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

Egzemplarz bezpłatny

Informator

BURMISTRZ
RADA MIASTA
MIASTA
Dyżury Przewodniczącej
Dyżury Pani iBurmistrz
Wiceprzewodniczącej
Pani Burmistrz Miasta
ANNA PĘKAŁA
Przyjmuje mieszkańców miasta:
we wtorki od 10:00-12:00
oraz w czwartki w godzinach od 13:00-15.30

RADA MIEJSKA
Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącej
Przewodniczący Rady Miejskiej

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

JANUSZ MATOGA
Przyjmuje mieszkańców w poniedziałek
w godz. 8:00-10:00

JANINA FLIG
Przyjmuje mieszkańców w piątek
w godz. 14:30-15:30

Darmowa pomoc prawna
w Urzędzie Miasta
Na terenie Powiatu Limanowskiego działa pięć punktów darmowej pomocy prawnej, w których porad
udzielają 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
jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:
Poniedziałek

11.15 -15.15

Wtorek

14.00 -18.00

Środa

10.15 -14.15

Czwartek
Piątek

8.00 -12.00
14.00 -18.00

Dyżury wszystkich prawników oraz szczegółowe informacje znajdziecie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Limanowej oraz pod numerem telefonu: 18 33 37 804
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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 Miasta
Szanowni Państwo!

W

dniu 01.03.2019 roku
minęło 100 dni, od kiedy powierzyliście mi
Państwo swój mandat zaufania.
Sprawozdanie z mojej działalności
za ten okres znajdziecie wewnątrz
numeru.
Powoli, ale skutecznie Miasto realizuje
kolejne inwestycje. Właśnie trwa budowa PSZOK, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
O budowie, jak również o zadaniach
PSZOK, możecie Państwo przeczytać na kolejnych stronach. Zakończył
się pierwszy etap prac przy budowie
Miejskiego Ośrodka Kultury. Obecnie
staramy się pozyskać środki na dalsze prace instalacyjne i budowlane.
Ogłoszono także przetarg na remont
niedokończonego odcinka ulicy Spadochroniarzy. Prace ruszą zapewne
pod koniec kwietnia lub z początkiem
maja 2019 roku. Niedługo czeka nas

nowy przetarg na odbiór odpadów
komunalnych z terenu Miasta. Natomiast w trosce o środowisko zleciłam kontrole wywozu nieczystości
z wszystkich przydomowych szamb.
Taki wywóz powinien mieć miejsce
raz na kwartał, zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Radę Mia-

sta. W Mszanie Dolnej wiele się dzieje nie tylko w zakresie inwestycji, ale
w wielu innych dziedzinach, o czym
piszemy w dzisiejszym numerze „Pod
Lubogoszczą”. Zachęcam do lektury.
Anna Pękała
Burmistrz Miasta
Mszana Dolna

Rada Miejska
Szanowni Mieszkańcy
Mszany Dolnej,

O

d
ostatniego,
zimowego wydania naszej gazetki
Rada Miejska obradowała na czterech posiedzeniach. Na
dwóch sesjach grudniowych zostały podjęte m.in. uchwały związane
z wprowadzeniem zmian w zakresie reprezentacji miasta w Stowarzyszeniach, w których uczestniczy Mszana Dolna. Były one
konieczne, a są konsekwencją zeszłorocznych wyborów samorządowych. Wprowadzono również
niezbędne zmiany w budżecie oraz
omówiono sprawy bieżące.
Na pierwszej tegorocznej sesji, 21
stycznia, uchwalono budżet Miasta
na rok 2019. Wnioskowana przez
Burmistrza uchwała budżetowa została przyjęta przez radnych bez poprawek i jednogłośnie. Projekt rozdziału finansów miasta był wcześniej
poddany pod dyskusję na komisjach
Rady. Przyjęto również Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta
Mszana Dolna na rok 2019, co umożliwiło Pani Burmistrz rozdział tych
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pieniędzy pomiędzy wnioskodawców
i ogłoszenie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Po uprzednim ukonstytuowaniu się wszystkich
Komisji, na sesji przyjęto ich plany
pracy na rok bieżący. Radni wyrazili
również zgodę na udzielenie bonifikaty osobom będącym właścicielami
budynków mieszkalnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo
własności.
25 lutego odbyła się piąta w tej kadencji
sesja Rady Miejskiej. Na posiedzeniu
Radni zdecydowali o przystąpieniu
do sporządzenia studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Mszana Dolna.
Wyczekiwane długo przez mieszkańców opracowanie umożliwi przygotowanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta, a przez
to poszerzenie m.in terenów budowlanych. W trakcie obrad powołano również nową komisję Rady Miejskiej. Jest
to Komisja Oświaty, której przewodniczącą została wybrana radna Agnieszka Sasal. Zgodnie z wolą Rady, już
niedługo w kasie Urzędu Miasta opłat
można będzie dokonywać za pomocą
kart płatniczych.
W zakresie spraw bieżących podjęto
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Inwestycje
m.in szereg uchwał zezwalających na
dzierżawę gruntów miejskich, przyjęto szereg sprawozdań z działalności
jednostek podległych Miastu. Podczas
spotkania z zaproszonym przez Panią
Burmistrz badaczem historii naszego
regionu radni wyrazili pozytywną
opinię w sprawie zlecenia opracowania publikacji o losach mieszkańców Mszany Dolnej, biorących udział
w walkach na frontach I wojny światowej.
Radni na bieżąco zgłaszają do Burmistrza problemy i wnioski dotyczące
spraw mieszkańców w ich rejonach.
Interpelacje i zapytania Radnych
składane są w formie pisemnej i wraz
z odpowiedziami zamieszczane są na
stronie internetowej Urzędu Miasta
w zakładce (Samorząd>Rada>Interpelacje radnych Rady Miejskiej w Mszanie
Dolnej).

P

Nowy MOK - już finisz

rzy
budynku
nowego
MOK’u rozpoczęto odbiór powiązany z oddaniem stanu
surowego zamkniętego. Z zewnątrz

możemy podziwiać nowozamontowaną stolarkę okienną. Dobudowana
sala widowiskowa ma 216 miejsc siedzących. Obecnie nawet bryła nowego
MOK’u nie przypomina wcześniejszego kształtu, zlikwidowany został spadzisty dach, który od lat był charakterystycznym elementem budynku.
Zakończenie I etapu budowy zgodnie
z umową nastąpiło 1 kwietnia 2019 r.
i zapewniamy, nie był to prima aprilisowy żart.
red. i fot. UM

Janusz Matoga
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mszanie Dolnej

PSZOK – pierwszy etap prac zakończony

W

miesiącu marcu rozpoczęła się budowa Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na
części działki nr ew. 10078/1 przy
ul. Krakowskiej w Mszanie Dolnej.
Przedsięwzięcie dotyczy utworzenia
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w którym będą
zbierane takie odpady komunalne jak:
przeterminowane leki i chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory, elektroodpady, meble i inne odpady wielogabarytowe, zużyte opony, odpady

W

PSZOK – to nie wysypisko

związku z obowiązkiem jaki
nakłada Ustawa z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) art. 3 ust.
2 pkt 6,o obowiązku tworzenia przez
gminy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-u), w grudniu 2017 roku Miasto
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zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe.
Powierzchnia działki objęta inwestycję wynosi 800 m², teren ten stanowić
będzie plac utwardzony o nawierzchni bitumicznej na którym zlokalizowane będą pojemniki 1,1 m³, kontenery KP7, kontener biurowy oraz
wiata o powierzchni zabudowy 35 m².
Do tego dochodzi oświetlenie i ogrodzenie terenu. Pierwszy etap prac
przy budowie Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów zakończony. Teren
w okolicy Oczyszczalni Ścieków zo-

stał oczyszczony i przygotowany pod
prace związane z zagospodarowaniem terenu m.in. jego utwardzenie.
Zakres robót obejmuje: Roboty ziemne, korytowanie, profilowanie pod
warstwy konstrukcyjne, rozprowadzenie instalacji oświetlenia terenu,
ułożenie warstwy podbudowy, wykonanie nawierzchni bitumicznej.
Następny etap to budowa ogrodzenia
wraz z bramą wjazdową oraz wyposażenie w kontenery.
Na realizację tej inwestycji Miasto
Mszana Dolna pozyskało środki unijne pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020,
Działanie 5.2. Rozwijanie systemu
gospodarki odpadami, Poddziałanie
5.2.2 Gospodarka odpadami.
Wykonawcą inwestycji jest firma
PROFEXIM Spółka Jawna H. J. Duda
z Krakowa.
red. i fot. UM

www.mszana-dolna.eu

Mszana Dolna złożyło wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020, o przyznanie dotacji
na realizację zadania pn. „Rozwój systemu gospodarki odpadami poprzez
budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz
z niezbędną infrastrukturą w Mszanie

Dolnej”. Wniosek został pozytywnie oceniony i Miastu Mszana Dolna
zostało przyznane dofinansowanie
w wysokości 279 106,28 zł.
Wartość całego projektu to 402 702,49
zł, w tym koszty kwalifikowane 328
360,35 zł.
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Inwestycje
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, jak sama nazwa
wskazuje, jest miejscem składowania
posegregowanych odpadów, a nie
„wysypiskiem”. Przyjmuje odpady
budowlane i rozbiórkowe, które nie
mieszczą się w przydomowych pojemnikach, także takie, których nie
można w nich umieszczać. Ponadto przyjmujemy inne odpady, ale
wszystkie muszą być posegregowane,
niezanieczyszczone oraz właściwie
zabezpieczone, np. opakowania po
chemikaliach, z resztkami farb które
muszą być pozamykane.
PSZOK zostanie wyposażony w następujące pojemniki kontenery w którym
będą zbierane - (papier, tektura) pojemnik niebieski, (tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe) - pojemnik żółty, (szkło kolorowe) – pojemnik zielony.
Kontenery w którym będą zbierane:
• Zużyte opony (za wyjątkiem opon
z ciągników, maszyn rolniczych
i przemysłowych, samochodów
ciężarowych).
• Odpady zielone (trawa, liście,
gałęzie itp.).
• Zmieszane odpady budowlane
i rozbiórkowe stanowiące odpady

P

Kontener na odpady niebezpieczne
w którym będą zbierane:
• Przeterminowane leki chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory.
Kontener na:
• Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
• Meble i inne odpady wielkogabarytowe.
Po zapełnieniu pojemników i kontenerów odpady będą odebrane przez
wyspecjalizowane w tym zakresie
podmioty.
W PSZOK nie będą zbierane odpady
metali, (jako wartościowy materiał,
złom metalowy trafia obecnie przede
wszystkim do punktów skupu, stanowiąc źródło przychodu dla mieszkańców).
DO PSZOKU NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE ODPADY ZMIESZANE!!!
Potrzeba podjęcia takiego działania
wynika przede wszystkim z ustawo-

wych obowiązków nałożonych na
gminy w zakresie corocznego zwiększania ilości odpadów zbieranych
selektywnie oraz osiągania wyznaczonych Rozporządzeniem Ministra
Środowiska poziomów recyklingu.
Nieosiągnięcie wskazanych poziomów skutkowało będzie nałożeniem
na gminy wysokich kar pieniężnych.
Przypominam, że posiadanie PSZOK
jest obowiązkiem gminy. Natomiast
lokalizacja PSZOK-u przy ulicy Krakowskiej w bezpośrednim sąsiedztwie
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Oczyszczalni Ścieków w Mszanie
Dolnej jest miejscem najbardziej dogodnym, który spełnia nałożony ustawowo warunek łatwego dostępu do
tego punktu dla wszystkich mieszkańców miasta.
Drodzy Mieszkańcy, otrzymaliśmy na
ten cel dofinansowanie ze środków zewnętrznych, nie czekając, aż ustawodawca nałoży na nas kary finansowe.
Jeśli ich nie wykorzystamy, to musimy
się liczyć z tym, że w niedługim czasie będziemy zmuszeni wygospodarować pieniądze z własnego budżetu
i wybudować PSZOK.

PSZOK – fakty i mity

o zapoznaniu się z artykułem „Kłopoty z PSZOK-iem
w gminie Niedźwiedź”, jaki
ukazał się na portalu www.gorce24.pl oraz przeanalizowaniu dokumentów będących w posiadaniu
Urzędu Miasta Mszana Dolna i uzyskaniu dodatkowych informacji,
stwierdzam, że zawarta w artykule
treść, nie do końca odpowiada faktom.
W związku z powyższym przedstawiam moje stanowisko w tej sprawie:
W dniu 29 października 2015 roku
Gmina Niedźwiedź i Miasto Mszana
Dolna podjęły jednobrzmiące intencyjne uchwały o wyrażeniu zgody na
realizację wspólnego zadania w zakresie utworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (PSZOK) na zasadach
określonych w porozumieniu (Uchwała nr XII/89/2015 Gminy Niedźwiedź
i XII/105/2015 Miasta Mszana Dolna).
Następnie Miasto Mszana Dolna przygotowało projekt porozumienia w sprawie wspólnej budowy i utrzymania
PSZOK w Mszanie Dolnej i w dniu
19 kwietnia 2017 roku, po wcześniejszych opiniach Komisji Ochrony Środowiska, Rada Miasta Mszana Dol-
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komunalne (styropian, płyty regipsowe, listwy itp.).
• Odpady budowlane i rozbiórkowe
– gruz budowlany.

na podjęła Uchwałę XXXI/303/2017
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
Załącznikiem do uchwały był odpowiedni projekt porozumienia międzygminnego. W dniu 24 kwietnia
2017 roku uchwała wraz z załącznikiem została przesłana do Gminy
Niedźwiedź. Wówczas okazało się, że
Gmina Niedźwiedź w dniu 7 kwietnia
2017 roku również podjęła uchwałę nr
XXXII/219/17, w której wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia z Miastem Mszana Dolna, jednak o innej treści niż w uchwale Rady Miasta.
Załącznikiem do tej uchwały był projekt Porozumienia, który w § 5 w odróżnieniu od projektu porozumienia
przyjętego przez Radę Miasta Mszana
Dolna nałożył na Miasto Mszana Dolna obowiązek zrealizowania inwestycji
w terminie do dnia 30 września 2017
roku. Miasto Mszana Dolna nie mogło
zrealizować inwestycji w tym terminie
z powodu braku środków, a ogłoszenie
o naborze wniosków na otrzymanie
dotacji na budowę PSZOK ogłoszone zostało dopiero w dniu 2.10.2017 r.
Z uwagi na powyższe okoliczności
ostatecznie do podpisania porozumienia nie doszło.

Tym samym nie mogło też dojść do
podpisania „umowy partnerskiej”,
o jakiej jest mowa w artykule. Zatem
Burmistrz Miasta składając wniosek do
Województwa Małopolskiego o środki
nie mógł wskazać, że będzie to partnerska inwestycja dwóch gmin. Złożony
samodzielnie przez Miasto Mszana
Dolna wniosek na budowę PSZOK
otrzymał pozytywną opinię i w dniu
7 września 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru projektów do realizacji PSZOK-ów przyznając na ten cel, m.in. dla
Miasta Mszana Dolna dofinansowanie
w wysokości 85 % kosztów.
Faktem jest, że Gmina Niedźwiedź
w dniu 31 sierpnia 2018 roku uchyliła
uchwałę z 2017 roku i podjęła nową,
przyjmując w niej projekt porozumienia, zgodny ze wzorem zawartym
w uchwale Rady Miasta Mszana Dolna
z 2017 roku, niemniej jednak te działania w związku z uprzednim złożeniem
wniosku o dofinansowanie, były już
spóźnione.
W pewnym stopniu niezrozumiałe dla
mnie jest to, że gminy ostateczne zawarły w dniu 15 listopada 2018 roku
porozumienie międzygminne, w sytuacji, gdy było wiadome, że Miasto
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Inwestycje
Mszana Dolna inwestycję będzie realizować samodzielnie. W mojej ocenie być może na tym etapie było to
podyktowane próbą dołączenia jeszcze Gminy Niedźwiedź do złożonego
i zaakceptowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego wniosku.
Reasumując po pierwsze nie istniała
żadna umowa partnerska, która obligowałaby Miasto Mszana Dolna do
składania wniosku partnerskiego.

Po drugie zwłoka w zawarciu porozumienia o współpracy wynikała z różnych treści uchwał rad i skutkowała
koniecznością złożenia przez Miasto
Mszana Dolna wniosku samodzielnie.
Ta kwestia była wydaje się znana Gminie Niedźwiedź, skoro zdecydowała
się ona ostatecznie na ujednolicenie
uchwał.
Po trzecie wycofanie się Miasta Mszana Dolna z porozumienia zawartego

w dniu 15 listopada 2018 roku wynikało z tego, że okazało się, iż nie ma możliwości dołączenia Gminy Niedźwiedź
do inwestycji, a istnienie takiego porozumienia mogłoby budzić zastrzeżenia
przy rozliczaniu dofinansowania.
Z poważaniem
Burmistrz Miasta Mszana Dolna
Anna Pękała

Inwestycje
Poniżej przedstawiamy Państwu inwestycje oraz projekty na terenie naszego miasta oraz etap ich zaawansowania.

INWESTYCJA
1.

Przebudowa stadionu
lekkoatletycznego

Koniec roku
2018
Obecnie procedowana jest zmiana
warunków pozwolenia na budowę.
Podpisana jest umowa
o dofinansowanie zadania ze
środków Ministra Sportu.

2.
3.
4.

Budowa kanalizacji sanitarnej
przy ul. Ogrodowej – zadanie 1
Budowa kanalizacji sanitarnej
przy ul. Ogrodowej – zadanie 2
Budowa wodociągu
przy ul. Matejki

Otrzymaliśmy dofinansowanie
zadania w wysokości 200 tys. zł ze
środków Powiatu Limanowskiego
Przygotowane do realizacji
Posiadamy projekt budowlano
-wykonawczy
Otrzymaliśmy pozwolenie wydane
przez Starostę

Początek Roku
2019
Posiadamy pozwolenie na budowę
Planowana data rozpoczęcia sierpień
2019

Posiadamy pozwolenie na budowę
Czekamy na pozwolenie na budowę
obecnie, projekt znajduje się
w Starostwie
Posiadamy pozwolenie na
przekroczenie terenu kolejowego

Otrzymaliśmy
pozwolenie na przekroczenie DK28

5.
6.
7.

8.

9.

Przebudowa wodociągu
przy ul. Leśnej
Koncepcja przebudowy
budynku "SOKOŁA"
Biblioteka Miejska
Budowa instalacji elektrycznej do
zasilania w energię elektryczną
przepompowni sanitarnej
Rozbudowa drogi gminnej
ul. Spadochroniarzy ZRID

Budowa kanalizacji sanitarnej
przy ul. Mroza

10. Koncepcja wodociągu
przy ul. Zakopiańskiej
i ul. Stawowej
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W trakcie procedowania jest
pozwolenie na przekroczenie terenu
kolejowego
Przygotowane do realizacji

Posiadamy pozwolenie na budowę

Zopracowana koncepcja
przebudowy

Trwają prace projektowe zmierzające
do uzyskania pozwolenia na budowę

Przygotowane do realizacji

Posiadamy pozwolenie na budowę

W opracowaniu

Ogłoszony przetarg na wykonanie
nawierzchni asfaltowej.

Przygotowane do realizacji

W opracowaniu

Termin wykonania to koniec
kwietnia
Posiadamy pozwolenie na budowę
razem z zasilaniem przepompowni.
Obejmuje tylko kilka domów przy
ul. Mroza
Koncepcja wykonana
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Inwestycje
11. Koncepcja wodociągu
przy ul. Leśnej
12. Obniżenie poziomu niskiej emisji
w Mszanie Dolnej
- wymiana starych kotłów,
pieców, urządzeń grzewczych
na paliwa stałe
w indywidualnych
gospodarstwach domowych
w ramach RPO WM 2014-2020
13. Obniżenie poziomu niskiej emisji
w Mszanie Dolnej
- wymiana starych kotłów,
pieców, urządzeń grzewczych
na paliwa stałe
w indywidualnych
gospodarstwach domowych
w ramach RPO WM 2014-2021
14. Kanalizacja sanitarna
ul. Słoneczna- zadanie 2
15. Obniżenie poziomu niskiej emisji
w Mszanie Dolnej
- wymiana starych kotłów,
pieców, urządzeń grzewczych
na paliwa stałe
w indywidualnych
gospodarstwach domowych
w ramach RPO WM 2014-2020
- ETAP II
16. Budowa ścieżki rowerowej
wzdłuż rzeki Mszanki
17. Przebudowa odcinka gazociągu
przy ul. Kolbego
18. PSZOK
Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
19. Wymiana azbestu
20. Budowa MOK

W opracowaniu

Koncepcja wykonana

KOTŁY GAZOWE
Podpisano 52 umowy

W trakcie realizacji

Termin rozliczenia: 30.09.2019r.

KOTŁY NA PALIWO STAŁE
liczba aktualnie podpisanych
i realizowanych umów 31 na 115
wymaganych
złożono wniosek o przedłużenie
terminu realizacji
Zakończona została budowa
kanalizacji

Trwają czynności zmierzające do
rozliczenia zadania

Roboty budowlane zakończone
Złożony wniosek na dofinansowanie Złożono wniosek, w trakcie oceny
montażu 150 kotłów gazowych na
terenie miasta Mszana Dolna
Wyniki konkursu prawdopodobnie
na przełomie czerwca/lipca 2019r.
Planowane rozpoczęcie montaży
- jeśli otrzymamy dofinansowanie
- wrzesień 2019r.
złożony wniosek w WFOŚiGW
czekamy na odpowiedź
Przygotowane do realizacji
Przesunięty termin realizacji
na 2019 rok
Termin wykonania na 2019 rok.
W trakcie realizacji
Stan surowy zamknięty marzec 2019

Złożono wniosek do RPO
o dofinansowanie, w trakcie oceny
Przygotowany projekt,
przygotowania do realizacji
Prace w trakcie.
Zakończenie to koniec maja 2019.
W trakcie realizacji
Zakończony został stan surowy
zamknięty.
Trwają czynności odbiorowe

Pani Burmistrz podsumowuje sto dni

N

a
organizowanym
spotkaniu w sobotę, 2 marca
w Miejskim Ośrodku Kultury dla mieszkańców podsumowującym 100 dni od momentu objęcia
stanowiska Pani Burmistrz Anna
Pękała przedstawiła najważniejsze inwestycje i kierunki działań.
Spotkanie było podzielone na dwie
części, w pierwszej Pani Burmistrz
przedstawiła w swoim wystąpieniu
informacje związane z budżetem
miasta, swoją pracą i odbytymi do
tej pory spotkaniami oraz omówiła
inwestycje takie jak Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, nowy budynek Miejskiego
Ośrodka Kultury, remont Miejskiej
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Biblioteki oraz remont stadionu
miejskiego. Druga część była panelem dyskusyjnym, mieszkańcy
obecni na spotkaniu mieli szansę
zadać pytania związane z ich problemami.
Na spotkaniu obecni byli również
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Matoga, Wiceprzewodnicząca
Janina Flig, część Radnych Miejskich
oraz Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jan Stożek. Część pytań
dotyczyła inwestycji rozpoczętych
w poprzedniej kadencji, ale pojawiły
się również pytania o plany związane z wybudowaniem dwóch rond
w naszym mieście. Mieszkańcy pytali

www.mszana-dolna.eu
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również o drogi miejskie: ulicę Sienkiewicza, Rakoczego jak i o poprawę
bezpieczeństwa czyli chodnik na ulicy
Paderewskiego umożliwiający bezpieczne przejście z kościoła czy chodnik na ul. Krakowskiej. W przypadku
ulicy Krakowskiej Pani Burmistrz
zaprosiła zainteresowanych tematem mieszkańców do Urzędu Miasta,
gdyż w związku z remontem drogi
wojewódzkiej Lubień-Zabrzeż trwają
konsultacje z ustaleniem przebiegu
chodników oraz przejść dla pieszych.
Mieszkańcy mogą zapoznać się z projektem i wnieść w tym temacie swoje
uwagi. W tej okolicy istnieje również
możliwość podłączenia się do sieci
kanalizacyjnej, warto jednak pamiętać, iż tę inwestycję realizuje Gmina
Mszana Dolna i wnioski należy składać w Urzędzie Gminy. O inwestycję
związaną z budową wodociągu pytali
mieszkańcy ul. Leśnej. Projekt wodociągu już powstaje, natomiast P. Wiceprzewodnicząca Rady Janina Flig
zapewniła, że wyznaczono już miejsce
lokalizacji zbiornika. Pozostałe pytania związane były z ogłoszeniem Konkursu Ofert dla stowarzyszeń pozarządowych, jak również padły pytania
związane z organizacją Dni Mszany
Dolnej czy uroczystymi obchodami
związanymi z 10-leciem Nadania Miastu Patrona Św. Michała. Pojawiły się
również pytania o herb miasta i monografię – miasto w 2022 roku będzie
świętować 70 lat od momentu nadania
praw miejskich, więc ten temat, jak zapewniła Pani Burmistrz był już omawiany na Komisji Budżetu i Promocji
Rady Miejskiej. Na zakończenie Pani
Burmistrz zachęciła mieszkańców do
współpracy, zaprasza na indywidualne spotkania do Urzędu Miasta, jak
również na spotkania dla mieszkańców, które będą cyklicznie organizowane.
Przeczytaj całe wystąpienie
P. Burmistrz:
Szanowni Państwo!
Na początku chcę podziękować za
zaufanie i powierzenie mi tej odpowiedzialnej funkcji. Minęło 100 dni
od pierwszej uroczystej sesji Rady
Miejskiej oraz od mojego ślubowania.
Zdaję sobie sprawę, że to m.in. dzięki Wam jestem Burmistrzem Mszany
Dolnej.
Nie traktuję mojego obecnego zajęcia w kategoriach władzy, ale służby
dla naszej lokalnej społeczności. Chcę
z tego zadania wywiązywać się jak
najlepiej, są obszary, w których czuję
się pewnie, ale są takie, gdzie jeszcze
muszę poznać bliżej temat, gdzie jeszcze wciąż się uczę. Proszę się jednak
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nie martwić, zawsze lubiłam się uczyć,
zdobywać
nowe
doświadczenia
i mogę z całą stanowczością stwierdzić, że zdobywanie wiedzy przychodzi mi w miarę łatwo i szybko.
Jeżeli śledzicie Państwo sesje Rady
Miejskiej to macie pojęcie czym zajmowałam się w ciągu minionych 100 dni.
Jednak zdaję sobie sprawę z tego, że
większość z Was tego nie robi. Dlatego
właśnie to dzisiejsze spotkanie. Oczywiście zapraszam do oglądania transmisji z sesji, na stronie Miasta są również nagrania archiwalne. Zapraszam
również wszystkich mieszkańców na
sesje Rady. Sesje nie są spotkaniami
zamkniętymi.
Wracając do tematu naszego spotkania przygotowałam trochę statystyki
i omówię kilka najważniejszych inwestycji, które są w mieście realizowane.
Zacznę od cyferek, a potem przejdę do
ciekawszych tematów.
Budżet Miasta przyjęty uchwałą Rady
Miejskiej w dniu 21.01. wygląda następująco:
- zaplanowane dochody to kwota
31.401.268,28 złotych
- zaplanowane wydatki to kwota
33.273.768,28 złotych.
Jak widać jest to budżet deficytowy.
Różnicę zaplanowano pokryć z zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Na razie w tej kadencji Miasto nie
zaciągało jeszcze żadnych pożyczek
i kredytów.
Wydatki inwestycyjne Miasta kształtują się następująco:
- na wodociągi przeznaczono kwotę
240.000 złotych
- na drogi 453.285,44 złotych: w tym
na dofinansowanie ronda na ulicy
Orkana 120.552,63 złotych, czyli na
drogi miejskie pozostaje 332.732,81
złotych
- na inwestycje gruntowe 70.000
złotych
- na kanalizację 30.000 złotych
- na ochronę powietrza i klimatu, czyli wymianę pieców, solary, ścieżki
rowerowe itp. 570.982,37 złotych

- na PSZOK 402.702,49 złotych
- na inwestycje kultury 1.702.222,00
złote (z tym, że tu założono ewentualną pożyczkę)
- na kulturę fizyczną, czyli m.in.
remont stadionu 1.451.667,00
Obecnie trwają przygotowania do
zlecenia opracowania Programu Rewitalizacji Miasta wraz ze Strategią
Rozwoju oraz studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w planach mamy również
plan organizacji ruchu drogowego
obejmujący całe miasto.
Od 22.11.2018 roku do 01.03.2019 roku:
- spotkałam się indywidualnie z 79
mieszkańcami,
- uczestniczyłam w 5 zorganizowanych spotkaniach z mieszkańcami,
- spotkałam się 19 razy indywidualnie
z przedstawicielami samorządów
wszystkich szczebli, województwa
oraz posłami,
- spotkałam się 36 razy z przedstawicielami różnego rodzaju placówek
świadczących usługi w wielu branżach (banki, promocja, energetyka
itp.)
- uczestniczyłam w 47 spotkaniach,
gdzie reprezentowałam Miasto
Mszana Dolna, w tym w 3 konwentach wójtów i burmistrzów powiatu
limanowskiego i 1 forum wójtów
i burmistrzów województwa małopolskiego
- uczestniczyłam również w 23 spotkaniach z przedstawicielami fundacji, stowarzyszeń, związków itp.;
spotkania dotyczyły współpracy,
- brałam udział w 12 komisjach Rady
Miejskiej
- w sumie brałam udział w 209 różnego rodzaju spotkaniach.
Podpisałam 6 wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, wydałam 15 zarządzeń
i podpisałam 44 różnego rodzaju umowy.
Dodatkowo byłam na inspekcji dwóch
miejskich wodociągów „Szklanów-
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ka” i „Adamczykowy”, regularnie
również, przynajmniej raz na tydzień
wspólnie ze Strażą Miejską dokonuję
sprawdzenia wybranych dróg miejskich (szczególnie tych, o których remont piszą do mnie mieszkańcy).
W dniu 26 lutego odbył się przetarg na
budowę Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych. Przetarg
był konsekwencją działań podjętych
w poprzednich kadencjach. Wiem, że
temat ten budzi wiele kontrowersji,
dlatego postanowiłam, że przybliżę
go Państwu.
W 2016 roku zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek
stworzenia PSZOK, czyli Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Już w grudniu 2017 roku
Miasto Mszana Dolna złożyło wniosek o dofinansowanie tego zadania
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
Wartość całego projektu to kwota
400 tysięcy złotych. Dofinansowanie
jakie otrzymało Miasto to 280 tysięcy złotych. PSZOK wbrew temu co
twierdzą niektórzy nie jest wysypiskiem śmieci, to miejsce składowania
posegregowanych odpadów. Odpady
przyjmowane na PSZOK muszą być
posegregowane, niezanieczyszczone
i odpowiednio zabezpieczone, o co będzie dbała obsługa Punktu. Do Punk-

skało pozwolenie na budowę PSZOK,
a następnie w tym samym roku podpisano umowę o dofinansowanie, o którym mówiłam.
Tak jak wspomniałam, budowa
PSZOK jest obowiązkiem Miasta
i jeżeli nie wywiążemy się z tego obowiązku to po pierwsze w czerwcu
2019 roku przepadnie dofinansowanie, po drugie i tak będziemy musieli
zbudować PSZOK tylko, że w całości
za pieniądze Miasta, a po trzecie, jeżeli
nie będziemy tego realizować lub robić to z opóźnieniem na Miasto zostaną nałożone kary finansowe i koszty
tego poniesiemy wszyscy.
Chciałam dodać, że w pobliżu lokalizacji PSZOK planujemy zamontować
wagę, na której ważony byłby każdy
transport odpadów zbieranych z gospodarstw domowych.
Jak pewnie wszyscy Państwo wiecie
przy Stadionie powstaje budynek,
gdzie przeniesiony zostanie Miejski Ośrodek Kultury, gdzie mieścić
będzie się również sala widowiskowo-kinowa. Do tej pory Miasto realizowało tę inwestycję ze środków własnych. Koszt obecnie kończonych prac
zamknie się kwotą ok. 4 mln złotych.
Decyzja o budowie jak też o sposobie
realizacji pierwszego etapu została podjęta w poprzedniej kadencji.
Miasto mogło sobie pozwolić na taką
decyzję, ponieważ dzięki intratnym

tu oddaje się makulaturę, szkło kolorowe, opakowania wielomateriałowe
i tworzywa sztuczne, zużyte opony,
odpady zielone takie jak trawa, liście,
gałęzie, odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble,
tzw. wielkogabaryty oraz do odpowiednio zabezpieczonego kontenera
przeterminowane leki, chemikalia,
zużyte baterie, akumulatory. PSZOK
nie jest też skupem złomu. Do PSZOK
nie będą przyjmowane odpady zmieszane.
Lokalizacja Punktu została wyznaczona już w 2017 roku, wówczas powstał
też projekt. W 2018 roku Miasto uzy-

sprzedażom nieruchomości budżet
Miasta został odpowiednio zasilony.
Obecnie, by kontynuować budowę
i ogłaszać kolejne przetargi konieczne
jest pozyskanie środków zewnętrznych. Niestety we wszystkich dostępnych źródłach tj w zasobach ministerstwa, wojewody, marszałka brak jest
jakichkolwiek środków na instytucje
kultury takie jak MOK. Podjęłam
już pierwsze rozmowy w Wydziale
Finansów i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego. Na razie nie mogę mówić
o szczegółach tych rozmów, w przypadku składania wniosków o dofinansowanie i dalszej procedury będę
o tym informować na bieżąco.
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Od razu chciałam też wyjaśnić i zdementować plotki, które pojawiają się
na mieście. Podobno nie chcę kontynuować prac przy przebudowie Biblioteki, że nie będę się starać o żadne środki na ten cel. Nie wiem kto
i po co takie plotki rozsiewa. To, że
mówię o dofinansowaniu MOKu nie
oznacza, że nie myślę lub nie czynię
kroków w kierunku dofinansowania
Biblioteki. Jeżeli chodzi o Bibliotekę to
Pani Dyrektor Agnieszka Orzeł zleciła wykonanie projektu budowlanego
oraz kosztorysu. Czekamy na te dokumenty, które mają powstać przed
końcem marca. Skupiłam się obecnie
na inwestycji MOKu, ponieważ tam
do końca marca będziemy mieć zakończony etap pierwszy, czyli stan
surowy zamknięty. Wspieram i chcę
kontynuować inwestycję przebudowy
Biblioteki.
Wracając do budynku na stadionie, to
w jego suterenach mieścić się będzie
zaplecze sportowe dla stadionu, który
również w tym roku będzie modernizowany. Dofinansowanie zdobyte
w poprzedniej kadencji to kwota 900
tysięcy złotych z ministerstwa sportu
i 200 tysięcy z powiatu. Obecnie staram się o zwiększenie dotacji i w tym
celu skierowałam pismo do ministerstwa sportu.
Tak jak mówiłam na ostatniej sesji
Rady Miejskiej, wniosek o dofinansowanie ścieżek rowerowych przeszedł
już wstępną formalną ocenę, czeka go
jeszcze ocena merytoryczna. Dofinansowanie dla wszystkich projektów to
kwota 29 mln złotych, a projekty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną opiewają na kwotę 33 mln złotych.
Miejmy nadzieję, że nasz projekt nie
odpadnie!
Co do dróg miejskich w pierwszej
kolejności realizowany będzie niedokończony fragment ulicy Spadochroniarzy, już została zlecona wycena
robót i niedługo będziemy ogłaszać
przetarg na roboty budowlane. Co do
innych dróg wszystko zależy od budżetu i tego czy uda nam się zdobyć
dofinansowanie na ich realizację.
Jeszcze raz chciałam podziękować
za to, że przyszliście Państwo na to
dzisiejsze spotkanie. Takie spotkania
będą odbywać się regularnie. Proponuję raz na kwartał, czyli następnym
razem spotkalibyśmy się w czerwcu. Proszę pamiętać, że za Miasto, za
jego rozwój odpowiada nie tylko Burmistrz, Radni czy urzędnicy, ale wszyscy mieszkańcy, cała lokalna społeczność. Dlatego każdego zapraszam do
współpracy.
Anna Pękała
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Odbyły się konsultacje do programu
„Czyste powietrze” – mogą być kolejne

14

lutego w sali narad Urzędu
Miasta w Mszanie Dolnej
odbyło się spotkanie konsultacyjne wniosków do rządowego programu „Czyste powietrze”. Mieszkań-

cy mieli możliwość omówić wniosek,
zadać pytania bezpośrednio przedstawicielowi Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie Pani Justynie Je-

sionek – doradcy energetycznemu dla
powiatu limanowskiego.
Dziękujemy
za
zainteresowanie
i uczestnictwo w konsultacjach.
Informujemy, że w przypadku zgłaszania przez mieszkańców potrzeby
zorganizowania kolejnych konsultacji
jest możliwość ponownego zaproszenia przedstawiciela Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zgłoszenia są przyjmowane w Urzędzie
Miasta w Mszanie Dolnej osobiście
- pokój 201) lub telefonicznie: tel. 18
33 10 417 wew. 218. Musi tylko zebrać
się odpowiednia grupa zainteresowanych osób.

Równocześnie przypominamy, że:
• Wnioski o dofinansowanie należy składać poprzez stronę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w Krakowie, wymagana jest rejestracja w Portalu Beneficjenta: https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/
register_of )
lub osobiście:
• w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie kontakt: 502 073 066, 12 422 94 90 wew. 2
infolinia czynna w godzinach 8:00-15:00, e- mail: czyste.powietrze@wfos.krakow.pl
• w oddziale zamiejscowym w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 127, pok. 101, 33-300 Nowy Sącz
kontakt: Magdalena Kuźniakowska-Jasińska, magdalena.kuzniakowska@wfos.krakow.pl;
Kamil Matiasz, kamil.matiasz@wfos.krakow.pl
Szczegółowe informacje o programie oraz wszelkie dokumenty do pobrania dostępne są na stronie:
https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/o-programie

„Przeżyłam z Tobą tyle lat…” - Złote
Gody w Gminie i Mieście Mszana Dolna

W

Święto Ofiarowania Pańskiego, w sobotę 2 lutego, Jubileusz 50-lecia
pożycia małżeńskiego świętowało 35 par z terenu Gminy Mszana Dolna i 7 małżeństw z terenu
Miasta Mszana Dolna. Wspólna
uroczystość rozpoczęła się w kościele p.w. św. Michała Archanioła
w Mszanie Dolnej, gdzie podczas
mszy św. nasi Jubilaci zostali poproszeni przez Ks. Proboszcza
Jerzego Raźnego do odnowienia
przysięgi małżeńskiej.
Na pamiątkę tego wydarzenia Ks.
Proboszcz przekazał wszystkim świętującym Jubileusz małżonkom obrazki
z wizerunkiem św. Michała Archanioła. Choć świętujących par mieliśmy
ponad 40, udało się zaprosić wszystkich na schody przed ołtarzem do
wspólnego pamiątkowego zdjęcia.
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Druga cześć uroczystości miała
miejsce w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Janda”, gdzie
dostojnych Jubilatów przywitała
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Danuta Śmieszek. Medale za długo-

letnie pożycie małżeńskie w imieniu
Prezydenta RP parom z terenu miasta wręczała Burmistrz Anna Pękała,
a parom z terenu gminy Mszana Dolna Wójt Bolesław Żaba. Pamiątkowe
listy gratulacyjne wręczali również:
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Aktualnosci
Wiesław Janczyk Poseł na Sejm RP,
Ewa Filipiak Przewodnicząca Rady
Powiatu Limanowskiego, Jan Chorągwicki Przewodniczący Rady Gminy
oraz Janusz Matoga Przewodniczący
Rady Miejskiej. Obecni na uroczystości byli również radni obu samorządów. Oprawę muzyczną uroczystości
zapewniła Kapela Regionalna „Łostowianie” z Łostówki. Po toaście i przemówieniach głos w imieniu Jubilatów
zabrała P. Władysława Łabuz. Podziękowała w imieniu par za zorganizowanie tak wspaniałej uroczystości, ale
również w bardzo żartobliwy sposób
przypomniała wysiłek jaki trzeba włożyć by móc teraz świętować. Nie tylko
słowa przywołanej piosenki w tytule,
ale również zacytowany żartobliwy
wiersz Wisławy Szymborskiej przypomniał, że mimo sędziwego wieku
i różnych dolegliwości należy docenić tę chwilę, cieszyć się i świętować.
A zatem jeszcze raz – Sto Lat Naszym
Parom!
red. i fot. UM
Z terenu Gminy Mszana Dolna Złote
Gody świętowali: Maria i Julian Antoszowie, Helena i Julian Bulasowie,
Stefania i Władysław Drabikowie, Irena i Jan Frasunkowie, Irena i Stanisław
Frasunkowie, Anna i Jerzy Gilowie,
Ludwika i Józef Głuchowie, Józefa
i Marian Gnieccy, Zofia i Kazimierz
Jaroszowie, Zofia i Józef Jaroszowie,
Józefa i Władysław Kaczmarczykowie, Stefania i Jan Kaimowie, Urszula
Maria i Edward Kołodziejczykowie,
Teresa Genowefa i Tadeusz Kotarscy,
Maria i Józef Kozyrowie, Anna i Jan
Kubowiczowie, Stanisława Michalina
i Stanisław Kusiowie, Maria i Franciszek Leżańscy, Kazimiera i Piotr Jan
Lulkowie, Władysława i Stanisław
Łabuzowie, Maria i Józef Naporowie,
Władysława i Melchior Niedojado-
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wie, Zofia i Franciszek Nowakowie,
Maria i Bronisław Ogielowie, Maria
i Jan Pietrzakowie, Zofia i Władysław
Potońcowie, Bronisława i Franciszek
Rapaczowie , Janina i Józef Rapaczowie, Maria i Mieczysław Sochaccy,
Zofia i Franciszek Szczypkowie, Barbara i Władysław Szlagowie, Krystyna i Józef Adam Węglarzowie, Józefa
i Stanisław Widziszowie, Janina Anna
i Sebastian Wojciarczykowie, Barbara
i Franciszek Kazimierz Ziemianinowie
Jubilaci z Miasta Mszana Dolna: Zofia i Adam Dudzikowie, Franciszka
i Jan Farganusowie, Maria i Franciszek
Leżańscy, Władysława i Jan Łabuzowie, Władysława i Roman Nawieśniakowie, Józefa i Stefan Zoniowie,
Ludwika i Józef Żmudowie.

na fakt, że tak długi staż małżeński
świadczy o tym, że para, która tak długo z sobą przeżyła - „zrośnięta jest ze
sobą mocno jak dwa kamienie”.
Nie ma odznaczeń państwowych by
uhonorować tak długoletni staż małżeński, ale w tym samym dniu, kiedy
świętowaliśmy Złote Gody, delegacja
naszego miasta czyli Burmistrz Miasta
Anna Pękała, Przewodniczący Rady
Miejskiej Janusz Matoga, Radny Bogdan Surówka oraz Wiesław Janczyk
Poseł na Sejm RP z życzeniami i gratulacjami odwiedzili naszą parę, a Pani
Burmistrz przekazała medale Św. Michała Archanioła – Patrona naszego
miasta.

Warto również wspomnieć o parze
małżeńskiej z Mszany Dolnej – Państwu Olszewskich, którzy obchodzą
wyjątkowy, rzadko spotykany jubileusz – 70-lecia zawarcia związku
małżeńskiego. Ta rocznica nazwana
jest potocznie „kamienną”, z uwagi

www.mszana-dolna.eu
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Uroczystości Katyńskie

7

kwietnia 2019 r. w Mszanie
Dolnej odbyły się uroczystości rocznicowe poświęcone
„Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej” oraz dziewiątej rocznicy katastrofy smoleńskiej. Patronat nad
obchodami objęły samorządy Miasta Mszana Dolna, Gminy Mszana
Dolna i Gminy Niedźwiedź.
Mszę świętą w intencji żołnierzy, policjantów, strażników granicznych
zamordowanych przez sowieckie
NKWD w Katyniu, Twerze i Charkowie w 1940 r. oraz ofiar katastrofy
smoleńskiej z 2010 r. odprawił ks.
proboszcz parafii pod wezwaniem św.
Michała Archanioła- ks. Jerzy Raźny.
Wydarzenia z 1940 r. powinny łączyć,
a nie dzielić społeczeństwo. Musimy
kształtować życie społeczne zgodnie
z duchem solidarności i przebaczenia
– mówił w homilii.
Uroczysty charakter nabożeństwa
został podkreślony poprzez liczny
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udział pocztów sztandarowych miejscowych instytucji, oprawę muzyczną zapewnioną przez orkiestrę dętą
OSP w Mszanie Dolnej, śpiew chóru
męskiego im. ks. Hajduka oraz dzieci
ze Szkoły Podstawowej w Łostówce. W Eucharystii udział wzięli Poseł
na Sejm Arkadiusz Mularczyk oraz
przedstawiciele miejscowych samorządów.
Po nabożeństwie, przy dźwiękach
marszowej muzyki w wykonaniu orkiestry dętej OSP w Mszanie Dolnej,
nastąpił uroczysty przemarsz do parku miejskiego im. Rodziny hrabiów
Krasińskich pod obelisk katyński
i „dęby pamięci”. Przybyłych gości
przywitał Zbigniew Jarosz, który jest
pomysłodawcą i organizatorem uroczystości od 2013 r. Następnie odśpiewano „Mazurek Dąbrowskiego”
i wciągnięto bało - czerwonej flagę
na maszt, sierż. Bogdan Schmidt ze
Związku Strzeleckiego „Strzelec”
w Mszanie Dolnej odczytał apel poległych. Modlitwie w intencji pomordowanych przewodniczył ks. proboszcz
Jerzy Raźny. Następnie głos zabrała
Pani Burmistrz Anna Pękała, która
mówiła o krzewieniu pamięci oraz
świadomości i wydobywaniu dawno
zapomnianej prawdy.
Spośród zaproszonych gości głos zabrał Arkadiusz Mularczyk – poseł na
Sejm RP, który mówił o skutkach, jakie spowodowała zbrodnia katyńska
dla naszego narodu oraz wspominał
wydarzenia z
10 kwietnia 2010r.
- W dniu katastrofy byłem w Katyniu.
Informacja była dramatyczna, tym
bardziej, że nie wiedziałem dokładnie,
kto ostatecznie poleciał tym samolotem. Te chwile będę pamiętać do końca życia. Jednak historia tej katastrofy
jeszcze nie jest zamknięta – dodał.
Historyczny aspekt wydarzeń katyńskich z 1940 r. przybliżył Andrzej Milik przedstawiciel Instytutu Pamięci
Narodowej, przywołując okoliczności

masowych mordów dokonywanych
przez NKWD.
- Preludium zbrodni katyńskiej był
pakt Ribbentrop – Mołotow, podpisany 23 sierpnia 1939 r. Związek Sowiecki zaatakował Polskę 17 września,
kiedy upewnił się, że alianci zachodni
nie przyjdą jej z pomocą – powiedział
Andrzej Malik.
List okolicznościowy do uczestników
uroczystości wystosowała posłanka
na Sejm RP Barbara Bartuś.
Głos zabrali również Przewodnicząca Rady Powiatu - Ewa Filipiak, Wójt
Gminy Niedźwiedź – Rafał Rusnak.
Kolejnym punktem uroczystości było
złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy pod obeliskiem przez
delegacje władz państwowych, samorządowych, instytucji publicznych,
oświatowych, stowarzyszeń i rodzin
pomordowanych. W trakcie oddawania czci ofiarom NKWD i ofiarom
katastrofy smoleńskiej gimnazjaliści
z Raby Niżnej, kierowani przez Katarzynę Wacławik, wykonali utwory
muzyczne nawiązujące tematycznie
do tragicznych wydarzeń z historii
naszego Narodu. Występy młodzieży
dostarczyły zgromadzonym pod obeliskiem katyńskim wielu wzruszeń, w
niejednym oku zakręciła się łza. Stały
się też swoistym dopełnieniem Dnia
Pamięci Ofiar Katynia w Mszanie
Dolnej w 2019r. Na uwagę zasługuje
dobór repertuaru i przejmująca interpretacja.
Na koniec uroczystości Wójt Gminy
Mszana Dolna Bolesław Żaba podziękował wszystkim uczestnikom, którzy
przyczynili się, aby ten dzień pamięci
Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz katastrowy smoleńskiej uczcić w sposób
godny i doniosły.
Na koniec uczestnicy uroczystości
udali się na wojskową grochówkę.
red i fot. Paulina Kępa
Urząd Gminy Mszana Dolna
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Działania Straży Miejskiej
związane z AKCJĄ ZIMA

W

związku z trwającym jeszcze okresem zimowym i obniżającymi się temperaturami Straż Miejska w Mszanie Dolnej jak
co roku, podejmuje działania mające
na celu odwiedzanie osób samotnych
oraz monitorowanie sytuacji osób
bezdomnych zagrożonych utrata życia i zdrowia poprzez znacząco obniżającymi się temperaturami.
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 nocy
z 13.02.na 14.02 Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Mszanie Dolnej wraz
z Policjantami z KP Mszana Dolna
oraz pracownikiem MOPS Mszana
Dolna rozpoczęli akcję ,, Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych”. Akcja ta miała 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.
W tym trudnym okresie strażnicy
miejscy starają się odwiedzać i w miarę możliwości przychodzić z pomocą
szczególnie osobom samotnym, chorym, niepełnosprawnym. Strażnicy
Miejscy w ramach współpracy przekazują na bieżąco wszelkie informacje
z ww wizyt Kierownikowi Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.

Kontrola zbiorników
bezodpływowych (szamb)
na terenie miasta
Mszana Dolna
Burmistrz Miasta Mszana Dolna, działając na podstawie art. 9 u ust.1 ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
informuje, że rozpoczęły się kontrole
opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu nieczystości ciekłych
na terenie Miasta Mszana Dolna.
Kontrole prowadzone są poprzez wezwanie do przedstawienia dowodów
uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych.
Obowiązek ten wynika z przepisu art. 5 ust.1, pkt 2,pkt.3a-3b i art. 6
ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996
o utrzymaniu czystości i porządku na
terenie gminy (Dz. U. z 2018 r poz.
1454 z póź. zmianami) oraz §7, §22
ust.1,2 uchwały XXX/286/2017 Rady
Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca
2017r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta Mszana Dolna.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek w sposób systematyczny - co
najmniej raz na kwartał opróżniać
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zbiornik bezodpływowy nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń
do gromadzenia nieczystości ciekłych,
gwarantując zachowanie czystości
i porządku na nieruchomości (o ile pojemność zbiornika na to pozwala).
W przypadku możliwości technicznej przyłączenia do sieci kanalizacji
sanitarnej, takie przyłączenie jest
obowiązkowe.
Informuję, że kto nie wykonuje obowiązków w w/w ustawie podlega
karze grzywny. Postępowanie w tym
przedmiocie toczy się według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Dbajmy o środowisko i pamiętajmy
aby regularnie opróżniać szambo
i wymagać rachunku za każde jego
opróżnienie.
Od 1 stycznia do 28 marca wszczęto 51 kontroli dotyczących wywozu
nieczystości z szamb. Na 37 zakończonych spraw w 13 przypadkach
stwierdzono nieprawidłowości i wła-

Bezpieczne
ferie
z mszańską
Strażą
Miejską

S

trażnicy ze Straży Miejskiej
w Mszanie Dolnej tuż przed
rozpoczęciem ferii zimowych
prowadzili zajęcia mające na celu
przygotowanie dzieci do bezpiecznego wypoczynku zimowego. Program
spotkań, realizowany w szkołach
podstawowych w ramach akcji “Bezpieczne ferie ze Strażą Miejską ”, miał
na celu uświadomienie dzieciom, iż
z pozoru beztroskie zabawy na sankach, nartach, czy łyżwach mogą być
niebezpieczne, jeśli odbywać się będą
w sposób bezmyślny i w miejscach do
tego nieprzeznaczonych, m.in. blisko
drogi, zbiornika wodnego. W prelekcjach uczestniczyło łącznie 162 dzieci
z mszańskich szkół.
Strażnicy przypomnieli również zasady, jakimi trzeba się kierować w przypadku, kiedy przytrafi się nieszczęśliwy wypadek i konieczne jest wezwanie pomocy. Zajęcia prowadzone były
przy pomocy specjalnie w tym celu
przygotowanej prezentacji, pełniej kolorowych obrazków i wesołych wierszyków adekwatnych do omawianych
zagadnień.
Akcja ,,Bezpieczne ferie ze Strażą Miejską” potrwa do 24 lutego. W tym czasie funkcjonariusze Straży Miejskiej
będą częściej przeprowadzać kontrole:
• 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, skwery i podwórka,
• punktów sprzedaży alkoholu,
zwłaszcza w zakresie dostępu do
niego osób nieletnich.
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ściciele nieruchomości zostali ukarani mandatami. Podobnymi kontrolami będzie objęte całe miasto. Każdy
właściciel posesji, niepodłączonej do
sieci kanalizacyjnej, może otrzymać
wezwanie do okazania rachunku za
wywóz nieczystości. Taki wywóz
powinien odbywać się raz na 3 miesiące.
Burmistrz Miasta Mszana Dolna
Anna Pękała
Poniżej przedstawiamy wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie
Burmistrza Miasta Mszana Dolna na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
na terenie Miasta Mszana Dolna:
Górna Raba Spółka z o.o.
ul. Krakowska 27 E
34-730 Mszana Dolna
tel. 18 33 10 324
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Krakowska 27 K
34-730 Mszana Dolna
tel. 18 33 10 062
Zakłady Komunalne Spółka z o.o.
ul. Kilińskiego 46 B
34-700 Rabka Zdrój
tel. 18 26 76 081
F.H.U. Gaz-Serwis 4x4
ul. Konopnickiej 24
32-240 Jordanów
tel. 18 26 75 213
tel. kom. 606 591 696
WC Serwis Sp z o.o.
Spółka Komandytowa
ul. Szybowa 2
41-808 Zabrze
tel. 32 278 45 31
Firma Handlowo-Usługowa „MATI-POM”
Przała Andrzej
Ul. Garncarska 52
34-700 Rabka Zdrój
tel. 18 26 70 694
tel. kom. 602 49 22 83
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Ciąg dalszy wymiany
wodomierzy

akład Gospodarki Komunalnej
w Mszanie Dolnej kontynuuje
wymianę wodomierzy na lewobrzeżnej części miasta. Po wymianie wodomierza spisany jest protokół
zawierający końcowe wskazanie ze
zdemontowanego urządzania, informację o dacie zainstalowania nowego
wodomierza, jego numer fabryczny
oraz stan początkowy.
Na wymienionych wodomierzach
sukcesywnie montujemy nakładki
radiowe służące do zdalnego odczytu liczników. System ten pozwala na
odczyty wodomierzy w przypadku
utrudnionego dostępu do Państwa
domu oraz gwarantuje dużą swobodę w wyborze terminu i zakresu odczytywanych danych, zapewniając
jednocześnie poprawność odczytów
i znaczną oszczędność czasu. Ponadto nie jest wymagana wizyta przedstawicieli Zakładu. Zamiast pukać do
drzwi, przemierzają oni ulice samochodem, w którym są zainstalowane
urządzenia pomiarowe, pobierające
dane ze wszystkich znajdujących się
w zasięgu wodomierzy. Nie przeszkadzamy Państwu i nie wymagamy Państwa obecności przy odczytach stanów liczników. Praca zdalna ułatwia
również wychwycenie gwałtownych
zmian w poborze wody, wynikających np. z awarii instalacji, cieknącej
spłuczki czy nieuprawnionej ingerencji w system pomiarowy. Warto
wspomnieć, że próby manipulowania
przy nowych urządzeniach skutkują
wysyłaniem informacji alarmowej do
nas. System umożliwia więc bieżący
monitoring ilości dostarczanej wody
oraz szybszą reakcję w przypadku

N

nieprawidłowości.
Przypominamy i zachęcamy do korzystania z elektronicznego biura obsługi
klienta. Panel dostępowy umożliwia
śledzenie swoich rozliczeń finansowych (zadłużenia, nadpłaty) z tytułu
dostaw wody, pozwala zobaczyć listę
dokonanych wpłat, listę wykonanych
odczytów liczników, a także wystawione faktury. Dodatkowo poprzez
stronę można podać aktualny stan
licznika wody.
Aby zalogować się do e-BOKa, należy wejść na stronę zgkmszana.e-zbyt.
pl. Pojawi się wtedy ekran logowania,
na którym należy podać swój indywidualny login oraz PIN który odbiorcy
otrzymali już wcześniej wraz z fakturą
za wodę. Serwis ma na celu usprawnienie i ułatwienie kontaktu klienta
z ZGK.
W trosce o czystość naszego środowiska zachęcamy również do udzielenia
zgody na otrzymywanie faktur za
wodę w formie elektronicznej (E-FAKTURA).
W przypadku dodatkowych pytań
prosimy o kontakt pod nr tel: 18 3310
062 poniedziałek – piątek 7:00 -15:00.

Stop Kopciuchom!

a terenie miasta przeprowadzone zostały kontrole
kotłowni, które odbyły się
w sezonie grzewczym od 1 listopada.
Straż Miejska sprawdziła 108 pieców
i palenisk. Nałożyła jeden mandat
karny oraz udzieliła jednego pouczenia. Funkcjonariusze informowali
mieszkańców o wymogach ustawy
antysmogowej, terminach wymiany
pieców, a także programach i dofinansowaniach, o które można się ubiegać.
Warto podkreślić, że żadna sąsiednia
gmina nie przeprowadziła tylu kontroli, dzięki czemu miasto uniknęło
wysokich kar.

Jednocześnie przypominamy, że miasto Mszana Dolna w dalszym ciągu
przyjmuje wnioski osób zainteresowanych wymianą starego kotła węglowego na nowoczesny kocioł na ekogroszek czy biomasę. Dotacja może
wynieść aż do 9 000,00 zł! Wystarczy
po nią sięgnąć! Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do
tut. urzędu celem pozyskania dotacji.
Wszelkich informacji udziela Koordynator Projektów w Urzędzie Miasta
Mszana Dolna - Agnieszka Duda, pokój 201, tel. 18 33 10 417 wew. 218.
Gorąco zachęcamy do skorzystania
z programu!
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Sukces grupy teatralnej
Projekt Teatr na Bajdurku!

kwietnia odbyły się eliminacje
powiatowe 34. Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK. Grupa Projekt Teatr działająca przy Miejskim Ośrodku Kultury
zaprezentowała na powyższym festiwalu sztukę „Niepodległość – podległość – wolność”, która obrazuje losy
Polaków w czasach wojennych oraz to
jaki stosunek mają do Niepodległości
współcześni obywatele.
Emocje jakie wywołał ten dzień najlepiej obrazuje najlepiej wpis grupy:
”Dzisiejszy dzień był dniem pełnym
emocji ze względu na pierwszy w tym
roku konkurs z naszym udziałem.
Ale to nie wszystko! Wyjechaliśmy

z pierwszym miejscem zdobytym
w eliminacjach powiatowych do 34.
Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży

Finały konkursów
organizowanych w ramach
Miesiąca Języka Ojczystego

28

marca na Wydziale Polonistyki UJ odbyły się finały
konkursów
organizowanych w ramach Miesiąca Języka Ojczystego. Inicjatywa pokazała, że język
faktycznie „łączy pokolenia” – w sali
spotkali się uczestnicy z każdej grupy
wiekowej. Odległość również nie stanowiła przeszkody – kilka grup przyjechało z naprawdę odległych zakątków Polski, o czym świadczyły także
ich regionalne stroje, a dla młodzieży
była to pierwsza wizyta w Krakowie.
Uczestnicy zmierzyli się w dwóch
konkursach – na gadkę (w trzech kategoriach wiekowych) oraz na reklamę.
Jury obradowało w składzie: prof. dr
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hab. Józef Kąś (przewodniczący jury),
dr hab. Maciej Rak, dr Patrycja Pałka
oraz Helena Jaworowska (Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu
Studentów Wydziału Polonistyki UJ).
Podobnie jak w ubiegłych latach
w konkursie uczestniczyła Barbra
Stożek, nasza mszańska regionalistka,
liderka grupy „Mszanicanki” działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury.
Pani Basia startowała w kategorii Konkurs na gadkę i w tym roku zajęła trzecie miejsce. Serdecznie gratulujemy!
na podstawie informacji z Wydziału
Polonistyki U.J.
fot. J. Smulski U.J.

„BAJDUREK”. Jesteśmy w dalszym
ciągu pod wrażeniem poziomu, który
miał miejsce na tychże eliminacjach.
Dziękujemy bardzo osobom współtworzącym to przedstawienie, czyli
Pani Paulinie Dziubie oraz Panu Jackowi Milczanowskiemu, a także wielu innym osobom, które przyczyniły
się do pozytywnego odbioru naszego
spektaklu. Trzymajcie za nas kciuki
podczas Finału Festiwalu, który odbędzie się 11-13 czerwca w Małopolskim
Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym
Sączu”
Trzymamy kciuki i życzymy dalszych
sukcesów!
red i fot. MOK

Czek na
warsztaty
gospel

P

iotr Armatys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Mszanie
Dolnej, odebrał grant w wysokości 3 000 zł za zajęcie II miejsca w V
edycji programu „Decydujesz, pomagamy”, organizowanego przez Tesco
Polska przy wsparciu Fundacji Tesco
oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Pomysł by w naszym mieści zorganizować warsztaty
gospel wraz z finałowym koncertem,
pojawił się po zeszłorocznym, bardzo
udanym koncercie Gospel Celebration
z udziałem Colina Vassella. Dzięki nagrodzie w Mszanie Dolnej odbędą się
warsztaty gospel, w których wezmą
udział zarówno amatorzy, jaki i profesjonalni muzycy.
Serdecznie gratulujemy!
fot. MOK
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Chórzystki z Miejskiego Ośrodka Kultury
w Mszanie Dolnej na warsztatach
w Sieprawiu

C

hórzystki z Miejskiego Ośrodka Kultury w Mszanie Dolnej
wzięły udział w XIII edycji
Ogólnopolskich Warsztatów Gospel, organizowanych przez Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu. W tym roku warsztaty odbywa-

M

z USA. Podsumowaniem wspólnych
prób był koncert finałowy w Hali Widowiskowo-Sportowej w Sieprawiu.
Jak zwykle wystąpili w nim wszyscy
uczestnicy warsztatów.
na podstawie: www.tv28.pl
red. M. Antosz-Grodzicka

Czytanie książek łatwiejsze
dla niepełnosprawnych dzięki
nowej usłudze w naszej bibliotece

iło jest nam poinformować, że Miejska Biblioteka
w Mszanie Dolnej przystąpiła do projektu ,,Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej
dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2018’’ realizowanego
przez stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,,Larix’’ im.
Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie dwa urządzenia,
które są przystosowane do obsługi
przez osoby niewidome i słabowidzące. Są to:
1. Czytak Plus – odpowiedni dla wymagających czytelników, którzy
mogą dzięki niemu słuchać książek
w różnych formatach, a także korzystać z dyktafonu i radia;
2. Czytak NPN – bardzo proste
urządzenie, przyjazne osobom
starszym, które w nieskomplikowany sposób pozwoli czytelnikom

G

ły się w dwóch grupach wiekowych.
Prowadzili je pochodzący z Wielkiej
Brytanii: Tula Lynch – wokalistka,
kompozytorka i dyrygentka, Wayne
Ellington – muzyk i międzynarodowy
nauczyciel śpiewu, a także wokalista,
pianista i kompozytor Gerald T. Smith

skorzystać z dobrodziejstw książki
mówionej.
Na podstawie umowy użyczenia
nasza placówka będzie mogła wypożyczać urządzenia osobom niepełnosprawnym. Dzięki wsparciu Ministra Kultury Czytelnicy z dysfunkcją
wzroku będą mieć łatwiejszy dostęp
do książek nagranych w postaci audiobooków.

Stowarzyszenie ,,Larix’’ od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek
mówionych przeznaczonych dla osób

niewidomych i słabo widzących. We
współpracy ze Stowarzyszeniem nasza biblioteka będzie wciąż powiększać księgozbiór o nowe ciekawe pozycje książkowe.
Czytak umożliwia odtwarzanie książek zapisanych cyfrowo i obsługuje
następujące formaty: mp3 i zaszyfrowany format opracowany specjalnie
na potrzeby urządzenia. Książki zapisywane są na małych kartach elektronicznych. Na jednej, o pojemności
16 GB, mieści się do 1100 godzin nagrania. Czytak działa podobnie jak
magnetofon, odtwarza więc książkę,
zatrzymuje ją w dowolnym momencie i od niego zaczyna ponowne odtwarzanie nagrania. Można przewijać
nagranie, a także przemieszczać się
pomiędzy odcinkami danej książki
lub między poszczególnymi książkami. Na jednej karcie może być zapisanych kilka książek i odtwarzając
każdą z nich urządzenie zapamiętuje
miejsce w którym nagranie zostało zatrzymane.
red. i fot. Bibliotka Miejska

Malarska pasja Sercanina

aleria Miejskiej Biblioteki
w Mszanie Dolnej gości prace malarskie ks. Andrzeja
Sawulskiego, sercanina i rektora
kościoła w Glisnem. 15 lutego br.
miał miejsce uroczysty wernisaż
jego obrazów z udziałem władz
powiatu, miasta i gminy, licznych
duchownych i gości.
Wernisaż wystawy zgromadził ponad
60 osób, a wielu z nich przybyło spoza terenu gminy i miasta. Z Krakowa
przyjechało dwóch infułatów Bazyliki Mariackiej – księża Dariusz Raś
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i Bronisław Fidelus i trzech innych
duchownych. W tej znanej na całym
świecie świątyni ks. Sawulski od 2000
r. jest penitencjarzem. Z kolei z papieskiej parafii w Wadowicach przybyli
pochodzący z Glisnego ks. infułat Jakub Gil i obecny proboszcz ks. prałat
Stanisław Jaśkowiec. Zgromadzenie
Księży Sercanów, do którego należy
ks. Sawulski reprezentował prowincjał ks. Wiesław Święch z Warszawy
oraz kilku księży z Krakowa, m.in.
pracujący w sanktuarium św. Jana
Pawła II – ks. Zbigniew Bogacz, który
w 2001 r. wysłał na placówkę sercanów pod Luboniem ks. Andrzeja. Byli
też księża z dekanatu mszańskiego.
- Witam wszystkich przybyłych gości
przybyłych na wernisaż naszego księdza Andrzeja Sawulskiego, przede
wszystkim znamienitych gości, przedstawicieli Kościoła, jak również władz
samorządowych i wszystkich, którzy
zechcieli uświetnić swą obecnością
tą naszą skromną uroczystość – powiedziała dyrektor Miejskiej Biblioteki Agnieszka Orzeł, która zaprosiła
w progi galerii w Bibliotece prace malarskie księdza z Glisnego.
- Długo się opierałem, ale uległem,
choć kilka razy pytałem panią dyrektor, czy to naprawdę warto pokazać
moje prace – powiedział ks. Andrzej,

dziękując za zorganizowanie wystawy. Następnie przedstawił wszystkich uczestników wernisażu, wśród
których znaleźli się m.in. burmistrz
miasta Anna Pękala, przewodniczący
Rady Janusz Matoga i wiceprzewodnicząca Janina Flig.
Gminę reprezentował wójt Bolesław
Żaba, a powiat przewodnicząca rady
Ewa Filipiak oraz kilku radnych, m.in.
Grzegorz Wójcik i Stanisław Potaczek.
Był także były burmistrz Mszany Józef
Kowalczyk.
Potem wszyscy usłyszeli wspomnienie ks. Sawulskiego o tym, kiedy zaczęła się jego pasja malarska i jak ona
przebiegała przez lata powołania do
sercanów, w okresie kapłaństwa, pracy dziennikarskiej w redakcji „Gościa
Niedzielnego” oraz pracy duszpasterskiej w rektoracie w Glisnem. Wspomniał o dwóch osobach, które wywarły duży wpływ na jego zainteresowanie sztuką, a byli to proboszcz jego
rodzinnej parafii św. Rocha w Nowym
Sączu, doskonały kopista ks. Adam
Stachoń, oraz Rozalia Kościsz, miejscowa malarka.
- Kiedy w 1980 roku wstąpiłem do
sercanów, nie wiem czemu, ale przełożeni od razu powierzyli mi rolę dekoratora. Wykonywałem więc dekoracje
na różne uroczystości, malowałem

plakaty liturgiczne, a pierwsze obrazy
powstały jeszcze w klasie maturalnej –
opowiadał zebranym i swej parafiance
Gabrysi Oleksy, uzdolnionej plastycznie uczennicy kl. VI, której prace były
prezentowane na wielu wystawach
pokonkursowych. Obraz jej autorstwa, portret ks. Sawulskiego, znalazł
się także na wystawie w Bibliotece.
Na wystawie prezentowane jest ponad
25 prac malarskich, a większość z nich
powstała w ostatnich czterech miesiącach. Są też obrazy namalowane 25 lat
temu, a wśród nich – jak podkreślił ich
twórca – najbliższy mu obraz patrona
– św. Andrzeja, apostoła.
- Większość obrazów z tamtego okresu
trafiła do różnych znajomych i przyjaciół. Prezentowane na wystawie jakoś
się ostały. Nie wiem czemu przychodząc do Glisnego przestałem malować. Czas pochłonęło duszpasterstwo
i prowadzenie strony internetowej
księży sercanów i pisanie tekstów, ale
cieszę się, że znów wróciłem do pędzla i farb – posumował ks. Sawulski.
Miłym akcentem wernisażu były życzenia pod adresem dwóch dostojnych jubilatów obchodzących 80 lat
życia, mianowicie księży infułatów
Bronisława Fidelusa i Jakuba Gila,
a także z okazji 25 lat kapłaństwa i 50
lat życia – archiprezbitera mariackiego
ks. Dariusza Rasia. Wiązanki kwiatów
otrzymał także od burmistrz miasta
oraz dzieci i dyrekcji ze Szkoły Podstawowej w Glisnem bohater wernisażu
- ks. Sawulski.
Potem był czas na zobaczenie wystawionych prac malarskich, na poczęstunek i dłuższe rozmowy. W czasie
wernisażu kilka utworów na gitarze
wykonał o. Marek Socha, kapucyn
z klasztoru w Tenczynie.
red. XAS UM
zdj. Jadwiga Karpierz

----------------------------------Ks. Andrzej Sawulski, sercanin – pochodzi z Nowego Sącza, parafia św. Rocha. Od 2001 r. rektor Rzymskokatolickiego Rektoratu pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Glisnem
• Szkołę Podstawową, a potem Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza ukończył w Nowym Sączu
• W 1980 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Sercanów,
• W 1987 r. przyjął święcenia kapłańskie w Wyższym Seminarium Misyjnym w Stadnikach
• Na początku lat 90-tych współtworzył Wydawnictwo Księży Sercanów i nowe czasopismo religijno-społeczne
„Czas Serca”,
• Jest autorem publikacji książkowej „Symbole religijne i liturgiczne (1995r.)
• W 1994 r. został redaktorem ogólnopolskiego tygodnika „Gość Niedzielny”, a w 1997 r. sekretarzem Oddziału redakcji w Krakowie.
• Zainicjował i współorganizował w 1997 r. w krakowskim Oddziale GN konkurs plastyczny dla dzieci pod patronatem rektora ASP prof. Rodzińskiego pt. „Kraków i Podhale papieża”, która odbyła się w krużgankach klasztoru
Dominikanów w Krakowie.
• Współtwórca koncertu adwentowego „Caritas” Archidiecezji Krakowskiej i ustanowienia medalu „Bogaci Miłosierdziem”,
• Od 1996 r. do 1998 r. wiceprezes krakowskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.
• Współpracował i pisał na łamach „Przeglądu Katolickiego” oraz w innych pismach. Publikuje teksty na portalu
www.zyciezakonne.pl
• Od 2000 r. penitencjarz Bazyliki Mariackiej w Krakowie
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24 lutego 2019 r. zmarła Maria Antos
– skromna a zarazem niezwykła postać, działająca na wielu frontach
Harcerka, żołnierz Armii Krajowej, dyrektor Gospodarstwa Ogrodniczego w Mszanie Dolnej, przewodnik
beskidzki, prezes Koła Terenowego PTTK, członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
Jak mówił św. Antoni z Padwy: „Nic pewniejszego od śmierci. Nic bardziej niepewnego od jej godziny”.
Tak było i tym razem.
Wiadomość o śmierci Marii Antos (1931-2019) głęboko poruszyła osobami z oddziału
Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Mszanie Dolnej, do którego Zmarła należała
od wielu lat. Od samego początku była filarem Oddziału, długoletnim skarbnikiem, trzymającym pieczę nad najtrudniejszym dla każdej organizacji działem, jakim są finanse.
Była skarbnikiem odpowiedzialnym, energicznym i skrupulatnym. Wielokrotnie reprezentowała Oddział podczas dorocznych Walnych Zjazdów Towarzystwa, odbywających
się w różnych miastach Polski. Dwukrotnie czynnie współorganizowała Walne Zjazdy
członków PTL w Mszanie Dolnej w 1997 i 2007 roku (z okazji 50, a następnie 60-lecia oddziału). W ramach PTL-u działała na rzecz ukochanego regionu i lokalnego środowiska,
czerpiąc najlepszy z możliwych wzór od swego ojca – inż. Józefa Marka, twórcy profesjonalnego sadownictwa na Limanowszczyźnie oraz zakładów Owocarskich w Tymbarku.
Działalność Jej została dostrzeżona przez Zarząd Główny PTL, który w 2017 r. uhonorował Ją tytułem „Zasłużony członek Oddziału”.
Była człowiekiem niezwykłym, a jej niezwykłość przejawiała się każdego dnia w drobnych gestach. Chętnie podejmowała działania na rzecz regionalizmu gorczańskiego i rozwoju turystyki w naszym mieście. Turystyka, jak wiemy, była jej prawdziwą pasją. Jako przewodnik beskidzki działała
w ramach Zarządu Głównego PTTK w Rabce oraz Koła Terenowego PTTK w Mszanie Dolnej, którego była prezesem.
W 2009 r. odznaczona została Złotą Odznaką Zasłużonego Przewodnika PTTK, ponadto wyróżniono Ją wieloma odznaczeniami państwowymi. Udzielała się również jako członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej.
Miał przy tym nie słabnące poczucie humoru. Swoim pozytywnym usposobieniem rozładowywała stresujące sytuacje,
dodawała otuchy i sprawiała, że współpraca układała się pomyślnie. Zawsze uśmiechnięta, wesoła, miała dla każdego
dobre słowo.
Wszystko to sprawia, że dziś jest nam szczególnie trudno pożegnać się z Marią Antos.
pogrążeni w smutku
członkowie PTL w Mszanie
Dolnej

13 lutego 2019 r., w wieku 60 lat

zmarł Bogumił Psarski
mszański samorządowiec, dla znajomych i przyjaciół, Maciek.
- Tak zwracaliśmy się do Niego, a Maciej nas nie poprawiał - wspominają znajomi. Był ważną
cząstką samorządowej rodziny miasta – w latach 1994-98 radny Rady Miasta Mszana Dolna i członek Zarządu Miasta.
Urodził się w roku 1958 w Mszanie Dolnej, tu skończył szkołę podstawową, a później Liceum Ogólnokształcące im. E. Romera w Rabce. Był również absolwentem wydziału kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Swoje zawodowe życie związał
z mszańskim zakładem INCO.
Był człowiekiem wielu pasji – zakochany w kulturze i tradycji naszego regionu, pasjonat historii Polski tej najnowszej, ale przede wszystkim czasów początków Rzeczypospolitej i okresu II wojny światowej. O Polsce i jej losach można było z Maciejem rozmawiać
godzinami i nigdy tych dyskusji nie było Mu dość. Troszczył się również o losy naszej
małej Ojczyzny – Mszany Dolnej. Cieszył się z sukcesów rodzinnego miasta i krytycznie
oceniał decyzje dla Mszany Dolnej niekorzystne.
Z aparatem fotograficznym przemierzył chyba wszystkie beskidzkie szlaki – wędrówki po górach były Jego wielką pasją, a zatrzymywane w kadrze krajobrazy pokazywały ogromną wrażliwość Macieja
na piękno świata.
- Każdy, kto choć raz spotkał się z Maćkiem, zapamiętał Go jako człowieka ogromnej kultury i taktu. Zawsze szarmancki i uśmiechnięty, życzliwy i chętny nieść pomoc potrzebującym. Takim Macieja zapamiętamy. Będzie nam Go bardzo brakować – dodają przyjaciele.
red. i fot.
na podstawie portalu: limanowa.in
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Turystyka

W góry, w góry z PTTK-iem

P

owoli warto pomyśleć o nowym
sezonie turystycznym. Nasze
mszańskie Koło Terenowe PTTK
zaprasza na otwarcie „XV Spotkań w górach” 28 kwietnia na Szczebel. 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 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!

XV SPOTKANIA W GÓRACH 2019

Z

Data

Nazwa szczytu

Wysokość

godz. spotkania

28.04

SZCZEBEL

977 m. n.p.m

13.00 - 14.00

19.05

MACIEJOWA

815 m. n.p.m

13.00 - 14.00

02.06

ŁOPIEŃ

951 m. n.p.m

13.00 - 14.00

14.07

LUBOŃ WIELKI

1022 m. n.p.m

13.00 - 14.00

04.08

ŚNIEŻNICA

1006 m. n.p.m

13.00 - 14.00

15.09

TURBACZ

1310 m. n.p.m

Odkrywanie Beskidu
Wyspowego 2019

nany już jest X ramowy plan akcji
„Odkryj Beskid Wyspowy”. Jak
zawsze rozpocznie się on 1 maja
od „Tour Mszana Dolna – czyli trekkingu dla odważnych. Ósmy już raz turyści
wystartują z Bazy Lubogoszcz o piątej rano i wokół Mszany będą musieli
przejść kolejno górę Lubogoszcz, Śnieżnicę, Ćwilin, Czarny Dział,
Wsołową i powrót na
Lubogoszcz.
W maju nie zabraknie również atrakcji
dla młodzieży – Rajd
„Beskidzkie
Wyspy”
w tym roku
organizowany będzie na
7 maja na Jaworzu. Maj to również
Święto Kwitnącej Jabłoni w Łącku. Turyści odkrywający Beskid Wyspowy rozpoczną
wędrówki wcześniej, pierwsze wyjście organizowane jest już drugiego
czerwca na Urbanią Górę. Wcześniej
turyści przyzwyczajeni byli, że miasto
Mszana Dolna organizowało podsumowanie akcji we wrześniu, w tym
roku wyjątkowo na Lubogoszcz zapraszamy 9 czerwca.
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Tuż przed wakacjami zapraszamy
do Dobrej na VII Galicyjski Piknik
Kolejowy oraz Bicie Rekordu Świata
w śpiewaniu piosenki kolejowej. Wakacje to również pełne dwa miesiące
VII Festiwalu Kultury Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Rytmy i Smaki”. Natomiast IX Festiwal Zespołów
Regionalnych
„Beskidzka
Podkówecka” odbędzie się w Słopnicach. 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
i www.facebook.com/
odkryjbeskidwyspowy

13.00 - 14.00

(spotkanie podsumowujące)

Pani Maria

N

ie ma ludzi niezastąpionych,
ale my - z Koła Terenowego
PTTK wiemy, że to nieprawda… Nikt nie jest w stanie zastąpić
nam Pani Marii Antos, długoletniej
Prezes Koła. Zawsze na otwarcie sezonu witała z uśmiechem wszystkich turystów, najmocniej dopingowała najmłodszych, wspierała w konkursach
wiedzy i nie kryła zadowolenia, kiedy
na podsumowaniach właśnie oni, najmłodsi odbierali zdobytą koszulkę i jakieś słodkości… Starała się nie opuścić
żadnego wyjścia w góry, a kiedy zdrowie nie pozwalało złościła się na swój
sposób. Poza wyprawami w najbliższe
okolice, Beskid Wyspowy i Gorce potrafiła nas zaskoczyć, bo nagle dowiadywaliśmy się, że wybrała się z koleżankami ze studiów na narty w Alpy,
albo na spływ kajakowy. Skąd brała
siłę na to wszystko? Nie potrafiła siedzieć bezczynnie, potwierdzają to jej
zasługi na każdym polu. My wiemy,
że będzie nam jej bardzo brakować na
naszych turystycznych szlakach.
Koło Terenowe PTTK
w Mszanie Dolnej

www.mszana-dolna.eu
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Otworzyli serca tak jak swoje spiżarnie

T

urniej Charytatywny dla Ani
Wacławik, który zorganizowany został w Szkole Podstawowej nr 1 w sobotę 23 marca cieszył się
ogromną popularnością. Był to jeden
z pomysłów by wspomóc zbiórkę
pieniędzy na tak potrzebną operację,
która pozwoliłaby usamodzielnić się
Ani. Od momentu ogłoszenia akcji
trwają internetowe licytacje przeróżnych przedmiotów i usług. Odbyły

się już zbiórki pieniędzy przy naszych
parafiach, a do pomocy dołączyła się
również Dyrekcja, Rodzice i Uczniowie Szkoły Podstawowej w Porębie
Wielkiej, którzy przy okazji zbiórki
przy Parafii Miłosierdzia Bożego rozdawali domowe babeczki. Kwota, która jest potrzebna na przeprowadzenie
kilku operacji jest nie mała, więc Szkoła Podstawowa ogłaszając zbiórkę pieniędzy zwróciła się również o pomoc
również w podsyłaniu pomysłów, jak
taką zbiórkę uatrakcyjnić.
Pomysł na Turniej Charytatywny
padł ze strony Grzegorza Szynalika,

20

ny, morze przetworów: od dżemów,
soków, konfitur po ogórki, grzybki
czy smalec… Pojawiły się też dekoracje świąteczne, kartki wielkanocne,
drewniane ozdoby i biżuteria. Na sali
koncertowały również zespoły Tacy
Sami i Nautilius oraz Orkiestra Dęta
OSP z Rabki Zdroju. Dużym zaintere-

sowaniem cieszyła się też Foto Budka.
Turniej trwał do późnych godzin wieczornych, najlepsze drużyny odbierały puchary z rąk Pani Burmistrz Anny
Pękały, Ewy Kozickiej reprezentującej
Radę Rodziców oraz Pani Anny Górskiej Dyrektor Szkoły. Pierwsze miejsce wywalczyli Orkan Niedźwiedź II,
drugie drużyna Wojtas i trzecie zajęli
zawodnicy z Dream Team – ale tak naprawdę wszystkim drużynom gorąco
dziękujemy za udział i zaangażowanie. Wielkie podziękowania należą się
wszystkim, którzy wsparli tą szlachetną akcję i przyczynili się do zebrania
fantastycznej sumy pieniędzy.

Wpłaty można dokonywać na konto:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym “Kawałek Nieba”
Santander Bank
31 1090 2835 0000 0001 2173 1374
Tytułem: “2117 pomoc dla Ani Wacławik”
…………………………………………………………………………………………
Wpłaty zagraniczne – foreign payments to help Ania:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym Kawałek Nieba
PL31109028350000000121731374
swift code: WBKPPLPP
Santander Bank
Title: “2117 Help for Ania Waclawik”
…………………………………………………………………………………………
Aby przekazać 1% podatku dla Ani: należy w formularzu PIT wpisać KRS
0000382243 oraz w rubryce Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%
wpisać: “2117 pomoc dla Ani Wacławik”

Spotkanie z lekarzem i robaczkiem

marca uczniowie klas 0-III
naszej szkoły uczestniczyli
w zajęciach edukacji i promocji zdrowia, które przeprowadziła
lek. dent. Katarzyna Żądło-Adamczyk. Pani doktor
opowiedziała
dzieciom, że jest absolwentką naszej
szkoły i gdy była małą dziewczyn-

20

nauczyciela wychowania fizycznego w SP 1, a równocześnie Prezesa
Klubu Sportowego Turbacz. Na zaproszenie do sportowych zmagań na
szczytny cel odpowiedziało dziesięć
drużyn, a reszta potoczyła się już dalej jak lawina. Rozgrywki pomiędzy
poszczególnymi drużynami toczyły
się na hali sportowej, a na małej sali
zorganizowano kiermasz. Ciasta,
słodkości, domowe wypieki, wędli-

www.mszana-dolna.eu

ką, marzyła o zawodzie stomatologa.
Obecnie spełnia swoje marzenia i kontynuuje tradycje rodzinne. Podczas zajęć dzieci poznały bliżej zawód lekarza
dentysty oraz wyposażenie gabinetu
stomatologicznego. Na prezentowanych zdjęciach obserwowały wpływ
uzębienia na zdrowie człowieka i jego
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SKŁADAMY
PODZIĘKOWANIA
Składamy podziękowania nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie
konkursu Historycznego „Wolna i Niepodległa – 100-lecie odzyskania przez
Polskę Niepodległości”

wygląd zewnętrzny. Z opowieści
o ,,robaczku-próchniaczku’’ ilustrowanej slajdami dowiedziały się , jak
unikać zarażenia się próchnicą i co robić, gdy ,,robaczek-próchniaczek’’ już
zamieszkał w ich zębie. W trakcie dyskusji o tym, co jeść, by mieć zdrowe
zęby, dzieci wykazały się dużą wiedzą
na ten temat.
Następnie pani higienistka Mariola
Michalak objaśniła dzieciom prawidłową metodę szczotkowania zębów
pokazaną na slajdach. Na zakończenie uczniowie otrzymali dyplomy
uczestnictwa w zajęciach dotyczących
edukacji i promocji zdrowia wraz
z nauką profilaktyki jamy ustnej według autorskiego programu lek. dent.
Katarzyny Żądło-Adamczyk organizowanego przez Akademię Stomatologii Rodzinnej, a każda klasa
certyfikat. Uczniowie podziękowali
paniom za zajęcia i zobowiązali się do
systematycznego kontrolowania stanu
swojego uzębienia w gabinecie stomatologicznym.
red i fot. SP1

Pani Monice Antosz-Grodzickiej
Pani Barbarze Cyrek
Pani Małgorzacie Kołodziejskiej
Panu Jarosławowi Mazurowi
Pani Magdalenie Nawieśniak
Pani Małgorzacie Pietrzak

W

„Wszystkie Kolory
Świata” w ZPO

Zespole Placówek Oświatowych w lutym zakończył
się Projekt Edukacyjny
UNICEF „Wszystkie Kolory Świata”. Uczniowie szkoły, przy pomocy
rodziców, zaangażowali się w szycie
laleczek wg szablonu, na rzecz ratowania życia dzieci z najuboższych krajów świata. Powstało 13 lalek, którym
uczniowie nadali imiona i kraj pocho-

dzenia. W okresie od 11 lutego do 28
lutego 2019 r. zorganizowaliśmy wystawę lalek oraz ich sprzedaż. Zebraliśmy kwotę 230 złotych, która zostanie
przeznaczona na zakup szczepionek
dla potrzebujących dzieci. Dziękujemy wszystkim za udział w projekcie
i wsparcie finansowe akcji.
red i fot. ZPO

Dar serca dla Michała

J

uż wiele razy przekonaliśmy się,
że istnieją ludzi dobrej woli, którzy są gotowi nieść bezinteresowną pomoc, którzy potrafią dostrzec
wokół siebie ludzi potrzebujących
wparcia. Uczniem naszej szkoły jest
Michałek, który cierpi na mózgowe
porażenie dziecięce. Chłopiec nie porusza się samodzielnie, jest zdany na
całkowitą pomoc ze strony rodziców
i bliskich. Aby ułatwić Michałowi, ale
i jego rodzicom codzienność - konieczny był zakup podnośnika. Wiązało się
to z wydatkiem 5 tys. złotych, co dla
rodziców, którzy zmagają się z ogromnymi wydatkami na leki i opiekę syna,
było dużym wyzwaniem.
Dzięki ofiarności, a przede wszystkim wielkiemu sercu anonimowego
sponsora, który sam zaproponował
szkole pomoc ,udało, się zakupić potrzebny sprzęt. Taka postawa uczy nas
dostrzegać potrzeby innych oraz jest
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„Miarą twojego człowieczeństwa
jest wielkość twojej troski
o drugiego człowieka”
/Ks. Mieczysław Maliński/

wspaniałym przykładem ukazującym
pełnię człowieczeństwa.
Janusz Korczak powiedział: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały
świat”. Niech więc uśmiech na twarzy
Michała, a także jego rodziców będzie
wyrazem wdzięczności za okazaną
pomoc.
Z całego serca dziękujemy!
Dyrektor i nauczyciele Michałka
ze Szkoły Podstawowej Nr 1

www.mszana-dolna.eu
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„Eko-Logika” z cyklu
„ZIELONA POLSKA”

W

czwartek
04
.04.2019r.
uczniowie ze szkoły podstawowej nr 1 im Henryka
Sienkiewicza oraz ze szkoły podstawowej nr 2 im Mikołaja Reja w Mszanie Dolnej wzięli udział w spotkaniu
edukacyjno-szkoleniowym pt. „Eko-Logika” z cyklu „ZIELONA POLSKA”. Patronat nad imprezą objął
Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Krakowie. Zaproszenia na spotkanie uczniowie szkół
otrzymali od Pani Burmistrz Anny
Pękały. Warsztaty odbyły się na tere-

W

Jak Cię widzą…

bieżącym roku szkolnym
w Szkole Podstawowej nr 2
w Mszanie Dolnej realizowana jest kampania pod hasłem „Jak
Cię widzą, tak Cię piszą – stop wulgaryzmom”. W ramach akcji uczniowie
klas piątych brali udział w konkursie
plastycznym na plakat „Jak unikać
wulgaryzmów i jak dbać o piękno
mowy ojczystej”. Piątoklasiści wyka-

W

W miesiącu lutym świetlica Szkoły
Podstawowej nr 2 w Mszanie Dolnej
gościła na zajęciach świetlicowych
uczniów ze świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mszanie Dolnej. Zajęcia
przeprowadziła pani Beata Michalczewska, nauczyciel świetlicy Szkoły
Podstawowej nr 2. Tematem zajęć
były „Gry i zabawy – podstawą spędzania wolnego czasu w świetlicy”.
Celem zajęć było nawiązanie współpracy między świetlicami, zagospodarowanie wolnego czasu w świetlicy,
zaangażowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz wyzwalanie pozytywnych emocji podczas zabaw. Uczniowie obu świetlic
miło i aktywnie spędzili popołudnie,
świetnie się bawiąc i zdobywając nagrody. Liczymy na kontynuowanie
rozpoczętej współpracy.
red. i fot. ZPO

zali się inwencją twórczą i pomysłowością. Prace wykonali wykorzystując różne techniki plastyczne.
W konkursie wzięło udział 17
uczniów. Jury konkursu w składzie:
Pani Halina Maciaszek i Pani Danuta
Kujacz wybrało najlepsze prace. Są to:
I miejsce
• Bernadeta Tomala kl. Vc
• Magdalena Stachura kl. Va
II miejsce
• Natalia Wójtowicz kl. Vc
• Zuzanna Antosz kl. Vc
• Dorota Wacławik kl. Vc
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody. Organizatorami konkursu były: Agnieszka Lipińska i Maria Kucharczyk.
red. i fot. ZPO

Mistrzostwa Podhala w szachach

sobotę, 30 marca w Szkole
Podstawowej Nr 1 rozegrano już XXIV Szachowe Mistrzostwa Podhala Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Jest to najstarsza
cykliczna impreza w mieście. W tym
roku połączona z 25-leciem kółka szachowego, działającego w tej szkole
dzięki ogromnej pasji Pana Jana Zapały instruktora i sędziego szachowego przy wsparciu Anny Górskiej,
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nie hali „Wisły” Kraków i składały się
z dwóch części.
Część edukacyjna została przeprowadzona przez Pana Gerarda Sawickiego
- przyrodnika i dziennikarza telewizji.
Pan Gerard poruszył temat wpływu
człowieka na naturalne środowisko,
jakie są najważniejsze zagrożenia
przyrody i co należy zrobić, żeby skutecznie chronić przyrodę i środowisko. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi sposobami
gospodarowania odpadów, segregacją. Dzieci poszerzyły również wiedzę
na temat bioróżnorodności, ochrony
gatunków, siedlisk oraz odnawialnych źródeł energii.
Druga część programu miała charakter artystyczny. Podczas niej zaśpiewał Zespół ANDRE. Wyjazd do Krakowa pozwolił uczniom na zdobycie
nowych wiadomości, jak również zapewnił wrażenia artystyczne, czego
na pewno na długo nie zapomną.
red i fot. UM

Współpraca
między
szkolnymi
świetlicami

www.mszana-dolna.eu

nauczyciela i dyrektora szkoły. Turniej nadal cieszy się ogromną popularnością o czym świadczy udział 70
zawodników. Wśród gości nie zabrakło Pani Burmistrz Anny Pękały,
Przewodniczącego Rady Miasta Pana
Janusza Matogi - współorganizatorów
Turnieju. Dobrze wypadli szachiści
z Mszany Dolnej - w grupie klas 0-III
drugie miejsce zajął Kacper Paćko utalentowany szachista, uczeń klasy I SP

1 Mszana Dolna.
Sędziowali Jan Zapała i Mariusz Surma. Oprócz nagród za uzyskanie
miejsc w poszczególnych kategoriach,
każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal. Wszystkim uczestnikom
serdecznie gratulujemy.
red. i fot. SP1
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Stowarzyszenia

Jak zagórzańscy seniorzy
Dzień Kobiet świętowali…

5

marca Polski Związek Emerytów
Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Mszanie Dolnej zorganizował uroczyste spotkanie z okazji Dnia
Kobiet. Wzięło w nim udział ponad 100.
seniorów z terenu Gminy Mszana Dolna, Miasta Mszana Dolna oraz Gminy
Niedźwiedź, dla których w restauracji
„Janda” przygotowano biesiadny poczęstunek.
Uroczystość uświetnił występ zespołu regionalnego „Mali Łętowianie”
wraz z prowadzącą, Karoliną Czech
oraz muzyką pod przewodnictwem
Huberta Rabciaka. Dzieci w krótkiej
scence mówionej gwarą przedstawiły początki edukacji na terenie swojej miejscowości. Oprócz inscenizacji

N

„Czarne Anioły” z Łostówki

ie każdy ma tyle szczęścia,
żeby takie zobaczyć. My,
członkowie Koła PSONI - Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
w Mszanie Dolnej właśnie 12 stycznia
takie spotkaliśmy. Pewno jesteście ciekawi gdzie. Otóż w Łostówce, a wspomniane „anioły” to strażacy. Zaprosili
nas do strażnicy na wspólne kolędowanie. Dołączyło się do nich Koło Gospodyń Wiejskich w Łostówce, PPHU
„Janda” i Młodzieżowy Zespół „Łostowianie”.
Każdego zaproszonego członka Koła
wraz z rodzicami witało pięciu „aniołów”, którzy w pięknych, galowych
strojach, z uśmiechem, jakby to nie
wymagało żadnego wysiłku, wnosili na piętro nasze niepełnosprawne
dzieci na wózkach (często mające już
nie mało lat).
Za chwilę strażacy-gospodarze przeistaczali się w niezwykle serdecznych
kelnerów, którzy z wielką elegancją
obsługiwali wszystkich gości. Spożyliśmy wspólnie pyszny obiad przygotowany przez strażaków, potem kawa,
herbata i ciasta.
Oprócz smakowitego jedzenia było
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zabaw i śpiewu piosenek Mali Łętowianie zatańczyli „Krzyżoka” oraz
„Zyda”, tańce bardzo charakterystyczne dla regionu Górali Zagórzańskich i szczegółowo opisane w książce pt. „Zagórzanie. Tradycja, Muzyka,
Śpiew” przez Piotra Lulka, muzyka
i regionalistę, wyróżnionego odznaką
Honorową „Zasłużony dla Kultury
Polskiej”, wykładowcę na kursach
i seminariach dla instruktorów zespołów regionalnych.
Wszystkim obecnym na uroczystości
paniom złożono z okazji Dnia Kobiet
życzenia; nie zabrakło tradycyjnego
„Sto lat”.
Łętowskie gospodynie zrzeszone
w Kole Gospodyń Wiejskich, do które-

go należą mamy i babcie „Małych Łętowian”, zachęciły zebranych gości do
wspólnego śpiewu starych melodii.
Uroczystość współfinasowana była
z budżetu Gminy Mszana Dolna
w ramach dotacji udzielonej w drodze
otwartego konkursu ofert przeznaczonej na realizację zadania pn. „Organizacja imprez kulturalnych mających
na celu przybliżanie zdrowego stylu
życia, aktywizację seniorów, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym”. Swoją finansową cegiełkę w organizację uroczystości włożył
również sąsiedni samorząd - Miasto
Mszana Dolna, który udzielił wsparcia
finansowego dla Związku.
red. Krystyna Płonka
fot. Edyta Tromiczak Krzanik

wspólne kolędowanie, do którego
również przyłączyli się przyszli strażacy, może też „anioły”. Młodzi chłopcy, w odróżnieniu od swoich starszych
w kolegów w czarnych mundurach,
byli w strojach czerwono-czarnych.
Doskonale przygrywał nam Zespół
„Łostowianie”, który głównie grał kolędy i pastorałki. Tak pięknie grali, że
i tym razem nie obyło się bez tańców.
Za każdym wózkiem stał „czarny
anioł”. Każdy tańczył jak mu w sercu
grało i jak umiał. Jak już mogliście się
dowiedzieć z wcześniejszych artykułów o naszych ciekawych spotkaniach,
w szkole nr 2 wyróżnił się Mikołaj,
w leśniczówce – Krzyś, a dzisiaj nie do

pobicia był Tadzio, który miał własną,
niezwykle interesującą choreografię.
To co nas spotkało byłoby już wystarczające, a tu niespodzianka – firma „Janda” przygotowała upominek
dla każdego naszego podopiecznego.
Zgadnijcie, co to mogło być…
Od dawna wiemy, że strażacy OSP
to powszechnie uznana i szanowana
funkcja, ale nieliczni mają okazję poznać jeszcze inne ich wspaniałe cechy.
Bardzo serdecznie Wam dziękujemy!
Dziękujemy również Zespołowi „Łostowianie”, Kołu Gospodyń Wiejskich
w Łostówce i PPHU „Janda”
red. i fot.
Bożena Borkowska
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Walne zebranie
sprawozdawcze OSP
w Mszanie Dolnej

W

niedzielę 24 lutego o godzinie
9.30 rozpoczęło się Walne Zebranie Członków naszej jed-

nostki.
W zebraniu udział wzięli pani Burmistrz Miasta Mszana Dolna Anna
Pękała, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej Wojciech Frączek, Prezes limanowskiego ZOP ZOSP RP Grzegorz
Janczy, Prezes ZOMG ZOSP RP,
a zarazem Wójt Gminy Mszana Dolna
Bolesław Żaba, Komendant miejsko-gminny ZOSP RP Marek Szczypka
oraz przewodniczący spotkania Franciszek Dziedzina.
Po wysłuchaniu sprawozdań za rok
2018: Prezesa, Naczelnika, Kapelmistrza Orkiestry, Skarbnika, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz
po wysłuchaniu planów zarządu na
rok 2019 nastąpiło głosowanie, w którym zarząd otrzymał absolutorium.
Kolejno nastąpiły wystąpienia zapro-

W

KORYO zdobywa
medale w Olecku

dniach 6-7 kwietnia w Olecku został rozegrany Puchar
Polski w Taekwondo Olimpijskim i kwalifikacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Klub
UKS KORYO startował w grupach
młodzik, kadet, junior. Złote medale

24

szonych gości oraz dyskusja podczas
której zwracano dużą uwagę na mobilność, aktywność naszej jednostki
zarówno pod względem ochrony
przeciw pożarowej jak i społecznokulturalnym tj. działalności naszej orkiestry.
W wolnych wnioskach zwrócono
szczególną uwagę na potrzebę egzekwowania przez zarząd wypełniania
obowiązków statutowych członków
naszej jednostki w szczególności w zakresie działań w zakresie społecznym
poprzez udział w działalności mszańskiej straży nie tylko przy akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Zebranie zakończyło się o godzinie
12.15, a ze względu na wysoką frekwencję członków oraz sprawność
przebiegu zebrania trzeba je uznać za
udane.
red. i fot.
OSP Mszana Dolna
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zdobyli kadeci:Wiktor Pajdzik, Oskar
Pilch, brązowy medal zdobyła Karolina Raś, V miejsce wywalczyła Martyna Choragwicka. W kategorii młodzik
złote medale zdobyli Anita Smoter,
Konrad Pilch, brązowy medal wywalczyła Murzyn Ewa. Złote medale
jako juniorzy wywalczyli
Karolina Szczesnowska,
Żaneta Wesołowska, Małgorzata Gal, Maksymilian
Śmieszek.
Serdeczne gratulacje dla
całej drużyny za wysokie
wyniki sportowe, był to
ostatni sprawdzian przed
nadchodzącymi Mistrzostwami Polski.
red i fot.
Trener Zbigniew Karpierz

Strażacy
w nowych
uniformach

Z

e środków pozyskanych w zeszłym roku z Fundacji Dar Serca, której patronuje ORLEN,
Ochotnicza Straż Pożarna w Mszanie Dolnej zakupiła pięć kompletów
ubrań specjalnych RAPTOR NXT GOLD, do tego pięć par rękawic, pięć
par butów, radiostację nasobną oraz
radiostację do samochodu Iveco Massif. Prezentujemy Państwu nowe ubrania specjalne, strażacy mają nadzieję
sukcesywnie zmieniać stare NOMEXY
i ubrać wszystkich naszych strażaków
w taki właśnie nowy sprzęt, „szyty na
miarę”, by zapewnić im lepszy komfort pracy i większe bezpieczeństwo
podczas akcji.
red. i fot.
OSP Mszana Dolna

Medale dla
Koryo
w Ostrowcu

W

dniach 9-10 marca w Ostrowcu Świętokrzyskim rozegrany został Puchar Polski
w Taekwondo Olimpijskim. UKS
KORYO reprezentowała mocna grupa zawodników która startowała we
wszystkich kategoriach sportowych,
młodzik, kadet i junior. Złoty medal
zdobyli: Wiktor Pajdzik, Żaneta Wesołowska i Maksymilian Śmieszek,
srebrny medal wywalczyła Anita Smoter i Małgorzata Gal, brązowe medale
wywalczyli: Oskar Pilch, Ewa Murzyn
i Karolina Szczesnowska. Dziękujemy
wszystkim zawodnikom za świetne
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Złota zima „Jedynki”

starty a tym którzy byli blisko medalu na pewno uda się poprawić start
w najbliższych zawodach, tym razem
na ostatnim Pucharze Polski w tym
półroczu który odbędzie się w Olecku.
Dziękujemy Gminie Mszana Dolna
oraz Województwu Małopolskiemu
za dofinansowanie wyjazdu na Puchar
Polski w Ostrowcu.
red i fot.
Trener UKS KORYO
Zbigniew Karpierz

Wiktor
Pajdzik
zdobył złoto
w Belgii

17

marca w Lommel, w Belgii
został rozegrany największy
turniej Taekwondo Olimpijskiego - Puchar Świata G2 Belgium
Open. Klub UKS KORYO reprezentowali: Karolina Szczesnowska, Wiktor
Pajdzik, Oskar Pilch, Maksymilian
Śmieszek. W zawodach startowało 1
272 zawodników z 69 różnych krajów.
Złoty medal zdobył Wiktor Pajdzik
pokonał w półfinale przed czasem
Hiszpana oraz w finale również
przed czasem zawodnika z Pakistanu. Brązowy medal zdobyła Karolina
Szczesnowska wygrała z zawodniczkami z Belgii oraz Niemką. O wejście
do finału zadecydował jeden punkt
ujemny, który zawodniczka dostała
w ostatnich minutach walki.
Piąte miejsce zdobył Maksymilian
Śmieszek, który pokonał zawodnika
z Francji i Niemiec, niestety o wejście
w strefę medalową przegrał nieznacznie z reprezentantem Australii. Oskar
Pilch po zaciętej walce niestety uległ
reprezentantowi Niemiec i odpadł
z rywalizacji. Kolejny sprawdzian naszych zawodników odbędzie się 29-31
marca w Hamburgu Puchar Świata German Open. To ostatni puchar
przed Mistrzostwami Polski i przygotowaniem zawodników do Imprezy
Mistrzowskiej.
red. i fot.
Trener UKS KORYO
Zbigniew Karpierz
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ocnym otwarciem sportowym Szkoła Podstawowa nr
1 w Mszanie Dolnej rozpoczęła drugi semestr w roku szkolnym
2018/19. To uczeń klasy gimnazjalnej
Jan Kopyciński zdobył tytuł mistrza
powiatu limanowskiego w narciarstwie klasycznym. Zawody miały
miejsce w Zalesiu 31 stycznia. Dwa
tygodnie później, 13 lutego w Białce
Tatrzańskiej Janek potwierdził doskonałą formę zajmując bardzo wysokie
IV miejsce na odbywających się tam
mistrzostwach województwa małopolskiego. Warto nadmienić, że to nie
jedyne jego sukcesy w tym sezonie.
Systematycznie startował w zawodach wojewódzkiej ligi narciarskiej
plasując się w ścisłej czołówce.
Również w narciarstwie alpejskim
mamy swojego mistrza. Został nim
Mateusz Dziedzina piątoklasista, który bronił tytułu z zeszłego roku. Na
podium znalazła się również Zuzanna
Konieczny, która zajęła III miejsce. Na
wysokich pozycjach zakończyli zawody Wiktor Aksamit (IV miejsce), Bartosz Nalepa (V miejsce) i Anna Gaweł
(VI miejsce). Szkołę reprezentowało 31
zawodników i zawodniczek. W klasyfikacji generalnej szkół chłopcy za-

jęli I miejsce, natomiast dziewczęta
drugie. Mistrzostwa Powiatu Limanowskiego w Narciarstwie Alpejskim
odbyły się w Lubomierzu 15 lutego
br. Do mistrzostw województwa małopolskiego (Kasina Wielka - 3 marca)
awansowali Mateusz Dziedzina, który
zajął wysokie 20 miejsce i Zuzanna
Konieczny kończąc swój start na 33
pozycji.
W dniach 27 lutego i 6 marca w Nowym Sączu odbywały się Mistrzostwa
Województwa Małopolskiego w Pływaniu i tutaj pływacy z „Jedynki” pokazali swoją klasę. Wiktor Aksamit,
w stylu grzbietowym zajął III miejsce
(I w powiecie), Michał Łopata miejsce
VI w stylu motylkowym (II w powiecie), Gabriela Aksamit ósma w klasyku (I w powiecie) i Anna Szynalik 36ta w stylu dowolnym (III w powiecie).
To największe osiągnięcia pływackie
w historii naszej szkoły.
Dla wszystkich uczestników zmagań
sportowych mszańskiej „Jedynki”
wielkie gratulacje.
Chcących obejrzeć galerie i wyniki
z zawodów zapraszamy na: www.sp1mszanawf.cba.pl
red. i fot.
Zbigniew Stachura
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VII Sztafetowy Bieg Katyński

czniowie szkół podstawowych z gmin Mszana Dolna,
Niedźwiedź i miasta Mszana
Dolna udziałem w zawodach sportowych upamiętnili 79 rocznicę zbrodni katyńskiej i 9 rocznicę katastrofy
smoleńskiej. Po raz siódmy, podobnie
jak w latach ubiegłych, na obiekcie
sportowym LKS „Witów” Mszana
Górna odbył się „Sztafetowy bieg
katyński”. W słonecznej pogodzie
na starcie stanęło trzydzieści drużyn
w kategoriach: rocznik 2003-2006 (14
zespołów) oraz rocznik 2006-2008 (16
zespołów). Uczniowie z klas 4-6 mieli
do pokonania dystans 4x800 m. Najszybciej pobiegła reprezentacja Szkoły
Podstawowej w Kasinie Wielkiej. Drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Mszanie Dolnej,
a trzecie ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Mszanie Górnej.
Uczniowie trzecich klas gimnazjalnych oraz klas 7 i 8 rywalizowali na
dystansie 4x1200 m. Pierwsze miejsce uzyskała drużyna reprezentująca
szkołę Podstawową w Porębie Wielkiej, za nimi bieg ukończyła sztafeta
ze Szkoły Podstawowej w Łętowem
a trzecie miejsce zajęli uczniowie
z „dwójki” z Mszany Dolnej. Puchary, medale i dyplomy wręczali Katarzyna Szybiak - Zastępca Wójta Gminy Mszana Dolna i Jarosław Mazur
- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
w Mszanie Górnej. Pozostałe drużyny
zostały uhonorowane dyplomami.
Zwycięskie zespoły wystąpiły w następujących składach:
Rocznik 2003-2005:
I miejsce - SP Poręba Wielka: Sara Liberda, Anna Gniecka, Sebastian Jania,
Przemysław Krzysztofiak
III miejsce - SP Łętowe: Aleksandra
Kołodziej, Patrycja Smoter, Adrian
Kościelniak, Jakub Nowak,

III miejsce - SP 2 Mszana Dolna: Alicja Stożek, Anna Wójtowicz, Bartłomiej Figura, Dawid Wydra,
Rocznik 2006-2008:
I miejsce - SP Kasina Wielka: Maria
Popławska, Edyta Pietrzak, Grzegorz
Pietrzak, Bogdan Ślaga,
II miejsce - SP 2 Mszana Dolna: Patrycja Pajdo, Agnieszka Antosz, Jakub
Żmuda, Mirosław Madej,
III miejsce - SP 2 Mszana Górna: Weronika Nalepa, Lidia Sławecka, Maksymilaian Kuś, Józef Kubik,
W „VII Sztafetowym Biegu Katyńskim” wzięła udział największa jak
dotychczas liczba: 120 młodych spor-

towców. Napoje, rogaliki oraz nagrody zostały ufundowane przez samorządy Gminy Mszana Dolna, Miasta
Mszana Dolna oraz Gminy Niedźwiedź.
Zawody zorganizowali i czuwali nad
ich przebiegiem: Ireneusz Nalepa
i Zbigniew Jarosz, nauczyciele Szkoły
Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej.
Specjalne podziękowania składamy
opiekunom drużyn biorących udział
w „Biegu Katyńskim” oraz Pani Janinie Nachman z NZOZ w Mszanie
Górnej, która pełniła opiekę pielęgniarską w trakcie zawodów i Panu
Stanisławowi Białoniowi- członkowi
zarządu LKS „Witów” Mszana Górna
za udostępnienie obiektu sportowego.
red. Zbigniew Jarosz
fot. Paulina Kępa,
Urząd Gminy Mszana Dolna
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Wychowankowie KS Turbacz
wyróżnieni przez LPPN

lutego w restauracji Siwy
Brzeg w Limanowej odbyło
się podsumowanie XXI Plebiscytu na Najpopularniejszego Piłkarza i Trenera Ziemi Limanowskiej
2018. Organizatorem podsumowania
był Zarząd Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej z prezesem Stanisławem Strugiem na czele i Starosta Limanowski Mieczysław Uryga. W tym
roku Zarząd LPPN wprowadził zmiany w Plebiscycie dotyczącym trenerów i piłkarzy – pojawił się podział
na kategorie. Głosowanie podobnie
jak w ostatnich latach odbywało się za
pośrednictwem strony internetowej
Limanowa.in. Wśród zaproszonych
gości pojawił się m.in. prezes Mało-

polskiego Związku Piłki Nożnej - Ryszard Niemiec, prezes Okręgowego
Związku Piłki Nożnej - Robert Koral,
burmistrz Limanowej, Radny Miejski
Bogdan Surówka oraz wójtowie poszczególnych gmin powiatu limanowskiego. Limanowski Podokręg Piłki
Nożnej wyróżnił także zawodników

WYKAZ MIEJSC, KTÓRE ZAJMUJĄ SIĘ
UDZIELANIEM POMOCY OSOBOM
DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY
DOMOWEJ, OSOBOM MAJĄCYCH PROBLEM
Z NADUŻYWANIEM ALKOHOLU, CZŁONKOM
RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM
(DZIECI I DOROŚLI)
NA TERENIE MIASTA MSZANA DOLNA:
MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMOW
ALKOHOLOWYCH
CZŁONKOWIE: Piotr Frys, Paulina Kaletka, Bogdan Leja, Jan Stożek
(Przewodniczący MKRPA), Katarzyna Wasilewska
PUNKT KONSULTACYJNY DO SPRAW UZALEZNIEŃ I PRZEMOCY
Celem działalności Punktu Konsultacyjnego jest zdiagnozowanie problemów
klienta w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie
pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z jego usług.
Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy w szczególności:
• Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy
w rodzinie.
• Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad profilaktycznych
w sprawach uzależnień i przemocy.
• Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia
psychoterapii
• w zakładach lecznictwa odwykowego.
• Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia
odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
• Udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym
poprzez rozmowy podtrzymujące.
• Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi sie rozwiązywaniem
problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Urząd Miasta ul. Piłsudskiego 2 – wejście z tyłu budynku, od strony parkingu,
obok Policji
Dyżury:
Justyna Wargocka –Żółtek
Pedagog, terapeuta uzależnień
Psychoterapeuta
Środa 7:30-10:00
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Bartłomiej Niziołek
Psycholog
Poniedziałek 15:30- 17:30
Czwartek 14:30-16:30

grup młodzieżowych. Nie przeprowadzono w tej kategorii głosowania.
Zarząd LPPN wybrał zawodników,
którzy trenują w znanych klubach lub
powoływani są do reprezentacji województwa i Kadry Narodowej w swoich kategoriach wiekowych. Nagrodzone zostały również dziewczęta.
W tej kategorii wyróżnienia odebrali
wychowankowie KS Turbacz: Konrad Gruszkowski oraz Sabina Kornaś
- zawodnicy reprezentują obecnie inne
kluby. Sabina Kornaś trenuje w Rysach Bukowina Tatrzańska, natomiast
Konrad Gruszkowski w Wiśle Kraków.
na podstawie: www.limanowa.in
fot. arch. KS. Turbacz

Znaleziono wózek
dziecięcy
W okolicach Urzędu Miasta znaleziono wózek dziecięcy – część dolną
bez gondoli. Wszystko wskazuje na
to, że ktoś być może przy pakowaniu do samochodu zapomniał dolnej konstrukcji… Zagonionych rodziców, który rozpoznają wózek na
zdjęciu zapraszamy do Straży Miejskiej po odbiór zguby.

Dyżur Radnego Powiatu
Limanowskiego
w Urzędzie Miasta
W budynku Urzędu Miasta Mszana
Dolna w każdą środę w godzinach
od 12:00 do 13:00 odbywa się dyżur
Radnego Powiatu Limanowskiego.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
zainteresowanych mieszkańców, zazwyczaj na dyżurze można spotkać
P. Janusza Potaczka. Dyżur odbywa
się na II piętrze w pok. 202.
Serdecznie zapraszamy!
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