę mszańskiego Rynku. Oficjal-

FOT. URZĄD MIASTA

Upłynęło sporo czasu, zanim kolejne
próby nawiązania na nowo współpracy doszły do skutku. Niejednokrotnie
wysyłaliśmy zaproszenia do odwiedzenia naszego miasta, w szczególności na Dni Mszany Dolnej, kiedy
to podczas Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr gościliśmy węgierskich
muzyków. Rok temu, prawie rzut beretem od Biri, przyjechała do nas orkiestra z Felsőzolca – z okolic Miszkolca.
Piastująca stanowisko Burmistrza Pani
Katalin Almási nawet już potwierdziła swój przyjazd, niestety zatrzymały
ją sprawy rodzinne. Wydawać by się
mogło, że planowana wizyta na przełomie lutego i marca będzie idealnym
terminem więc z odpowiednim wyprzedzeniem ruszyły przygotowania.
28 lutego w Mszanie Dolnej zjawiła się

FOT. URZĄD MIASTA

onad 16 lat temu Burmistrz Miasta Józef Kowalczyk nawiązał
współpracę partnerską z węgierskim miastem Biri. W ramach podpisanej umowy w 2002 roku oba samorządy zobowiązały się umacniać przyjaźń
i współpracę miejscowości w obrębie
kultury, kształcenia, sportu i turystyki. W ten sposób niewielkie miasteczko
położone za północnowschodniej części
Węgier, niedaleko Nyiregyhazy stało się
nam bliskie. Co ciekawe sąsiednie miasteczka Nagykallo i Balkány utrzymują
współpracę ze Słopnicami i Limanową.

ne spotkanie z Radnymi Miasta oraz
dyrektorami miejskich instytucji miało
miejsce na Sali narad Urzędu Miasta.
Naszych gości przywitała Przewodnicząca Rady Miasta Mszana Dolna
Agnieszka Modrzejewska-Potaczek.
Pan Burmistrz Józef Kowalczyk odczytał przygotowaną deklarację o odnowieniu współpracy pomiędzy miastami, by umacniać przyjaźń i dalej
wspólnie realizować istotne dla obu
stron cele. Po złożeniu podpisów zaprosiliśmy naszych gości, by obejrzeli przygotowaną krótką prezentację
o Mszanie Dolnej, którą opracował
Sekretarz Miasta Antoni Róg. Wszystkie wiadomości dotyczące historii
miasta, najważniejszych miejsc, zabytków, zdjęcia z lotu ptaka wygodniej
było prezentować naszym gościom
w ciepłej sali narad, niż narażać ich na
skutki zaskakująco niskich temperatur
w czasie ich wizyty. Przygotowaliśmy
również pakiety składające się z albumów, folderów, przewodników i kalendarzy obiecując szczegółową wycieczkę przy lepszej okazji wiosną lub
latem. Będzie ku temu okazja, gdyż
nasi goście złożyli wizytę również
w remizie OSP i uczestniczyli w próbie Orkiestry OSP. Kapelmistrz Piotr
Rataj skorzystał z okazji i już zaprosił
delegację na XI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr w lipcu, a do tego czasu czeka nas rewizyta w Biri.
Red. Urząd Miasta
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Wspólnie świętowano Złote Gody
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FOT. AGNIESZKA JÓZEFIAK-LEWANDOWSKA

stycznia b.r., w przeddzień
Dnia Babci i Dziadka, swój
Jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego świętowało 28 małżonków z terenu Gminy Mszana Dolna i 17
małżeństw z terenu Miasta Mszana Dolna – grono niemal 100 uroczych babć
i dziadków. Wspólna uroczystość rozpoczęła się w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej, gdzie
podczas Mszy św. Szacowni Jubilaci odnowili przysięgę małżeńską.
Drodzy Małżonkowie! Przed 50 laty
zawarliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński, łącząc się
ze sobą w Chrystusie na całe życie.
Wtedy ślubowaliście sobie miłość,
wierność i uczciwość małżeńską oraz
trwanie we wspólnocie małżeńskiej
aż do śmierci. Dzisiaj zapraszam Was
do ponowienia tego ślubowania – do
zgromadzonych w kościele par powiedział ks. Jerzy Raźny. Po raz kolejny przysięgę małżeńską złożyło w sumie 45 par.
Na pamiątkę tego wydarzenia ks.
proboszcz
przekazał
wszystkim
świętującym Jubileusz małżonkom
różańce oraz obrazki z wizerunkiem
św. Michała Archanioła. Po zakończonej Eucharystii wszyscy spotkali
się w Ośrodku Rehabiblitacyjno-Wypoczynkowym „Janda”, gdzie medale za długoletnie pożycie małżeńskie
w imieniu Prezydenta RP wręczyli:
parom z terenu Gminy Mszana Dolna – Wójt Bolesław Żaba, „miejskim”
– Burmistrz Józef Kowalczyk.
Pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego to najwspanialszy Jubileusz,
o jakim można marzyć, stając na ślubnym kobiercu. Nie każdemu dane
jest przeżywać taką radosną chwilę.
I choć Państwa droga do Złotych Godów nie zawsze była usłana różami,
świętujecie dzisiaj w otoczeniu dużej
i kochającej rodziny – do Jubilatów
zwrócił się gospodarz Gminy. Medal,
który dzisiaj otrzymujecie od samego
Prezydenta naszego kraju, jest symbolem wierności i miłości małżeńskiej,
wyznacznikiem pełnej świadomości
i zrozumienia istoty tego sakramentu. To piękny wzór do naśladowania
dla młodych pokoleń – dodał. Nie
zabrakło również życzeń: Korzystając
z udziału w tej doniosłej uroczystości pragniemy Państwu złożyć bukiet
serdecznych życzeń. Niech dopisuje
Państwu zdrowie, aby starczyło sił
i wytrwałości niezbędnych do realizacji dalszych planów. Miejcie poczucie wielkiej wartości, jaką jesteście
dla społeczeństwa, a dla najbliższych
bądźcie dumą i radością. Obyśmy spo-
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tkali się na wspólnym świętowaniu
Brylantowych Godów.
Gratulacje Jubilatom złożyli również:
Wiesław Janczyk – Wiceminister Finansów, Poseł na Sejm RP; Jan Puchała – Starosta Limanowski oraz przewodniczące Rad: Aleksandra Kania
– Gminy Mszana Dolna i Agnieszka
Modrzejewska-Potaczek – Miasta
Mszana Dolna. Do chóralnego „Sto
lat” dołączyli się obecni na święcie:
Franciszek Dziedzina – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego, radni gminni: Gabriel Rapta
i Adam Wrzecionek oraz miejscy rajcy:
Janina Flig, Janusz Matoga i Ryszard
Sitkowski. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Kapela Regionalna „Łostowianie” z Łostówki, której
szefuje Krystyna Kornaś. „Mistrzem
ceremonii” była Danuta Śmieszek –
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
Na pamiątkę tych pięknych chwil
każda para otrzymała wraz z życzeniami – słodki upominek i czerwoną
różę oraz listy gratulacyjne od władz
Gminy i Miasta oraz Powiatu i Posła
na Sejm RP. Jak na tak zacny Jubileusz
przystało były toasty, łzy wzruszenia
oraz wspomnienia chwil sprzed 50 lat.
Red. Magda Polańska

Z terenu Gminy
Mszana Dolna Złote
Gody świętowali:

Zofia i Jan Abramczyk, Jadwiga i Jan
Dziedzina, Maria i Władysław Kubik,
Anna i Władysław Mikołajczyk, Stefania i Franciszek Wsół z Mszany Górnej,
Łucja i Władysław Antosz, Maria i Kazimierz Chorągwiccy, Anna i Czesław Farganus, Józefa i Franciszek Fornal, Julia
i Władysław Myszogląd z Łostówki, Anna
i Stanisław Dudzik, Maria i Władysław
Jania, Zofia i Władysław Jania, Teresa
i Jan Michorczyk z Łętowego, Maria i Józef Gibadło, Maria i Jan Kaleta, Katarzyna i Franciszek Kaletka, Maria i Stanisław Popiołek, Maria i Piotr Popławscy,
Agnieszka i Jan Puto z Kasiny Wielkiej,
Zofia i Stanisław Leżańscy z Kasinki Małej, Zofia i Mieczysław Nachman, Maria
i Stefan Wojtyczka, Ewa Zygmunt z Lu-

bomierza, Ludwika i Jan Nawara, Maria
i Czesław Niżnik, Władysława i Józef
Pitek z Olszówki oraz Genowefa i Józef
Sochaccy z Raby Niżnej.

Jubilaci z Miasta Mszana
Dolna:

Helena i Stanisław Farganusowie, Józefa
i Władysław Gocałowie, Józefa i Franciszek Góralikowie, Maria i Jerzy Kękusiowie, Józefa i Jan Knapczykowie, Aniela i Jan Krzanikowie, Rozalia i Zbigniew
Majerczykowie, Anna i Jan Nawieśniakowie, Teresa i Józef Piekarczykowie,
Kazimiera i Stanisław Piekarczykowie,
Władysława i Jan Piekarczykowie, Józefa
i Franciszek Ratajowie, Irena i Michał
Sentyrzowie, Janina i Stefan Stożkowie,
Janina i Stanisław Surówkowie, Antonina i Bronisław Trzópek oraz Krystyna i
Zbigniew Więcław.

Wsparcie dla osób starszych, samotnych
i bezdomnych ZIMA 2017/2018

W

związku z dużymi spadkami temperatury w ostatnim
okresie, zwracam z apelem do mieszkańców Mszany Dolnej
o zwrócenie szczególnej uwagi na
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sytuację osób samotnych, starszych,
niepełnosprawnych, wymagających
pomocy i wsparcia w Państwa środowiskach lokalnych oraz osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie miasta oraz
podjęcie wszelkich możliwych działań
mających na celu skuteczną koordynację przedsięwzięć podejmowanych dla
ochrony najbardziej potrzebujących,
w szczególności w celu zapobiegania
zamarznięciom. Każdy sygnał będzie
niezwykle cenny, a szybka i właściwa
reakcja może uratować ludzkie życie.
Wszelkie informacje na temat osób
potrzebujących pomocy należy zgła-

szać do wyznaczonych służb:
1. Numer alarmowy “112”,
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej siedziba
przy ul. Starowiejskiej 2, tel. 18
33-10-084
3. Straż Miejska tel. 18 33-10-622
wew. 211 lub 608-085-133 (również
w soboty i niedziele),
4. Policja - tel. 997
Izabela Cież
Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Mszanie Dolnej

Wiosna 1/2018
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Informacja o zmianie nazwy ulicy

z I Armii Wojska Polskiego na ulicę o nazwie Spokojna

U

przejmie informuję, że w dniu 5
stycznia 2018r weszła w życie
Uchwała Nr XXXIX/367/2017
Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 14
grudnia 2017r w sprawie zmiany nazwy ulicy w Mszanie Dolnej (Dz.Urz.
Województwa Małopolskiego z 2017 r.
poz.8951).
Uchwała została podjęta w związku
z przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 1 kwietnia
2016r o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej
(Dz.U z 2016r poz.744).
Powyższą uchwałą dokonano zmiany nazwy ulicy I Armii Wojska Polskiego na ulicę o nazwie Spokojna.
Zmiana nazwy ulicy nie ma wpływu
na ważność dokumentów zawiera-

jących nazwę dotychczasową a to
oznacza,że nie ma potrzeby wymiany
dokumentów np.dowodu rejestracyjnego czy prawa jazdy.
W sprawach:
- meldunkowych – nie ma obowiązku składania wniosku – zmiany
zostaną dokonane z urzędu,
- gospodarowania odpadami – nie
ma konieczności składania zmiany
deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami – zmiany zostaną
dokonane z urzędu,
- podatku od nieruchomości – nie ma
konieczności składania informacji
w sprawie podatku od nieruchomości celem aktualizacji danych adresowych – zmiany zostaną dokonane
z urzędu,
- działalności gospodarczej – osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny złożyć w urzędzie wniosek CEIDG-1 w terminie
14 dni. Po złożeniu wniosku dane
dotyczące zmiany adresu zostaną
przekazane do ZUS/KRUS, Urzędu
Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego.
Za wymianę tablic z nazwą ulicy odpowiada Urząd Miasta.

Urząd Miasta Mszana Dolna powiadomił o zmianie nazwy ulicy następujące instytucje:
Straż Miejska, Zakład Gospodarki Komunalnej, Spółka Górna Raba, Urząd
Statystyczny, Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej, OSP
Mszana Dolna, Komenda Powiatowa
Policji, Komisariat Policji, Powiatowy
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, posterunek gazowy, posterunek energetyczny, Urząd
Pocztowy, pogotowie ratunkowe.
Zgodnie z treścią art.47b ust.1 ustawy
z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne – właściciele nieruchomości zabudowanych maja obowiązek umieszczenia w widocznym
miejscu na ścianie frontowej budynku
tabliczki z numerem porządkowym
oraz nazwą ulicy.
Pisma oraz postępowania sądowe
i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach
urzędowych zmiany nazwy ulicy dokonanej na podstawie powyższej ustawy są wolne od opłat.
Burmistrz Miasta Mszana Dolna
Józef Kowalczyk

Akcja „Zima” Straży Miejskiej

W

związku z okresem zimowym i obniżającymi się temperaturami Straż Miejska
w Mszanie Dolnej jak co roku, podejmuje działania mające na celu odwiedzanie
osób samotych oraz monitorowanie sytuacji osób bezdomnych zagrożonych
utratą życia i zdrowia.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej na
bieżąco sprawdzają miejsca, gdzie
mogą przebywać bezdomni, jak również zwracają uwagę na osoby, które
znajdują się pod wpływem alkoholu,
gdyż to właśnie one są najbardziej narażone na zamarznięcie. W tym trudnym okresie strażnicy miejscy starają
się odwiedzać i w miarę możliwości
przychodzić z pomocą szczególnie
osobom samotnym, chorym, niepełnosprawnym poprzez pomoc w rozpalaniu w piecach czy też donoszeniu
opału osobom, które mają trudności
z poruszaniem się. Strażnicy Miejscy
w ramach współpracy przekazują na
bieżąco wszelkie informacje z wizyt
Kierownikowi Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.

Wiosna 1/2018
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Bezpieczne ferie
z mszańską Strażą Miejską
cy specjalnie w tym celu przygotowanej prezentacji, pełniej kolorowych obrazków i wesołych wierszyków adekwatnych do omawianych zagadnień.
Akcja ,,Bezpieczne ferie ze Strażą Miejską” potrwa do 23 lutego.

Włoska
wizyta
w Domu
Pomocy
Społecznej

J

ak zawsze, tuż przed rozpoczęciem
ferii zimowych Straż Miejskiej
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 80
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 pomo-

FOT. DPS

W tym czasie funkcjonariusze Straży
Miejskiej będą częściej przeprowadzać
kontrole:

Z
• zamarzniętych akwenów wodnych,
które w zimie mogą służyć za lodowiska,
• miejsc i zabaw dzieci i młodzieży
niekorzystającej z zorganizowanych
form wypoczynku takich jak place
zabaw, skwer i podwórka,
• punktów sprzedaży alkoholu,
zwłaszcza w zakresie dostępu do
niego osób nieletnich.

imową porą mieszkańcy Domu
Pomocy Społecznej mieli zaszczyt gościć w naszym domu
radnego Urzędu Mszana Dolna Pana
Janusza Matogę wraz z szefem mszańskiej firmy ,,Refas’’ Remo Salvatorelli.
Mieszkańcy z pomocą Pana Janusza
występujacego w roli tłumacza rozmawiali o zdrowiu, samopoczuciu
oraz rozbudzaniu w sobie pasji i zainterenowań w wieku, kiedy zakończyło się pracę zawodową. Pan Remo
Salvatorelli, był bardzo zadowolony
z odwiedzin w naszym domu. Poznał
bliżej naszych mieszkańców, którzy
byli zachwyceni jego obecnością. Czekamy na kolejne odwiedziny.
Red. DPS

Zapraszamy na zajęcia
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Ferie w MOKu

W

wymagały obecności osoby dorosłej, gdyż uczestnicy posługiwali się
ostrymi narzędziami. Kiedy po kilku
próbach proces obróki drewna i posługiwania się dłutem był opanowany
udało się stworzyć pod okiem mistrza
kilka drewnianych arcydzieł. Na dwa
wieczory planszowych gier w ferie
do MOKu zapraszało Stowarzyszenie
LAMA, znanae w mieście z organizacji Kina Letniego. Tym razem wszyscy
tęskniący za latem, słońcem i kinem
mogli poznać kilka ciekawych planszówek. Do lata już niedaleko…

J

eszcze przed feriami odbyły się
zajęcia taneczne połączone z pokazem tanecznych umiejętności
podopiecznych pana Kuby – instruktora tańca MOK najmłodszych grup.
Dzieciaki same wybrały tańce, które
chciały zaprezentować szerszej publiczności i tak mogliśmy oglądać:
Kazaczoka, Bora Bora, Despacito oraz
Dance, dance. Każdy taniec kończył
się gromkimi brawami. Na kolejne zajęcia zapraszamy po feriach, dodatkowo w MOKu w sobotę odbywają się
zajęcia z gimnastyki artystycznej.
Serdecznie zapraszamy na zajęcia do
MOK!
Red. MOK

FOT. MOK

Miejskim Ośrodku Kultury
dużym
zainteresowaniem
cieszyła się akcja malowania
ceramiki, chętnych na pierwsze spotkanie przyszło tak dużo, że brakowało miejsca. W ramach odpoczynku od
szkoły znaleźli się tacy, którzy zapragnęli twórczo się wykazać. Tym sposobem ceramiczne formy od razu ożyły za
sprawą małych kreatorów. Wystarczyło
jedno spojrzenie a już pojawiał się pomysł na pomalowanie, kilka prób łączenia kolorów, robienie “przecierek”
czy przenikanie barw – tym sposobem
finalnie stół pełen ceramiki aż zachwycał paletą barw.
Dodatkowym twórczym zajęciem, na
które zapraszał MOK wraz ze Stowarzyszeniem Niezależnych Inicjatyw
“Błękit” z Gruszowca były warsztaty
z rzeźby ludowej. Zajęcia prowadził
twórca ludowy - P. Eugeniusz Wieliczko z Niedźwiedzia. Zajęcia jednak

Najmłodsi
z przytupem
zawładnęli
sceną MOK

FOT. BIBLIOTEKA MIEJSKA

Hej kolęda, kolęda…

Wiosna 1/2018

22

stycznia uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. J. Marka
w Mszanie Dolnej ujawnili swoje
talenty wokalno-instrumentalne organizując w naszej bibliotece koncert
kolęd. Młodzi wykonawcy przy nastrojowej oprawie muzycznej zaprezentowali nie tylko tradycyjne kolędy,

ale także lokalne piosenki o tematyce
bożonarodzeniowej. Serdecznie dziękujemy wykonawcom oraz organizatorom za przygotowanie tej radosnej,
świątecznej imprezy.
Red. Biblioteka Miejska

www.mszana-dolna.eu
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Chórzystki z Miejskiego Ośrodka Kultury
w Mszanie Dolnej
na warsztatach w Sieprawiu

W

Nasza Osobowość Roku

Muzeum Sztuki i Techniki
Japońskiej Manggha w Krakowie „Gazeta Krakowska”
po raz 26 uhonorowała ludzi, którzy
w 2017 roku wyróżnili się szczególnymi
osiągnięciami w różnych dziedzinach
życia, w całej Małopolsce.
Od stycznia mieszkańcy naszego województwa oddawali swoje głosy w akcji Osobowości Roku 2017, wybierając
osoby, które w minionym roku odznaczyły się wybitną działalnością w różnych dziedzinach, osiągnęły sukcesy
i znacząco zasłużyły się dla lokalnej
społeczności. Głosowanie było prowadzone w czterech kategoriach: kultura,
działalność społeczna i charytatywna,
samorządność i społeczność lokalna
oraz biznes. Kapituła Konkursowa
uznała iż osobą godną ubiegania się
o tytuł Osobowość Roku 2017 w kategorii KULTURA jest ubiegłoroczna
stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dyrektor Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej pani
Agnieszka Orzeł. Uzasadnieniem do
nominacji było m.in. wprowadzenie
przez panią dyrektor innowacyjnych
form działania w bibliotece (kręcenie
filmów, spektakle teatralne, warsztaty
profilaktyczne, warsztaty edukacyjne,
biblioterapia itp.) Na uwagę zasługuje
również fakt pozyskania przez panią
Agnieszkę funduszy unijnych (135
tys. zł) z projektu ,,e-Mocni :cyfrowe
umiejętności, realne korzyści”, dzięki
którym 165 mieszkańców z naszego
miasta na bezpłatnych kursach stacjonarnych i e-lerningowych będzie
mogło rozwinąć swoje kompetencje
cyfrowe.
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Red. na podstawie tv28

FOT. DOROTA POTACZEK

C

hórzystki z Miejskiego Ośrodka Kultury w Mszanie Dolnej
po raz czwarty wzięły udział
w Ogólnopolskich Warsztatach Gospel, organizowanych przez Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu. Tradycyjnie była to okazja do
wymiany doświadczeń między profesjonalistami i amatorami. Tegoroczne
zajęcia prowadzili m.in. instruktorzy
z Wielkiej Brytanii: Colin Williams
oraz Colin Vassell. Warsztaty zakończyły się koncertem finałowym,
podczas którego wystąpili wszyscy
uczestnicy.

www.mszana-dolna.eu

Pierwszy etap plebiscytu zakończył
się 16 lutego. W wyniku głosowania
na panią Agnieszkę Orzeł oddano
najwięcej głosów w powiecie limanowskim. Dzięki temu pani dyrektor
otrzymała tytuł Osobowość Roku 2017
Powiatu Limanowskiego i tym samym
awansowała do wojewódzkiego finału
plebiscytu, w którym zajęła V miejsce
na 22 osoby ze wszystkich powiatów
Małopolski.
Raz jeszcze serdecznie gratulujemy!
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Występy młodych instrumentalistów

P

rzed dwie godziny sala Miejskiego Ośrodka Kultury rozbrzmiewała kolędami i utworami świątecznymi. Dziękujemy wszystkim, którzy do samego końca wspierali oklaskami młodych wykonawców.

Klasyczne melodie przeplatały się
z ludowymi kolędami, a cały koncert zakończył się na rockową nutę.
Dla niektórych wykonawców był to
pierwszy występ na scenie, dlatego
wielkie brawa, bo dodatkowo musieli

pokonać tremę. Gratulujemy wszystkim występów, nieobecnym życzymy
powrotu do zdrowia.
Red. MOK

FOT. MOK

Na scenie zaprezentowali się:
1. Jan Kaczmarczyk - „Cicha noc” - akordeon
2. Anna Kubowicz - „Bóg się rodzi” – keyboard
3. Gabriela Nadkańska, Diana Sadło, Magdalena Potaczek – „Wśród nocnej
ciszy”- gitara
4. Karolina Figura -„Dziecina Mała” - skrzypce
5. Ewa Murzyn, Ewelina Wojtyczka, Justyna Zapała – „Jezusa narodzonego”gitara
6. Ewa Halama - „Przybieżeli do Betlejem” – akordeon
7. Sara Gaweł - „Jingle bells” – keyboard
8. Ewa Duda - „Wśród nocnej ciszy” – śpiew
9. Nina Syrek, Julia Kujacz, Weronika Świerk, Zofia Kożuch – „Przybieżeli do
Betlejem”- gitara
10. Natalia Wcisło - „Lulajże Jezuniu” akordeon
11. Wiktoria Stożek - „Dzisiaj w Betlejem” - keyboard
12. Kaja Bulik - „Pójdźmy wszyscy do stajenki” - skrzypce
13. Maciej Abramczyk - „Jezusa Narodzonego” – akordeon
14. Wiktoria Lipińska - „Wśród nocnej ciszy” – keyboard
15. Joanna Potaczek - „Kolęda dla nieobecnych” – śpiew
16. Anna Pazdur, Julia Skolarus – „Gdy śliczna Panna”- gitara
17. Nikola Karpierz - „W żłobie leży” - pianino
18. Leon Wilk - „Cicha noc” – akordeon
19. Grzegorz Pajdzik - „Przybieżeli do Betlejem” - pianino
20. Aniela Wojciaczyk - „Mizerna cicha” - skrzypce
21. Maja Bugajska - „Adeste Fideles” - pianino
22. Aleksandra Kołodziejczyk, Małgorzata Mikołajczyk, Aleksandra Karpierz –
„Dzień jeden w roku”- gitara
23. Oskar Niedojad - „Jezusa Narodzonego” – akordeon
24. Julia Haras, Klaudia Szendera – „Mizerna cicha”- gitara
25. Anna Kuś - „Noel” - śpiew
26. Magdalena Gacek - „Jezus Malusieńki’ – pianino
27. Bernadetta Łabuz - „Przybieżeli do Betlejem” - skrzypce
28. Nikodem Nawara - „Pójdźmy wszyscy do stajenki” – pianino
29. Michał Jamróz, Marcin Surówka – „W żłobie leży”- gitara
30. Kinga Potaczek - „Wśród nocnej ciszy” – keyboard
31. Emilia Potaczek - „Snowman” - śpiew
32. Emilia Kaleta - „Jingle Bells Rock” - skrzypce
33. Filip Poray-Zbrożek, Bolesław Petrycki, Piotr Filipiec – „Rockin around the
christmas tree”- gitara

E-mocni – połowa drogi już za nami…
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swoje kompetencje cyfrowe. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych na
kolejną turę zajęć.
Red. Biblioteka Miejska

FOT. BIBLIOTEKA MIEJSKA

Z

satysfakcją informujemy, iż
niedawno minął półmetek
projektu „e-Mocni: cyfrowe
umiejętności, realne korzyści”. 12
lutego odbyło się z tej okazji zebranie podsumowujące z koordynatorką regionalną, przedstawicielką
FRSI Ewą Chromniak. W spotkaniu

uczestniczyli przedstawiciele Urzędu
Miasta w osobach Burmistrza Józefa
Kowalczyka i Sekretarza Antoniego
Roga oraz partnerzy lokalni: dyrektor
Szkoły Podstawowej Anna Górska,
kierownik MOPS Izabela Cież, Przewodnicząca komisji kultury, radna
Janina Flig. Szczegółowych informacji
o projekcie udzielali zebranym gościom: e-Mocarz Agnieszka Orzeł oraz
trenerzy prowadzący szkolenia Elżbieta Stożek i Tomasz Majchrzak. Do
dnia dzisiejszego zostały przeszkolone 92 osoby, które znacząco rozwinęły

www.mszana-dolna.eu
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Z Biblioteką przez świat
– udane ferie wśród książek

FOT. BIBLIOTEKA MIEJSKA

W

tym roku, w dniach od 19 do
23 lutego, Miejska Biblioteka
w Mszanie Dolnej zorganizowała zajęcia feryjne dla dzieci w wieku
6-12 lat. Codziennym, integracyjnym
grom i zabawom towarzyszyły wesołe
i oryginalne lekcje geografii.
Poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach plastycznych dzieci poznawały piękno i specyfikę poszczególnych
kontynentów, a przy okazji związane
z nimi rozmaite ciekawostki. Pracując w kilkuosobowych grupach wykazały się wyjątkową kreatywnością
i zaangażowaniem, tworząc swoje
niepowtarzalne, różnobarwne prace
– afrykańskie maski, indiańskie pióropusze, japońskie wachlarze, chińskie
kapelusze i inne dzieła charakterystyczne dla różnych części świata. Nie
zabrakło również atrakcyjnej wycieczki, jaką był wyjazd do kina „Śnieżka”
w Rabce-Zdroju na animowany seans
pt. „Tedi i mapa skarbów”. Ten film
przygodowy doskonale dopasował

się przekazem do tematyki zwiedzania świata. Ostatni dzień zajęć obfitował w wiele niespodzianek. Widać
i słychać było radość najmłodszych
z udziału w konkursach, łamigłówkach i zabawach ruchowych. Z entuzjazmem przyjęto występ teatrzyku

kukiełkowego Art Cinema z Nowego
Sącza, który zaprezentował spektakl
pt. „Baśń o Królowej Śniegu”. Zwieńczeniem radosnego tygodnia było
wręczenie wszystkim uczestnikom
nagród w formie słodyczy, książek
i drobnych upominków.

FOT. BIBLIOTEKA MIEJSKA

Codziennie dla 40 osobowej grupy
dzieci przygotowany był słodki poczęstunek ufundowany przez miejscowe firmy: Piekarnia GS Samopomoc
Chłopska, Cukiernia S. C. Jaśkowiec,
Małgorzata Zielińska FHU Hubert.
Sponsorom serdecznie dziękujemy za
wsparcie.
Red. Biblioteka Miejska

d 24 listopada 2017r. do końca stycznia 2018r w Miejskiej
Bibliotece w Mszanie Dolnej, dzięki uprzejmości pana Michała
Liszki (Liszka Artgallery) mieszkańcy
naszego miasta mieli możliwość obcowania z tzw. sztuką wysoką. Artyści
z całego świata zaprezentowali różnorodność, bogactwo stylów i osobowości. Wystawa ,,From the world to the
regions” czyli tłumacząc: „Ze świata
do regionów” cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem osób odwiedza-
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jących bibliotekę. Wśród twórców
wystawiających swoje prace znalazły
się nazwiska takich osób jak: Joanna
Wężyk – Stany Zjednoczone, Kamila
Bednarska – Polska, Sara Bowyer Włochy, Horea T.Sálágean – Rumunia, Marek Adam Olszyński – Polska,
Michał Liszka – Polska, Saban Tuncer
– Turcja, Bernard Naghi – Rumunia,
Anthony White – Francja, Paweł Hytrowski – Polska, Rene Pascal – Włochy.
Red. Biblioteka Miejska

FOT. BIBLIOTEKA MIEJSKA

O

Wystawa „Ze świata do regionów”
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Kultura

Zapraszamy na wystawę Ignacego Gromali

I

gnacy Gromala to znakomity kamienicki rzeźbiarz ludowy. W jego
twórczości goszczą głównie elementy religijne, ale także regionalne. Rzeźbi
on z drewna lipowego. Większość jego
dzieł to rzeźby, chociaż zachwyt budzi
także ilość płaskorzeźb.

Pierwsza rzeźba powstała już w wojsku. Początkowo było to hobby. Z czasem jednak pasja przerodziła się także
w źródło utrzymania. Pana Ignacego
odwiedza wielu turystów, którzy zafascynowani są jego twórczością. Pan
Gromala rzeźbi na zamówienia. Jego
dzieła to zarówno rzeźby stojące, jak
i wiszące. To rzeźby przedstawiające

X

szego miasta. Przedszkolaki z przedszkoli z terenu miasta na wystawie
stroików i pisanek wielkanocnych
zaprezentują swoje małe dzieła sztuki
wykonane samodzielnie na zajęciach.

XXXVI Konkurs Palm
tradycyjnie pod Orkanówką

XXVI Konkurs Palm Wielkanocnych organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury zgromadził
pod budynkiem „Orkanówki” małych
i dużych twórców. Dotarli również parafianie z Bożego Miłosierdzia, którzy chcieli zaprezentować swoje dzieła
i spróbować swoich sił w konkursie.
Dyrektor Piotr Armatys przypomniał
dawne zwyczaje i tradycje, a jury
w składzie Maria Adamczyk, Andrzej
Leśniak oraz Franciszek Dziedzina mieli przed sobą ciężkie zadanie.
W każdej z kategorii przyznano trzy
nagrody rzeczowe oraz kilkanaście
wyróżnień.
W kategorii estetyka i precyzja wykonania zostali wyróżnieni:
1. Kacper i Maja Skawscy
2. Łukasz Dudzik
3. Patryk Potaczek
Nagrodzeni w kategorii zgodność
materiału i sposobu wykonania z ludowymi tradycjami Zagórzan
1. Filip Antosz
2. Michał i Paweł Stożek
3. Maksymilian Cichorz
Najwięcej emocji wzbudza jak zawsze
rywalizacja w kategorii najwyższych
palm.
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postacie świętych, ale także „rzeźba
z humorem”.
Pan Gromala jest bardzo komunikatywnym artystą, jednak nie lubi się
chwalić czy być chwalonym. Uważa,
że to co robi, to coś normalnego. Jednak według odbiorców jego rzeźb, są
to z pewnością wybitne dzieła sztuki.
Dzieła Pana Ignacego Gromali można
oglądać w Miejskiej Bibliotece w Mszanie Dolnej (w godzinach otwarcia) od
23 marca 2018 do końca kwietnia. Serdecznie zapraszamy!
W tym czasie będzie można podziwiać
prace najmłodszych mieszkańców na-

Najwyższe palmy przygotowali:
1. Rodzina Spyrków
2. Bartosz Kubowicz
3. Bartłomiej Malec
Dodatkowo zostało przyznane zostały
wyróżnienia: dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Miejskiego Przedszkola nr 1 oraz Miejskiego Przedszkola nr 2 w Mszanie Dolnej.
Wyróżnienia indywidualne otrzymali:
Ania Stożek, Tomasz Karpierz, Kacper
Farganus, Kacper Dudys, Mikołaj Płoskonka, Natalia Wójtowicz, Michał
Świerk, Kamil Iwańczyszak, Marlena
Kujacz, Konrad Nosal.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom
za obecność i mamy nadzieję, że za
rok znowu się spotkamy aby kontynuować tradycję własnoręcznego wykonywania palm wielkanocnych.

www.mszana-dolna.eu
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iasto Mszana Dolna otrzymało od Małopolskiego
Urzędu
Wojewódzkiego
w Krakowie dotację na wyposażenie
gabinetów profilaktyki zdrowotnej
w szkołach. 15 września 2017 roku
została uchwalona ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.
z 2017 r poz. 1774). Zgodnie z ww.
ustawą Wojewoda przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego
dotację na zadanie własne polegające
na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 31d ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki
szkolnej. Dotacja mogła obejmować
do 100% kosztów poniesionych na
wyposażenie gabinetu profilaktyki

P

zdrowotnej, jednak do kwoty nie wyższej niż 6 700 zł na jeden gabinet.
Miasto Mszana Dolna wystąpiło do
Wojewody Małopolskiego z wnioskiem dotyczącym przedmiotowej
dotacji i otrzymało dofinansowanie w kwocie: 13.388,00zł czyli po
6.694,00zł na każdy z gabinetów
szkolnych: jeden w Zespole Placówek
Oświatowych – Szkole Podstawowej
nr 2 ul. Rynek 21, drugi w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Henryka Sienkiewicza 2. Dzięki uzyskanym środkom
zakupiono do gabinetów szkolnych
pod koniec grudnia 2017 roku następujący sprzęt: kozetka, waga ze

wzrostomierzem, parawan, stolik zabiegowy, biurko, szafki do przechowywania leków i na dokumentację,
apteczki pierwszej pomocy, zestaw
przeciwwstrząsowy, szyny Kramera,
tablice Ishihary i tablice Snellena, ciśnieniomierz i stetoskop pediatryczny.
Mamy nadzieję, że zakupiony sprzęt
pozwoli na polepszenie warunków
pracy pielęgniarki szkolnej i zapewni
lepszą jakość świadczeń udzielanych
uczniom, którym życzymy przy tej
okazji dużo zdrowia, zwłaszcza, że
ferie już się skończyły i dzieci wróciły
do szkół.
red. CUW

Historyczna nagroda dla Bartka

raca Bartłomieja Orła, ucznia
Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej,
poświęcona postaci Józefa Piłsudskiego,
zyskała uznanie jurorów Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Krąg”
i zajęła III miejsce, pokonując ponad
20 tys. innych prac nadesłanych z całej
Polski. Bartek nie kryje, że nagroda jest
dla niego powodem do dumy, ale także
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FOT. URZĄD MIASTA

M

Gabinet profilaktyki zdrowotnej
w miejskich szkołach
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uwieńczeniem wielu dni mozolnej pracy
spędzonej nad projektem, którego celem
było ukazanie Józefa Piłsudskiego jako
architekta niepodległej Polski. Dobór
postaci nie był przypadkowy, 100 rocznica odzyskanej niepodległości stała się
inspiracją do realizacji tematu konkursu
byli „Sławni Polacy – wodzowie i żołnierze”.

Chłopak na co dzień jest uczniem kl.
III technikum organizacji reklamy,
w którym szczególny nacisk kładzie
się na rozwijanie zdolności artystycznych. Przy okazji konkursu przyszły
specjalista od reklamy połączył przyjemne z pożytecznym – jego pasją jest
bowiem historia, a szczególnie okres
międzywojenny. Istotna okazała się
zarówno wiedza historyczna, zdobywana pod okiem wychowawczyni –
Dominiki Kalagi, jak i materiały oraz
pomoc ze strony Biblioteki Miejskiej
w Mszanie Dolnej. Jednak aby projekt
zyskał uznanie komisji konkursowej
ważne są także walory estetyczne
pracy. W tym przypadku zdolności
manualne Bartka oraz jego zawodowe
zainteresowania okazały się bardzo
przydatne - Bardzo lubię wykonywać
prace graficzne: dobierać kolory, rodzaje czcionki, obrabiać zdjęcia – tłumaczy laureat. – Cieszę się, że mogę
połączyć moją wiedzę i pasję zawodową.
Bartek wziął udział w konkursie organizowanym przez „Krąg” już po raz
drugi. Kilka lat wcześniej wykonana
przez niego praca zdobyła wyróżnienie.
źródło: materiały ZSTI
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„Smog albo zdrowie
– nie truj siebie i innych”.

Prelekcje edukacyjne w naszych szkołach

25

stycznia w obydwóch szkołach w naszym mieście
przeprowadzono
zajęcia
edukacyjne dla uczniów poświęcone
ważnemu problemowi, jakim jest szeroko pojęta ochrona środowiska w którym
żyjemy, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na zanieczyszczenie powietrza,
które wszyscy wdychamy.
Już o godz. 800, na pierwszej lekcji,
w edukacyjnej prelekcji wzięli udział
uczniowie klas IV – VII Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
Nr 1, a następnie takie same zajęcia
odbyły się w Zespole Szkół Miejskich
Nr 2. Głównym celem tej akcji było
zaapelowanie poprzez młodych ludzi,
którzy de facto najbardziej narażeni
są na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, do dorosłych, którzy poprzez
niewłaściwe palenie w piecach mogą
nam wszystkim ten czarny scenariusz
zafundować. Spotkania z uczniami rozpoczęła Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Agnieszka Sasal, która
podkreśliła, że samorząd naszego
miasta wiele robi dla ochrony środowiska. Wymieniła tu program solarny
i na pytanie, kto ma zamontowane
solary w swoim domu większość rąk
uczniów poszło w górę. Kolejnym
aspektem wymienionym przez Panią
Wiceprzewodniczącą był program
likwidacji azbestu w naszym mieście, a na koniec wspomniała ona,
że Samorząd Miasta Mszana Dolna
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poczynił starania i przystąpił do programu wymiany starych, szkodzących naszemu powietrzu pieców na
nowoczesne piece. Pani Agnieszka
Sasal, prowadząc dialog z uczniami
szkól, stwierdziła, że są oni bardzo
świadomymi ekologicznie mieszkańcami i zdają sobie sprawę z zagrożeń
płynących z nieodpowiedzialnych
działań w tym temacie. Następnie komendant Straży Miejskiej Pan Jakub
Spędzia zaprezentował uczniom prezentację multimedialną oraz omówił

kompleksowo jakość powietrza w naszym mieście i regionie, jakie zagrożenia dla zdrowia i życia niesie ze sobą
złe ogrzewanie naszych domów oraz
kary jakie grożą za spalanie w piecach
niedozwolonych rzeczy. Widać było,
że nasi młodzi mieszkańcy podchodzą do problemu bardzo poważnie
i odpowiedzialnie, jest więc nadzieja,
że wiedzę tę przekażą swoim bliskim.
Na zakończenie spotkania głos zabrał
Przewodniczący Komisji Ochrony
Środowiska Rady Miasta Jan Stożek,
który przypomniał o konieczności
segregacji śmieci oraz, jako turysta
górski zaapelował do dzieci aby dbać
o czystość naszego otoczenia zarówno w górach jak i także po drodze do
szkoły, czy w naszym najbliższym
otoczeniu. Radni rozdali uczniom
ulotki edukacyjne pozyskane przez
Urząd Miasta Mszana Dolna z Ministerstwa Ochrony Środowiska zawierające „w pigułce” informacje ze
spotkań i jako zadanie domowe zadali
uczniom aby przekazali je rodzicom
z apelem o odpowiedzialne zachowania proekologiczne. Przeprowadzone
spotkania z uczniami napawają organizatorów optymizmem, gdyż dało się
wyraźnie odczuć, że uczniom naszych
szkół, którzy są przecież przyszłością
naszego miasta bardzo zależy na tym,
aby nasze miasto było czyste, wolne
od wszelakich zanieczyszczeń. Mamy
nadzieję, że dorośli staną na wysokości zadania.

www.mszana-dolna.eu
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Obchody Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych
w Szkole Podstawowej nr 1

POKAZ FILMÓW
Samorząd szkolny zorganizował dla
najstarszych uczniów pokaz filmów pod hasłem „Niezłomni”. Uczniowie
poszerzali swoją wiedzę historyczną
oglądając dwa obrazy: „Pseudonim
Anoda” − spektakl telewizyjny Sceny
Faktu Teatru Telewizji z 2008 w reżyserii Mariusza Malca, o aresztowaniu
i śmierci por. Jana Rodowicza pseudonim „Anoda”, żołnierza batalionu
„Zośka” oraz „Inka 1946. Ja jedna
zginę” – spektakl telewizyjny Sceny
Faktu Teatru Telewizji, z 2006, którego autorem jest Wojciech Tomczyk.
Opowiada o mordzie sądowym na sanitariuszce Danucie Siedzikównie z 5
Brygady Wileńskiej AK.

SPOTKANIE EDUKACYJNE
5 marca w Krakowie, w kinie Kijów,
klasy 3 A i B gimnazjum z opiekunami
i Dyrekcją uczestniczyły w spotkaniu
edukacyjnym, poświęconym historii
powojennego podziemia niepodległościowego. Nasza szkoła odpowiedziała w ten sposób na zaproszenie
Oddziału IPN i Kuratorium Oświaty
w Krakowie - organizatorów tego spotkania dla uczniów i nauczycieli. Wygłoszona przez przedstawiciela IPN
prelekcja wyjaśnianiała m.in., dlaczego i o co walczyli oraz w jaki sposób
komunistyczna propaganda niszczyła
ich dobre imię, a następnie wymazywała z przestrzeni i z pamięci. W drugiej części spotkania oglądaliśmy naj-

nowszy film dokumentalny Dariusza
Walusiaka „Więzy krwi”. Jest to opowieść o heroicznej walce i tragicznym
losie żołnierzy ze zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych kpt. Henryka
Flamego ps. „Bartek” - losie ponad
100 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych podstępnie wymordowanych
przez oddziały UB. Byli młodzi. Nie
pogodzili się z komunistycznym bezprawiem. Poszli w góry, by z bronią
w ręku walczyć o wolną Polskę. Za
miłość do ojczyzny Żołnierze „Bartka”
płacili życiem. Teraz, po latach, wydobywane są z ziemi szczątki pomordowanych żołnierzy, przywracana jest
im dobre imię. To kolejni z wielotysięcznej armii Wyklętych, których odnajdują bliscy - to właśnie więzy krwi
nie pozwoliły o nich zapomnieć…
Obejrzane filmy, wystawa, udział
w spotkaniu edukacyjne nie tylko
wzbogaciły wiedzę historyczną, ale
bardzo poruszyły naszych uczniów.
Nie sposób przecież przejść obojętnie
obok takich historii….
Red. SP nr 1

FOT. SP NR 1

WYSTAWA
Już po raz drugi Samorząd Szkolny
przygotował wystawę z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Na szkolnym korytarzu
zaprezentowane są podstawowe informacje na temat podziemia niepodległościowego w Polsce po II wojnie
światowej. Uczniowie mogą tu dowiedzieć się między innymi, czym ono

było, ilu było „Żołnierzy Wyklętych”,
z jakich środowisk się wywodzili, jak
długo trwał ich opór i jaką ofiarę ponieśli. Na wystawie przedstawiono
sylwetki najbardziej znanych niezłomnych bohaterów , wśród nich np.
Łukasz Ciepliński „Pług”, Zygmunt
Szendzielarz ”Łupaszka”, Hieronim
Dekutowski „Zapora”, Danuta Siedzikówna „Inka”.
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Narty Pana Serbeńskiego

P

arę lat temu zobaczyłem stare
drewniane narty. Narty były bez
wiązań, wyczyszczone i przygotowane do ponownego ich montażu.
Zwróciłem uwagę na wypalony znak
firmowy znajdujący się od spodu dziobu
nart: Serbeński Mszana Dolna. Rozpocząłem poszukiwania w sieci, szukałem
zdjęć nart na tzw. Rynku wtórnym, gdyż
takich, nie znanych mi, nie posiadałem
w swojej kolekcji i niestety do tej pory
nie posiadam, gdyż nie znalazłem żadnej
oferty o sprzedaży takowych.
Wreszcie zadzwoniłem do Urzędu
Miasta w Mszanie Dolnej, rozmawiałem z paroma osobami i w końcu ktoś
powiedział mi, że najlepiej porozma-

łem się, że żadna z trzech córek nie posiada nart z sygnaturą Serbeński. Pani
Maria pokazała mi piękne metalowe
blaszki, które przyczepiane były do
każdej pary nart, zobaczyłem pamiątkowe zdjęcia. Udało mi się poprosić
Panie o parę zdań wspomnień, które
poniżej zamieszczam.
FABRYKA NART A. SERBEŃSKI
W MSZANIE DOLNEJ
Małym fragmentem historii polskiego przedwojennego narciarstwa jest
działalność niewielkiej wytwórni nart
w Mszanie Dolnej. Był to czas rosnącego zainteresowania tym sportem zimowym, a wzmożony popyt na deski
dobrze prognozował. Do Mszany Dol-

wiać z córkami tego pana, który robił
narty, gdyż mieszkają tutaj. Bardzo
przydała się wtedy stara poczciwa
książka telefoniczna województwa
nowosądeckiego z 1983 roku, znalazłem nr telefonu i po chwili odbyłem miłą rozmowę. Po jakimś czasie,
w uzgodnionym terminie wybrałem
się do Mszany na spotkanie z córką
Pana Adolfa w domu rodzinnym,
w którym na jego zapleczu produkowane były narty, Poznałem Panią
Marię Serbeńską-Kuczyńską. Bardzo
byłem zawiedziony, gdy dowiedzia-

nej nasz ojciec przyjechał w 1934 roku.
O wyborze miejsca zadecydowało kilka spraw, w tym korzystne położenie
przy kolei, poczta i dobra dostępność
drewna jesionowego. Wcześniejsza
próba współpracy z miejscowym stolarzem zakończona niepowodzeniem
postawiła nowe wyzwanie przed młodym i przedsiębiorczym człowiekiem:
założy własny zakład – Fabryka Nart
A. Serbeński zlokalizowany na wydzierżawionym terenie tzw. Aderówce. Pierwsze partie wyprodukowane
i sprzedane z sukcesem pozwoliły

na rozbudowanie parku maszynowego, doskonalenie jakości i poszerzenie asortymentu. Narty sprzedawano
w Warszawie, Lublinie, Rabce i w Krakowie, między innymi w Domu Sportu Polskiego J. Parafiński na Basztowej
16. Narty cechowała dobra jakość,
Korzystając z możliwości przedrukowujemy artykuł, który ukazał się
w specjalistycznym piśmie „SKI Magazyn nr 73” – magazyn dla narciarzy
WST 2017/18. Jest to historia mało
znana, gdyż nie ma o niej wspomnienia nawet w miejskiej kronice Olgi Illukiewicz, która ze szczegółami opisywała mszańskie zakłady, fabryki czy
przedsiębiorstwa. Dopiero ciekawość
pasjonata przywołała wspomnienia,
które pojawiły się drukiem. Jednak
drodzy czytelnicy, to dopiero początek… Chcielibyśmy dotrzeć, jeśli się
nam uda do osób, które może pracowały w firmie, pamiętają zakład produkcji nart, mają w swoich archiwach
zdjęcia, a może nawet narty? Będziemy wdzięczni za każdą informację
w tym temacie.
Prosimy kontaktować się z Urzędem
Miasta.
a produkowane były w dziesięciu
wymiarach do 180 cm do 225 cm.
Dobrze rozwijającej się działalności
położyło kres wkroczenie do Polski
wojsk niemieckich. We wrześniu 1939
roku wyprodukowane narty zostały
przez okupanta skonfiskowane, a ich
produkcja zakazana. Fabryka działała
przez całą wojnę przede wszystkim
produkując drewniane podeszwy do
butów. Znalazło w niej zatrudnienie
oprócz ludności miejscowej wielu
uchodźców z poznańskiego, chroniących się przed wywiezieniem na
roboty do Niemiec. Funkcjonowanie
zakładu umożliwiało także inną, konspiracyjną działalność, ale te historia
z nartami nie miała już nic wspólnego
chociaż nadal związana była z górami.
Krystyna Serbeńska-Biel
Tekst: Piotr Jasieński-Szuwar
Zdjęcia: Archiwum Rodziny Serbeńskich
SKI Magazyn nr 73
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Nagroda Ks. Musiała
dla Urszuli Antosz-Rekuckiej

U

rszula Antosz-Rekucka, katechetka z Mszany Dolnej 2 marca odebrała podczas uroczystej
gali w Akademii Ignatianum w Krakowie
Nagrodę im. Księdza Stanisława Musiała, przyznawaną osobom zasłużonym
dla dialogu chrześcijańsko- i polsko-żydowskiego. Nagrodę ustanowił Klub
Chrześcijan i Żydów „Przymierze”. Jej
fundatorami są Rektor Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Prezydent Miasta Krakowa i Gmina Wyznaniowa Żydowska
w Krakowie.
Urszula Antosz-Rekucka została doceniona za to, że „w swojej pracy
z uczniami wiele uwagi poświęca
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kształtowaniu postawy dialogu i podejmuje liczne inicjatywy upamiętniające społeczność mszańskich Żydów
wymordowaną podczas Holocaustu. O kulturze i historii żydowskich
mieszkańców tego rejonu opowiada
na różne sposoby, m.in. poprzez działania teatralne, organizację obchodów
rocznicowych czy opiekę nad zbiorowymi mogiłami żydowskimi. Była też
koordynatorką
polsko-izraelskiego
projektu, dzięki któremu grupy młodzieży z Polski i Izraela mogły się spotkać, poznać i pokonać dzielące je bariery. To dzięki jej inicjatywie w 2012
roku ostatnią drogę mszańskich Ży-

dów oficjalnie nazwano Aleją Pamięci
Ofiar Holokaustu. Urszula Antosz-Rekucka pisze teksty do lokalnych
gazet i portali, jest aktywna w mediach społecznościowych, a w pracy
z młodzieżą kładzie nacisk na relacje
chrześcijańsko-żydowskie, przybliżanie kultury żydowskiej i tematyki Zagłady. Pomimo działania w trudnym
środowisku, gdzie jej inicjatywy nie
zawsze spotykają się z aprobatą, od lat
konsekwentnie podejmuje trud przywracania pamięci” - czytamy w uzasadnieniu przyznania nagrody.
źródło: www.przymierze.krakow.pl
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Odkrywanie W góry, w góry z PTTK-iem
Beskidu
Wyspowego
2018

Z

nany już jest 9 ramowy plan akcji „Odkryj Beskid Wyspowy”.
Jak zawsze rozpocznie się on
1 maja od „Tour Mszana Dolna – czyli trekkingu dla odważnych. Siódmy
już raz turyści wystartują z Bazy Lubogoszcz o piątej rano i wokół Mszany
będą musieli przejść kolejno górę Lubogoszcz, Adamczykową, Potaczkową,
Luboń Wielki, Małą Górę i Szczebel.
W maju nie zabraknie również atrakcji
dla młodzieży – Rajd „Beskidzkie Wyspy” w tym roku organizowany będzie
na Kamionnej.

Maj to również Święto Kwitnącej
Jabłoni w Łącku. Turyści odkrywający Beskid Wyspowy rozpoczną
wędrówki wcześniej, pierwsze wyjście organizowane jest już trzeciego
czerwca na Urbanią Górę. Wcześniej
turyści przyzwyczajeni byli, że miasto

P

owoli warto pomyśleć o nowym
sezonie turystycznym. Nasze
mszańskie Koło Terenowe PTTK
zaprasza na otwarcie „XIV Spotkań
w górach” 22 kwietnia na Czarny Dział.
Będzie to pierwsze wyjście z sześciu
w tym sezonie, a jeszcze dodatkowo dla
członków Koła Terenowego zorganizowane będą cztery wycieczki wyjazdowe.
Wszystkim zainteresowanych wspólnym wędrowaniem przekazujemy
informację, iż regulamin spotkań nie
uległ zmianie, uczestnicy XIV „Spotkań w górach” wybierają trasy tak,
aby spotkać się na szczycie lub w innym wyznaczonym miejscu w godzi-

nach 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!

Mszana Dolna organizowało podsumowanie akcji we wrześniu, w tym
roku wyjątkowo na Lubogoszcz zapraszamy 10 czerwca. Tuż przed wakacjami zapraszamy do Dobrej na V
Galicyjski Piknik Kolejowy oraz Bicie
Rekordu Świata w śpiewaniu piosenki
kolejowej. W ten sam weekend 15-17
czerwca akcja „Weekend za pół ceny”.
Wakacje to również pełne dwa miesiące Festiwalu Kultury Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Rytmy i Smaki”.
Natomiast VIII Festiwal Zespołów Regionalnych „Beskidzka Podkówecka”
odbędzie się w Dobrej. 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 stronie:
• www.odkryjbeskidwyspowy.pl
• www.facebook.com/
odkryjbeskidwyspowy

XIV Spotkania w Górach 2018
Data

Nazwa szczytu

Wysokość

godz. spotkania

22.04

CZARNY DZIAŁ

673 m.n.p.m

13.00 - 14.00

27.05

CIECIEŃ

829 m.n.p.m

13.00 - 14.00

24.06

MOGIELICA

1170 m.n.p.m

13.00 - 14.00

22.07

JASIEŃ

1052 m.n.p.m

13.00 - 14.00

19.08

KICZORA

1282 m.n.p.m

16.09

LUBOGOSZCZ

968 m.n.p.m

13.00 - 14.00
13.00 - 14.00
(spotkanie podsumowujące)
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O

Zimowe
bieganie
w parku

126 mln na 26 finał,
a Mszana? 142 tysiące!

d razu – już w pierwszy dzień
Nowego Roku na parkowych
alejkach pojawili się biegacze.
Kiedy niektórzy, ledwo co po sylwestrowych balach dopiero rozmyślają
o postanowieniach noworocznych Sekcja Biegów MOK od razu postanowiła
wkroczyć w Nowy Rok ze sportowym
przytupem. A raczej wbiec…

FOT. URZĄD MIASTA

Na pierwsze zaproszenie do parku
odpowiedziało kilkanaście osób, zarówno mali jak i duzi z entuzjazmem
i sportowym zapałem pokonywali
zaproponowane na pierwszy rozruch
odległości. Drugim biegiem, na którym spotkali się biegacze był tradycyjny wośpowy bieg ulicami miasta
w ramach akcji „Policz się z cukrzycą”. Kolejne zaproszenie na zimowe
bieganie wyszło „okołowalentynkowo”- w niedzielę, 11 lutego udało się
też zebrać grupę biegaczy. Dla serca,
zdrowia i nie tylko pokonywali popołudniową porą dystanse na parkowych alejkach. Pogoda sprzyjała, było
rześko i udało się złapać trochę słońca.
Na mecie czekała gorąca kawa i symboliczne serce na patyku. Niewielka
słodycz nie zaszkodziła, tym bardziej,
że biegacze już planowali kolejne
spotkania, marzec sprzyja biegom tematycznym, świąt na tą okoliczność
wiele, spotkamy się w parku szukając
wiosny lub wielkanocnych królików?
Red. UM
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9

marca 2018 Fundacja Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy podała ostateczną kwotę tegorocznego finału. Kolejny rekord i kolejny finał,
który wyszedł rewelacyjnie. Jak podsumował Jurek Owsiak, to Polacy tworzyli
ten finał. Chociaż zbiórka zakończyła się
kwotą o 21 mln większą niż w zeszłym
roku, Jurek twierdzi, że nie jest to walka o rekord. Rekordem jest to że, gramy.
Świat potrzebuje zobaczyć, jak robimy
coś fanstastycznie, coś dobrego, made in
Poland.
Lokalnie nasze wośpowe serce bije od
wielu lat w Miejskim Ośrodku Kultury, a wolontariusze kwestujący w naszej okolicy sprawiają, że co roku do
puszek zbierane są równie rekordowe
kwoty. Mamy powody by się cieszyć,
jesteśmy jednym z najprężniejszych
sztabów w regionie. Możemy się tym
chwalić, ale też musimy podkreślić, że
takie rekordy tworzą ludzie. To dzięki
nim udaje się zbierać sumy. Rekord

jest fajną rzeczą, warto się z niego cieszyć ale też warto pamiętać, że wszystkie małe lokalne rekordy i tak trafiają
do na konto Fundacji i są odpowiednio rozdysponowane. W tym roku
celem było równanie szans leczenia
noworodków na podstawowych oddziałach neonatologicznych poprzez
doposażenie ich w specjalistyczny
sprzęt ratujący życie i zdrowie dzieci.
W niedzielę, 14 stycznia od samego
rana do późnego wieczora mszański
sztab tętnił życiem proponując atrakcje, które zadowoliły i najmłodszych…
i tych starszych. Bal karnawałowy,
marszobieg ulicami miasta, konkurs
na „Najlepsze ciacho w mieście”, pokaz kulinarny Kuby Kasińskiego oraz
koncerty – Kapeli ROY oraz OVERDRIVE. Podczas wieczornej licytacji
zebrano 14 000 zł. Na finał przed budynkiem MOK zaświeciło światełko
do nieba.

Dziękujemy za 26. Finał WOŚP w Mszanie Dolnej:
• Wolontariuszom – za poświęcony czas i zaangażowanie
• Dziękujemy opiekunom naszych wolontariuszy, naszym „starym” wolontariuszom, kierowcom
• Ekipie transportowej
• Dziękujemy Sztabowi Dobrej za współpracę
• Sponsorom za pomoc w działaniach sztabu.
• Wszystkim osobom, które przekazał przedmioty na licytację.
Na wynik mszańskiego sztabu złożyła się kwesta w miejscowościach:
Mszana Dolna, Dobra, Skrzydlna, Jurków, Glisne, Jodłownik, Kamienica, Kasina Wielka, Kasinka Mała, Konina, Lubomierz, Łętowe, Łostówka,
Mszana Górna, Naprawa, Niedźwiedź, Olszówka, Pcim, Podłopień, Poręba Wielka, Raba Niżna, Skawa, Słopnice, Stróża, Szczawa, Szczyrzyc, Tymbark, Węglówka i Wiśniowa
Mieszkańcy i wszyscy wrzucający do puszek. Dziękujemy!
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Pociąg retro wraca na tory

- 46 kursów po najurokliwszych zakątkach Małopolski
Rozpoczęła się już rezerwacja biletów
na przejazdy pociągami retro w tym sezonie, który będzie czwartą edycją projektu Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej. W tym roku na turystów czeka
46 kursów po najurokliwszych zakątkach regionu. Głównym celem projektu jest promocja atrakcji turystycznych
oraz prezentacja dziedzictwa historii
kolei w Małopolsce. Projekt obejmuje
ogólnodostępne przejazdy historycznym taborem kolejowym ze Skansenu

Taboru Kolejowego w Chabówce wraz
z atrakcjami na pokładzie pociągów
oraz podczas postojów na poszczególnych stacjach i przystankach. Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, organizator przejazdów,
otrzymało na ten cel dotację z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolska Gościnna”. Partnerem projektu jest PKP Cargo - opiekun i mecenas
Skansenu Taboru Kolejowego w Cha-

W 2018 roku pociągi turystyczne
złożone z historycznego taboru pojawią
się na następujących trasach:
KWIECIEŃ

bówce.
- W tym roku na turystów czeka 46 kursów
po najurokliwszych zakątkach Małopolski.
Rozkład jazdy pociągów historycznych ułożono w oparciu o przewidywane zamknięcia torowe z powodu licznych modernizacji
prowadzonych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe w Małopolsce w 2018 roku - informuje NSMK.
Szczegółowe programy przejazdów
oraz rezerwacje miejsc są dostępne na
stronie www.kolejegalicyjskie.pl.

MAJ
Kierunek

Data

Chabówka - Zakopane Chabówka oraz Zakopane Nowy Targ - Zakopane

1 maja (wtorek)

Kierunek

Data

3 maja (sobota)

Chabówka - Kasina Wielka,
Kasina Wielka - Mszana
Dolna

Chabówka - Kasina Wielka Chabówka

13 kwietnia (piątek)

Nowy Sącz - Piwniczna Nowy Sącz (2 pary)

25 maja (piątek)

Chabówka - Żywiec Chabówka oraz Żywiec Węgierska Górka - Żywiec

14 kwietnia (sobota)

Nowy Sącz - Krynica - Nowy
Sącz oraz Krynica - Muszyna
- Krynica (2 pary)

26 maja (sobota)

Nowy Sącz - Chabówka

27 maja (niedziela)

CZERWIEC
Kierunek

Data

Chabówka - Mszana Dolna
1 czerwca 2017
oraz Chabówka - Raba Wyżna (czwartek, Dzień
(po 2 pary)
Dziecka)
Nowy Sącz - Biecz - Nowy
Sącz oraz Biecz - Gorlice Biecz

9 czerwca (sobota)

Nowy Sącz - Tarnów - Nowy
Sącz oraz Tarnów - Tuchów Tarnów

LIPIEC
Kierunek

Data

Nowy Sącz - Chabówka Nowy Sącz

1, 8, 15, 22, 29 lipca
(wszystkie niedziele)

WRZESIEŃ
Kierunek

Data

10 czerwca (niedziela)

Chabówka - Wadowice Chabówka oraz Wadowice Andrychów - Wadowice

9 września (niedziela)

Chabówka - Zakopane Chabówka

16 czerwca (sobota)

Nowy Sącz - Biecz oraz Biecz
- Gorlice - Biecz

22 września (sobota)

Chabówka - Dobra oraz
Dobra - Kasina Wielka Dobra

17 czerwca (niedziela)

Nowy Sącz - Chabówka Nowy Sącz

24 czerwca (niedziela)

LISTOPAD

SIERPIEŃ
Kierunek

Data

Nowy Sącz - Chabówka Nowy Sącz

5 sierpnia (niedziela)

Nowy Sącz - Chabówka Nowy Sącz

12 sierpnia (niedziela)

Chabówka - Nowy Sącz Chabówka
Nowy Sącz - Chabówka Nowy Sącz
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Nowy Sącz - Muszyna oraz
Muszyna - Krynica - Muszyna 23 września
oraz Muszyna - Żegiestów (niedziela)
Muszyna

Kierunek

Data

Chabówka - Nowy Sącz Chabówka

11 listopada (sobota)

GRUDZIEŃ
Kierunek

Data

15 sierpnia (środa)

Chabówka - Zakopane Chabówka

8 grudnia (sobota)

26 sierpnia (niedziela)

Chabówka - Mszana Dolna Chabówka (2 pary)

9 grudnia (niedziela)

www.mszana-dolna.eu
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Stowarzyszenia

FOT. BIURO PRASOWE JASNEJ GÓRY

Z tradycyjną kolędą
na Jasnej Górze

Kolędowanie
OSP

S

O

rkiestra i Chór Ochotniczych
Straży Pożarnych z Mszany Dolnej i Piekiełka w powiecie limanowskim kolędowały w niedzielę na Jasnej Górze. To już 21. raz, kiedy strażacy
i członkowie orkiestry wraz z rodzinami
przyjeżdżają na Jasną Górę z tradycyjną
„kolędą”. Nad orkiestrą czuwał kapelmistrz Piotr Rataj.
Do jasnogórskiego sanktuarium wraz
z muzykami tradycyjnie przybyły
rodziny i bliscy. W modlitwie uczestniczyli również: Stanisław Antosz,
prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
Mszany Dolnej; Józef Klimek z zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Piekiełko; Józef Kowalczyk, burmistrz
Mszany Dolnej; Czesław Kawalec,
radny Powiatu Limanowskiego oraz
Zofia Jeż, przewodnicząca Rady Gminy Tymbark. O godz. 11:00 Mszy św.
w bazylice przewodniczył i homilię
wygłosił o. Stanisław Baranowski,
który w słowach powitania zwrócił się
do strażaków. - Co roku przybywacie tutaj z tradycyjną pielgrzymką razem ze swoją orkiestrą, ażeby wobec

nas wszystkich zaświadczyć o swojej
wierze, a jednocześnie, żeby dawać
nam przykład, jak gorliwie troszczyć się o Kościół Boży między nami
– mówił. Po Eucharystii w bazylice
odbył się koncert Orkiestry i Chóru
z Mszany Dolnej i Piekiełka. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej
w Mszanie Dolnej powstała w 1902
roku. Jej założycielem był ówczesny
wikariusz mszańskiej parafii – ks.
Wojciech Woźniczka, a pierwszym
dyrygentem i nauczycielem muzyki
został organista Jarosław Gałuszka.
Orkiestra liczy obecnie 50 członków,
z czego większość to młodzież i dzieci.
Kapelmistrzem jest Piotr Rataj, który
pełni tę funkcję nieprzerwanie od 1996
roku. Jego zaangażowanie w rozwój
orkiestry sprawiają, że jej poziom muzyczny ciągle wzrasta, czego wyrazem
są wygrywane konkursy. W skład orkiestry wchodzą mieszkańcy miasta
i gminy Mszana Dolna oraz gminy
Niedźwiedź. O popularności strażackiej orkiestry świadczy wciąż rosnąca
liczba młodych osób, które chcą w niej

FOT. KAROLINA BODZIONY

trażacy z Mszany Dolnej i Łostówki kolędowali przy żłóbku
Pana Jezusa w kościele pw. Św.
Michała Archanioła. Przy akompaniamencie orkiestry OSP w Mszanie
Dolnej w święto Matki Boskiej Gromnicznej śpiewano tradycyjne kolędy
i pastorałki.

grać i być jej członkami. Zachętę stanowi nie tylko reprezentacyjny wygląd
orkiestry, ale przede wszystkim repertuar muzyczny. Orkiestra uczestniczy w licznych uroczystościach:
strażackich, religijnych, państwowych
i samorządowych, w zdarzeniach
związanych z życiem mieszkańców
Mszany Dolnej. Koncertuje również
na imprezach w różnych miejscowościach w kraju i za granicą oraz jest
laureatką wielu przeglądów orkiestr
dętych – na szczeblu powiatowym
i wojewódzkim.
red. Biuro Prasowe Jasnej Góry

FOT. OSP MSZANA DOLNA

Walne zebranie sprawozdawcze OSP
w Mszanie Dolnej

25

lutego w remizie OSP Mszana Dolna odbyło się walne
zebranie
sprawozdawcze
tutejszej jednostki. Ze 104 członków
uprawnionych do udziału w zebraniu
stawiło się 70.
Obecni byli także: Komendant PSP
w Limanowej Janusz Kurzeja, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
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ZOSP RP w Limanowej - Grzegorz
Janczy, Prezes Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego ZOSP RP Bolesław
Żaba, Komendant Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego ZOSP RP Marek
Szczypka oraz Vice-przewodniczący
Rady Powiatu Franciszek Dziedzina,
który jak zawsze przyjął na swoje barki przewodniczenie obradom Walnego Zebrania.
Po przedstawieniu sprawozdań:
Prezesa, Skarbnika, Naczelnika, na
wniosek Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej członkowie OSP udzieli
zarządowi absolutorium. W trakcie
zebrania głos zabrali także zaproszeni
goście, którzy w swoich słowach bardzo przychylnie odnosili się do naszej
jednostki i jej członków, gratulując tak
wysokiej frekwencji, zaangażowania

oraz dziękowali za zaangażowanie na
rzecz społeczności zarówno mszańskiej jak i Gminy Mszana Dolna i Gminy Niedźwiedź. Zwracano szczególną
uwagę na aktywność naszej jednostki,
a to zarówno pod kątem: ilości wyjazdów (120 za rok 2017 - największa
ilość w powiecie, a nie należy zapominać, że w budynku remizy OSP stacjonuje także PSP Limanowa ze swoimi
349 wyjazdami za 2017 rok), orkiestry,
która świetnie reklamuje zarówno
miasto i samą jednostkę OSP Mszana
Dolna, jak i udziału w innych przedsięwzięciach odbywających się w na
naszym terenie.
W swoich wystąpieniach druhowie
oraz zaproszeni goście podkreślali
także, że w tym roku nasza jednostka
obchodzi jubileusz 140-lecia, a obcho-
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Red. OSP Mszana Dolna

Znowu
najlepsi –
tym razem na
nartach
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FOT. ZBIGNIEW STACHURA

stycznia w Lubomierzu odbyły się Mistrzostwa Powiatu Limanowskiego w Narciarstwie Alpejskim. Uczniowie naszej
szkoły zdominowali imprezę zdobywając pierwsze miejsca drużynowo zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców.
Również indywidualnie mistrzem powiatu został Mateusz Dziedzina (ucz.
kl. IV), wicemistrzynią Amelia Antosz (kl. IV). Na podium znaleźli się:
Jan Gocał - IV miejsce, Gabriela Bieniek - V miejsce oraz Paweł Aksamit
- V miejsce. Szkoda tylko, że nie mogli
wystartować wszyscy uczniowie, którzy zgłosili się do zawodów, niestety
z powodu choroby musieli zrezygnować. Lista zawierała 37 zawodników wystartowało 18. Niewątpliwie sukces
byłby jeszcze większy. Gratulacje dla
wszystkich uczniów godnie reprezentujących szkołę.
Red. SP1
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Sportowy tydzień ferii
w szkole

hoć szkoła w ferie powinna być
cicha i pusta, tętniła życiem –
dni wolne od nauki i siedzenia
w szkolnych ławkach zastąpiła propozycja tygodnia ferii na sportowo.
Po okiem nauczycieli wychowania
fizycznego na hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 odbywały się
zajęcia i aktywności. Różne grupy
wiekowe, różne dyscypliny a nawet
gimnastyka korekcyjna. Jednym słowem zero nudy. Za to zdrowy ruch
i wysportowane ciało. Jak to się będzie
przekładać na powrót na nauki? Okaże się niebawem…
Zajęcia sportowe podczas ferii zimowych zostały zorganizowane w ramach realizacji Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
W zajęciach wzięło udział od 80 do
100 dzieci.

FOT. ZBIGNIEW STACHURA

dy tego święta zostały wstępnie zarezerwowane zostały na 19 maja.
Przed zakończeniem zebrania prezes
wraz z naczelnikiem i kapelmistrzem
podziękowali za owocną współpracę ustępującemu komendantowi PSP
w Limanowej panu Januszowi Kurzei
i życzyli sukcesów i realizacji dalszych
zamierzonych planów. Po przedstawieniu planów finansowo-gospodarczych oraz wolnych wnioskach zebranie zostało zakończone.

Bezpiecznie na stoku
z Inspektorem Wawelkiem

W

dniu 31 stycznia 2018 roku
na stoku narciarskim „LubomierzSki” 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 przez
Starostwo Powiatowe w Limanowej,
które również objęło honorowym
patronatem powyższe wydarzenie.
Nagrody w konkursach ufundowały: Starostwo Powiatowe Limanowa,
Urząd Miasta oraz Gminy w Mszanie
Dolnej, a także Urząd Gminy Niedźwiedź. Dodatkowo Bank Spółdzielczy
w Mszanie Dolnej przekazał dzieciom
biorącym udział w konkursie puchary. Dwoje najmłodszych uczestników:
Stefan Lesiakowski oraz Miłosz Struski otrzymało medale oraz nagrody.
W kategorii wiekowej 6-10 wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Dawiec

z Poręby Wielkiej oraz Michał Łaciak
z Łazisk Górnych. Pierwsze miejsce
zdobył: Mateusz Dziedzina z Mszany
Dolnej, drugie miejsce Gabriela Gubała z Dobczyc oraz miejsce trzecie Oliwia Werle z Gliwic. W konkursie dla
dzieci w wieku 11-16 wyróżnieni zostali: Emilia Chrustek z Mszany Dolnej i Konrad Zapała z Poręby Wielkiej.
Pierwsze miejsce zdobyła: Zuzanna
Liberda z Mszany Dolnej, drugie miejsce Szymon Wadyl z Poręby Wielkiej
oraz miejsce trzecie Jan Gocal z Mszany Górnej.
Zawody odbyły się w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo
na stoku”, która została objęta patronatem honorowym Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji,
a także jest częścią zainicjowanej przez
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na Niedźwiedź, Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów w Krakowie, Bank
Spółdzielczy w Mszanie Dolnej, Warta
S.A., Europe Direct w Krakowie oraz
Wawel.

Koryo na Słowenii

i wyróżniony trener w Nowym Sączu

O

FOT. UKS KORYO

d 24 do 26 lutego w Mariborze
Słowenia został rozegrany Puchar Świta w Taekwondo Olimpijskim. Startowali w nim czołowi zawodnicy z całego świata, a UKS KORYO
reprezentował Mateusz Szczęsnowski,
Karolina Szczęsnowska, Patrycja Kornaś. Mateusz Szczesnowski został brązowym medalistą tego turnieju - by wejść
do finału stoczył ciężka walkę z reprezentantem Niemiec, która zakończyła się
wynikiem 14-14. O wyniku zadecydowała dodatkowa runda, niestety zabrakło szczęścia w końcówce, ale zawodnik
wykonał minimum które założone było
przed turniejem.

Oficjalnie Mateusz Szczesnowski będzie reprezentował nasz kraj oraz
region na kwalifikacjach do Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich, które
będą rozgrywane w Tunezji na przełomie kwietnia. By zakwalifikować
się musi znaleźć się w grupie ośmiu
zawodników startujących, co jest realnym planem do wykonania. Zawodnik oprócz startu głównego wystartuje w Mistrzostwach Świata Juniorów,
został już najlepszym juniorem w Polsce, jest sklasyfikowany na 1 miejscu
w rankingu PZTO oraz rankingu
Olimpijskim. Wszystkie przygotowania podyktowane są startem na IO
w Buenos Aires, które są zaplanowane
na październik 2018. Mamy nadzieje
że będziemy mieli po dużej przerwie
kolejnego olimpijczyka z Mszany
Dolnej, tym razem w dyscyplinie Taekwondo. Trzymamy mocno kciuki
żeby tak było!
Składamy również gratulacje Zbigniewowi Karpierzowi – Trenerowi KORYO Mszana Dolna, który odbierał
wyróżnienie na gali Gazety Krakowskiej „Najpopularniejszy Sportowiec

Koryo
w Swarzędzu

W

Swarzędzu odbył się Puchar
Polski w Taekwondo Olimpijskim. Z sukcesami wystartowali w nich zawodnicy UKS KORYO Mszana Dolna. W kadetach złoty
medal zdobyła Karolina Szczesnowska,
srebrny Wiktor Pajdzik.
W juniorach złoty medal wywalczył
Mateusz Szczesnowski, a srebrny
Maksymilian Śmieszek. W seniorach
złoto zawisło na szyi Mateusza Szczesnowskiego, srebro przypadło Patrycja Kornaś. Najmłodsi zawodnicy,
którzy startowali w kategorii młodzik
niestety nie znaleźli się na miejscach
medalowych, ale są to ich początkujące starty. W najbliższym Pucharze
Polski, który odbędzie się w Ostrowcu
Świętokrzyskim doświadczenie zdobyte na pewno zaprocentuje. Serdeczne gratulacje dla całego zespołu za
wyniki sportowe oraz walkę do końca
- mówi trener Zbigniew Karpierz.
Red. UKS KORYO

FOT. UKS KORYO

MSWiA kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Pogoda i frekwencja
uczestników akcji „Bezpiecznie na stoku z Inspektorem 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”,Starostwo Powiatowe Limanowa,
Miasto i Gmina Mszana Dolna, Gmi-

2017”. Za osiągnięcia w dziedzinie
sportu w 2017 roku czytelnicy gazety
mogli wyróżnić drużynę roku, seniora
roku, juniora roku oraz trenera roku
w Nowym Sączu oraz trzech powiatach: nowosądeckim, limanowskim
i gorlickim. Serdecznie gratulujemy!
Red. UKS KORYO

XX Plebiscyt na Najpopularniejszego
Piłkarza i Trenera

W

sobotę 17 lutego w budynku Starostwa Powiatowego
odbyło się podsumowane
jubileuszowego XX Plebiscytu na Najpopularniejszego Piłkarza i Trenera
Ziemi Limanowskiej 2017 roku. Organizatorem Plebiscytu był Limanowski
Podokręg Piłki Nożnej. W obecnej edycji
w zasadach plebiscytu wprowadzono
kilka istotnych zmian.
Najpopularniejszy piłkarz wybierany
był w czterech kategoriach: IV liga,
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liga okręgowa (V liga), Klasa A, Klasa
B. Wybór najpopularniejszego trenera
pozostał bez zmian. Głosowanie odbywało się od 16 grudnia 2017 roku
do 20 stycznia 2018 roku. Na prośbę Limanowskiego Podokręgu Piłki
Nożnej sonda uruchomiona została na
portalu limanowa.in. Każdy zalogowany użytkownik mógł oddać jeden
głos dziennie w każdej z przygotowanych sond. Nominacje przydzielało
Prezydium Zarządu Limanowskiego
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Podokręgu w porozumieniu z klubami piłkarskimi. W każdej kategorii
najpopularniejszy piłkarz zostali wyróżnieni zawodnicy, którzy w plebiscycie zajęli miejsca 1-3. W kategorii
najpopularniejszy trener wyróżnieni
zostali szkoleniowcy, którzy w plebiscycie zajęli miejsca 1-5. Wśród trenerów o miano najpopularniejszego
w obecnej edycji dominowali szkoleniowcy pracujący z grupami młodzieżowymi. Wyróżnienie przyznano
także naszemu redakcyjnemu koledze
Jackowi Bugajskiemu, który otrzymał
Złotą Honorową Odznaką OZPN
Nowy Sącz, za wieloletnią działalność
na rzecz popularyzacji piłki nożnej.
Taką samą odznakę otrzymali Władysław Bieda - burmistrz Limanowej
(otrzymał on równie tytuł Ambasador
Futbolu), a także Dariusz Mrożek,
członek zarządu MKS Limanovia,
a także prezes Akademii Piłkarskiej
Limanovia.
Nagrodę na sobotniej gali odbierał
również Grzegorz Szynalik – Prezes
Klubu Sportowego Turbacz, który

Z

został wyróżniony za działalność na
rzecz rozwoju i popularyzacji piłki
nożnej w 2017 roku. Działaczem piłkarskim roku uznano: Janusza Bugajskiego (prezes Limanovii Limanowa),
Stanisława Dębskiego (prezes Sokoła
Słopnice).
Na uroczystym podsumowaniu pojawili się wyróżnieni zawodnicy, trenerzy, a także działacze sportowi i przedstawiciele władz samorządowych.
Uroczystość prowadził Dawid Jasica
-   Członek Zarządu Limanowskiego

Podokręgu, Dyrektor Limanowskiej
Pływalni. Podczas podsumowania
samorządowcy gratulowali sukcesów
zawodnikom i trenerom. Wśród gości
byli wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu limanowskiego, Urszula
Nowogórska - przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
oraz Mieczysław Uryga - wicestarosta
powiatu limanowskiego. Wręczenia
nagród dokonywał Robert Koral oraz
Antonii Ogórek z OZPN w Nowym
Sączu.

Siatkówka, pływanie, narty czyli…
UKS „Beskid” Mszana Dolna

aczęli od sekcji piłki siatkowej
następnie utworzyli sekcje pływania, a teraz mają kolejną grupę – sekcje narciarską. Oczywiście mowa
o Uczniowskim Klubie Sportowym „Beskid” Mszana Dolna, który działa bardzo prężnie i odpowiednio wykorzystuje
dostępną sportową infrastrukturę.
Mając na uwadze ciągłe rozwijanie się
UKS „Beskid” utworzył sekcje narciarską. Zajęcia dla narciarzy odbywały
się na bardzo dobrze przygotowanym
do szusowania stoku narciarskim Kasina Ski w Kasinie Wielkiej i nie inaczej
jak pod okiem wykwalifikowanych
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instruktorów. Grupy o różnym poziomie zaawansowania czerpały co się da
z uroków zimy. Był mróz, była mgła,
ale najwięcej było słońca co dawało
powera do działania. Zorganizowany
dowóz i profesjonalne zajęcia na stoku sprawiły ogromne zainteresowanie
wśród dzieci i młodzieży tą dyscypliną sportu.
Na Miejskiej Hali Sportowej cały rok
szkolny działają sekcje siatkówki: 1)
sekcja mini siatkówki, 2) sekcja piłki
siatkowej dziewcząt, 3) sekcja piłki
siatkowej chłopców. W sumie szkoleniem siatkarskim prowadzonym
przez mgr Łukasza Dobrowolskiego
objętych jest 54 uczniów ze Szkoły
Podstawowej nr 1 i Zespołu Placówek
Oświatowych w Mszanie Dolnej. Doskonałe warunki do nabywania coraz
to nowych umiejętności siatkarskich
UKS „Beskid” ma dzięki uprzejmości
Zarządcy hali sportowej Dyrektor SP 1
Pani mgr Anny Górskiej. W tym miejscu Zarząd Klubu pragnie złożyć Pani

Dyrektor ogromne podziękowania za
udostępnianie hali, bo dzięki temu
wielu młodych adeptów może w perfekcyjnych warunkach poszerzać swoje siatkarskie horyzonty.
W odpowiedzi na oczekiwania dzieci
i ich rodziców utworzono sekcje pływania. Zajęcia z nauki i doskonalenia
pływania oraz pływania korekcyjnego odbywają się na basenie „Wyspa
Mszanka” w Mszanie Dolnej również
pod okiem pana Łukasza Dobrowolskiego. Na zajęciach oprócz nauki
pływania przekazywana jest również
istotna wiedza dotycząca bezpiecznego przebywania nad wodą, by skutecznie podnosić bezpieczeństwo młodych ludzi podczas obcowania z tym
groźnym żywiołem.
Wszystkich zainteresowanych - niezdecydowanych zapraszamy na zajęcia i treningi.
Przyjdźcie, bo warto!!!
Zarząd UKS Beskid
Mszana Dolna
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Misterium Męki Pańskiej „Pójdź za mną”
w Miejskim Ośrodku Kultury

XXXVI Konkurs Palm Wielkanocnych

