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Zakończył się kolejny etap budowy chodnika na ul. Zakopiańskiej

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
AGNIESZKA SASAL

Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Członkowie Komisji pełnią dyżury:
w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach: 10.00
-11.00 oraz w każdy trzeci poniedziałek miesiąca
w godzinach: 14.00 -15.00

Przyjmuje mieszkańców w środy
w godz. 13.30-15.30

Dyżury Psychologa
w Urzędzie Miasta

Zapisz się do miejskiego
Newslettera
Wyślij zgłoszenie na adres e-mail:
newsletter@mszana-dolna.eu
a najważniejsze samorządowe informacje trafią bezpośrednio na twoją skrzynkę e-mail!

(przyziemie, wejście od strony parkingu)

mgr Dorota Trzop
Poniedziałek: 17.00 – 19.00 <> Czwartek: 17.00 – 19.00
Cennik reklam:

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

2

www.mszana-dolna.eu

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

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

Lato 2/2016

Samorząd

Z prac samorządu

Lato 2/2016

czekają na wykonanie tych prac przez
specjalistyczną firmę.
Zachęcamy mieszkańców do pozostawienia informacji o swoim adresie
mailowym w Urzędzie Miasta. Planujemy, by osoby, które zostawiły taki
adres, otrzymywały na niego powiadomienia o istotnych wydarzeniach
w Mszanie Dolnej.
Przed nami okres letni, w trakcie
którego zapraszamy na Dni Mszany
Dolnej, które odbędą się w dniach
9-10 lipca. W tym też miesiącu będziemy gościć osoby przybywające na
Światowe Dni Młodzieży, a 27 lipca
odbędzie się Festiwal Młodych ŚDM.

Miesiące letnie zachęcają także do wycieczek górskich, na które można się
wybrać w ramach akcji „Odkryj Beskid
Wyspowy”, czy też razem z naszym
Kołem Terenowym PTTK.
Wszystkim Mieszkańcom Mszany
Dolnej oraz Gościom spędzającym
w Mieście wakacje życzymy wielu
słonecznych dni oraz miłego wypoczynku.
Burmistrz Miasta Mszana Dolna
Józef Kowalczyk
Przewodnicząca Rady Miasta
Agnieszka Modrzejewska-Potaczek

Inwestycje w odnawialne
źródła energii - konferencja
na podsumowanie

W

czwartek, 9 czerwca w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie odbyła się konferencja
„Inwestycje w odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju
regionów Polski”, zorganizowana przez
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle wspólnie z partnerami:
Gmina Busko Zdrój, Miasto i Gmina
Niepołomice, Powiat Suski, Gmina
Mszana Dolna.
Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęło Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy
Ambasadzie Szwajcarii. Podczas konferencji występowali przedstawiciele
Szwajcarii: Roland Python, Dyrektor
Biura SPPW, Marc Muller, Szwajcarski
Federalny Departament ds. energii
oraz uznane autorytety z Polski:
dr Andrzej Kassenberg, Instytut na
Rzecz Ekorozwoju, prof. UJ Krzysztof
Berbeka, prof. Małgorzata Grodzińska,
Instytut Nauk o Środowisku UJ, An-

drzej Guła, Instytut Ekonomii, Krakowski Alarm Smogowy.
W trakcie dyskusji panelowych
swoje doświadczenia w realizacji projektów solarnych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
prezentowali przedstawiciele instytucji
realizujących Projekty:
> Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
z/s w Jaśle, projekt: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin
należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” (20 gmin),
- Andrzej Czernecki, Przewodniczący
Zarządu Związku
- Maria Lignar, koordynator projektu;
> Gmina Busko Zdrój, projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej
na budynkach użyteczności publicznej
oraz domach prywatnych w gminach
powiatu buskiego i pińczowskiego”
(12 gmin),
Tomasz Mierzwa, Zastępca Burmistrza
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zanowni Mieszkańcy, Rada
Miasta w ostatnim okresie spotkała się na trzech sesjach,
w trakcie których podjęto 24 uchwały.
Jednym z istotniejszych zagadnień było
dokonanie w marcu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, która otwierała nam
drogę do realizacji drugiego etapu budowy Stacji Uzdatniania WodyMszanka.
Następnie w kwietniu Rada Miasta
wyraziła zgodę na zaciągnięcie
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska w Krakowie
służącej dofinansowaniu tej inwestycji.
Niestety, inwestycja ta niebezpiecznie
opóźnia się, gdyż anonimowe pismo
jednego z mieszkańców skierowane do
MSWiA w Warszawie wstrzymało decyzję o przyznaniu promesy w kwocie
około 5 mln złotych, dzięki której inwestycja ta w głównej mierze miała
być finansowana. Aktualnie, dzięki
wielu wyjaśnieniom, posiadamy już
opinię Zespołu Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie, w której
nie dopatrzono się żadnych nieprawidłowości przy realizacji I etapu Stacji Uzdatniania Wody – Raba. Teraz
czekamy już tylko na decyzję MSWiA
w sprawie przyznania promesy na
SUW-Mszanka.
Podjęliśmy także uchwałę dotyczącą dofinansowania opracowania
dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika i oświetlenia ulicznego
na Zarabiu. Na końcowym etapie jest
przygotowanie realizacji chodnika na
Słomce. Z uzyskanych informacji wynika, że na chodnik ten jest przyznana
dotacja w kwocie około 1 mln zł.
Miasto musi jednak nabyć grunty pod
ten chodnik. Niedługo rozpocznie się
dobudowa nowo zaprojektowanej
klatki schodowej w Przedszkolu Nr 1
przy ul. Leśnej, poprawiająca bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do
tego przedszkola.
Rozpoczęliśmy też przebudowę
ulicy Słowackiego, a mieszkańcy
ul. Zakopiańskiej mogą już cieszyć się
z kolejnej części chodnika. W najbliższych miesiącach nastąpi przebudowa ulicy Słonecznej oraz budowa
końcowego odcinka chodnika przy
ul. Zakopiańskiej.
Do budżetu Miasta wprowadzono
kwotę dotacji na realizację zadania pn.
"Demontaż i bezpieczne składowanie
wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego".
Na obecnym etapie osoby, które
złożyły wniosek o usunięcie z dachów
niebezpiecznego dla zdrowia azbestu,

Uczestnicy konferencji

www.mszana-dolna.eu

3

Inwestycje

Red. na podstawie: Biuro Związku
Gmin Dorzecza Wisłoki
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Wiosenna kosmetyka ulic

„Załatana” ul. Ogrodowa. W rogu zdjęcie z przed rozpoczęcia prac
kał również parking, tuż za ciągiem
sklepów przy ul. Piłsudskiego.
Przy okazji remontów prowadzonych przez miasto Zarząd Dróg Wojewódzkich i Krajowych remontował
ulicę Orkana. Zakończył się również
kolejny etap budowy chodnika na ul.
Zakopiańskiej. Chodnik w tym momencie kończy się tuż przy przystanku
autobusowym.
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od koniec kwietnia udało się
zakończyć prace związane
z drobną kosmetyką na kilku
miejskich ulicach. Zwykle po zimie,
pokazują się ogromne dziury straszące
kierowców i zmuszające ich do slalomowych manewrów, godnych narciarskiej precyzji. Na pewno nie będzie
już to konieczne na ul. Jana Pawła II,
ul. Matejki, ul. Leśnej, ul. Krasińskiego i ul. Sienkiewicza, tuż obok
szkoły.
Udało się również poprawić ul.
Ogrodową – fragment łączący os. Pańskie z główną drogą. Przy dużym
spadku w tej części ulicy, po intensywnych opadach droga ta zamieniała się
w potok. Zmiana jest widoczna –
utwardzenie, asfaltowanie i boczne korytka nie przypominają stanu przed remontem. Zupełnie nowy wygląd otrzymała ul. Zielona, tuż za Urzędem
Miasta. Ciągle łatana wymagała remontu od podstaw i tak się stało. Zys-

ul. Słowackiego - remont rozpoczęty
Rozpoczął się również remont
ul. Słowackiego, koszt wszystkich
przewidzianych prac będzie wynosił
ok. pół miliona złotych.
Red.
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Anna Przyborowska-Ryś, koordynator
projektu;
> Gmina Mszana Dolana, projekt
”Odnawialne źródła energii w Mszanie
Dolnej oraz gminach partnerskich”,
(6 gmin),
- Bolesław Żaba, Wójt Gminy
- Antoni Róg, koordynator projektu;
> Gmina Niepołomice, projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej
w Gminach Niepołomice, Wieliczka,
Skawina oraz Miechów na budynkach
użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych”, (6 gmin),
- Dariusz Marczewski, Burmistrz Miechowa,
- Stanisław Nowacki, koordynator projektu;
> Powiat Suski, projekt „Program
zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości
powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000”, (9 gmin)
- Józef Bałos, Starosta Suski
- Paweł Dyrcz koordynator projektu.
Łącznie na terenie 53 gmin zainstalowanych zostanie ponad 21 000 systemów solarnych do podgrzewania
ciepłej wody użytkowej w prywatnych
budynkach mieszkalnych i 160 w budynkach użyteczności publicznej o
łącznej powierzchni około 123 000 m2
oraz 101 instalacji fotowoltaicznych
na budynkach użyteczności publicznej
o łącznej mocy około 2 700 kWp i powierzchni 17 000 m2. Szwajcarskie
dofinansowanie wyniosło między 4585 proc. wartości projektów, a wkład
własny mieszkańców nie przekroczył
30 proc. całkowitych kosztów inwestycji. Zakładana redukcja emisji zanieczyszczeń to około 30 tysięcy
ton/rok. W konferencji uczestniczyli
przedstawiciele Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Ministerstwa Rozwoju, Centrum Projektów
Polska Cyfrowa, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Urzędów Marszałkowskich, Wojewódzkich
Funduszy
Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony
Środowiska, samorządów województwa podkarpackiego, małopolskiego
i świętokrzyskiego, związków gmin,
przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych oraz mediów.
Konferencji towarzyszyła wystawa
zdjęć instalacji odnawialnych źródeł
energii zrealizowanych w ramach
Szwajcarsko Polskiego Programu
Współpracy na terenie województwa
podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.

ul. Zielona, przeszła gruntowny remont wraz z wymianą nawierzchni
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Szansa dla Mszany
Grupy Działania realizują innowacyjne
projekty. Realizacja strategii powinna
przyczynić się do poprawy jakości
życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywność lokalnych
społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy. Lokalne Grupy działania będą dysponować środkami w ramach trzech
kategorii: wsparcia dla społeczności
lokalnych, współpracy i aktywizacji. W
ramach pierwszej kategorii będą realizowane m.in. zadania z zakresu
ochrony środowiska, rozwoju przedsiębiorczości na wsi (w tym lokalnego

ficjentów, pomoc w przygotowaniu
wniosków i realizacji projektów.
W latach 2007-2013 małopolskie
LGD rozdysponowały w ramach lokalnych strategii blisko 272 mln złotych.
Wówczas pieniądze dzielone były
m.in. na małe projekty (zrealizowano
ponad 2,8 tys.), odnowę i rozwój wsi
(prawie 800 projektów) i wdrażanie
projektów współpracy (blisko 70).
Zrealizowane projekty odmieniły oblicze małopolskich małych miejscowości i wiosek. Ich podsumowanie wygląda imponująco: wybudowano lub
przebudowano 168 domów kultury
FOT. BIURO PRASOWE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
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maja przedstawiciele naszego Stowarzyszenia LGD
"Piękna Ziemia Gorczańska" odebrali od Wicemarszałka Stanisława Sorysa umowę ramową na
realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.
Do Krakowa pojechali Agnieszka
Modrzejewska-Potaczek – Przewodnicząca Rady Miasta Mszana Dolna,
Janusz Potaczek – Wójt Gminy Niedźwiedź, Rafał Kubowicz oraz Mateusz
Cichański.
Wrócili z dokumentem opiewającym
na kwotę przekraczającą 6 mln. Dla
nas to szansa na realizację różnorodnych projektów, które pomogą w rozwoju obszarów wiejskich i małych
miast, takich jak Mszana. Zgodnie
z PROW 2014-2020 dla Województwa
Małopolskiego przeznaczone jest na
ten cel łącznie prawie 315 mln zł. Lokalne Strategie Rozwoju przygotowały
wszystkie trzydzieści dwa Lokalne
Grupy Działania działające w Małopolsce a pieniądze będą do wykorzystania do 2020 roku. Miesiąc wcześniej – w kwietniu komisja do spraw
wyboru strategii rozwoju lokalnego zakończyła ocenę złożonych strategii.
Nasza "gorczańska" znalazła się dwunastym miejscu z 179 punktami!
Mszana Dolna przystąpiła do LGD
w zeszłym roku więc dla mieszkańców
miasta otwiera się szansa skorzystania
pierwszy raz z tych środków.
Lokalne Grupy Działania to oddolne
stowarzyszenia składające się z przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.
Ich głównym zadaniem obok aktywizacji mieszkańców wsi jest budowanie
kapitału społecznego oraz opracowanie przez nich Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). W ramach LSR Lokalne

Przewodnicząca RM Mszana Dolna odbiera promesę na realizację LSR
przetwórstwa), rozbudowy boisk i domów kultury czy budowy dróg lokalnych. Minimum połowa środków w
ramach tej kategorii zostanie przeznaczona na tworzenie, lub utrzymanie
już istniejących miejsc pracy. Możliwe
będzie także organizowanie przez LGD
konkursów grantowych skierowanych
np. do kół gospodyń wiejskich.
Zadania w ramach projektów
w drugiej kategorii będą dotyczyć wzajemnej współpracy pomiędzy LGD oraz
współpracy międzynarodowej. Trzecia
kategoria to m.in. wsparcie dla bene-

oraz 258 obiektów sportowych i rekreacyjnych, wyposażono 258 świetlic
wiejskich i stworzono blisko 400 obiektów małej infrastruktury. Ponadto zorganizowanych zostało ponad 400 imprez o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym lub sportowym. LGD przeprowadziły także prawie 200 szkoleń
mających na celu pomoc w przygotowaniu i realizacji projektów.
red. na podstawie materiałów
prasowych UMWM

Nasze Święto Konstytucji
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Poczty sztandarowe szkół, harcerzy, strażaków, myśliwych, rzemieślników,
sportowców i samorządu

Lato 2/2016

bchody 225 rocznicy podpisania Konstytucji 3 Maja w naszym mieście skupiły się wokół
Parafii Miłosierdzia Bożego. Już po raz
trzeci "do siebie" zaprosił Ks. Proboszcz Tadeusz Mrowiec. W uroczystym przemarszu, który poprowadził
naczelnik OSP Łukasz Popiołek,
w asyście strzelców z Jednostki Strzeleckiej nr 2404 od Szkoły Podstawowej
nr 1 do parafii przeszły wszystkie zaproszone poczty sztandarowe szkół,
harcerzy, strażaków, myśliwych, rzemieślników, sportowców i samorządu.
Na Placu Św. Faustyny, po wyciągnięciu flagi państwowej na maszt
i odśpiewaniu hymnu, Burmistrz
Miasta podziękował wszystkim za

www.mszana-dolna.eu
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Uroczystość „poprowadziła” od początku do końca orkiestra OSP
przybycie i poprosił Ks. Proboszcza mniał w kazaniu ks. Proboszcz. Święto
o odprawienie mszy św. w intencji Oj- upamiętnia śluby lwowskie króla Jana
czyzny i naszego miasta. Mszę św. Kazimierza i powierzenie opiece Matki
koncelebrowali: ks. Infułat Franciszek Bożej podczas potopu szwedzkiego.
Kołacz, ks. proboszcz Tadeusz Mro- Ustanowienie święta Maryi Królowej
wiec i ks. Rafał Piórkowski z Parafii Polski w dniu 3 maja miało podkreślić
Św. Michała Archanioła. O historycz- związek tego święta z pierwszą polską
nym znaczeniu Święta Najświętszej konstytucją uchwaloną 3 maja 1791
Marii Panny Królowej Polski przypo- przez Sejm Czteroletni. Konstytucja

wypełniła w swoich założeniach część
ślubowań Jana Kazimierza – król zobowiązywał się uroczyście wziąć pod
opiekę lud polski i zaprowadzić sprawiedliwość społeczną. Oprawę mszy
św. zapewnił Chór Męski im. Ks. Józefa Hajduka i Orkiestra OSP. Jednym
z elementów podkreślających wspólne
święto państwowe i maryjne było odśpiewanie Apelu jasnogórskiego. Nie
zabrakło również hymnu „Boże coś
Polskę”. Na zakończenie uroczystości
sztandary w musztrowym szyku wyszły w kościoła. Ostatnim punktem
programu był uroczysty przemarsz na
czele z Orkiestrą. Poczty sztandarowe
miały okazję zaprezentować się raz
jeszcze maszerując z powrotem na ul.
Sienkiewicza. Tam jeszcze raz Burmistrz Józef Kowalczyk podziękował
wszystkim za udział w uroczystości.
red. UM

Pożegnanie Prezesa
na XIX Sesji Rady Miasta

6

www.mszana-dolna.eu

FOT. URZĄD MIASTA

P

odczas XIX sesji Rady Miasta
gościem wyjątkowym był Mirosław Kogutowicz wieloletni
Prezes Spółdzielni "Meblomet". Jego
obecność na sesji związana była z zakończeniem sprawowania funkcji prezesa. Przewodnicząca Rady Miasta
Agnieszka Modrzejewska-Potaczek
gorąco podziękowała nie tylko za
współpracę, ale także za to, że "Meblomet" firma z Mszany Dolnej to
uznana marka, która poprzez jakość
swoich produktów promuje miasto.
Istnienie firmy z długoletnią tradycją
to również pamięć, niezawodność, pomoc w trudnych chwilach i wsparcie
finansowe. Przewodnicząca Rady dodała również, że trudno jest wymienić
ile, dzięki kierowaniu Spółdzielnią zyskało nasze miasto. Spółdzielnia jest
znana w całej Polsce i za granicą.
Mszana zyskała nową markę, z której
może być dumna. Zanim Mirosław Kogutowicz w kilku słowach podsumował swoją przygodę z "Meblometem"
otrzymał od Rady Miasta i Burmistrza
Józefa Kowalczyka pamiątkowy list
gratulacyjny i piękną akwarelę z pejzażem miasta wraz życzeniami, by nie
zapomniał o Mszanie, tak jak miasto
będzie o nim pamiętać. Prezes zaczął
od podziękowań skierowanych przede
wszystkim do Burmistrza Miasta, który
przed kilkunastoma laty pomógł
firmie uniknąć poważnych trudności.
Ze Spółdzielnią związany był dziesięć
lat, osiem na kierowniczym stanowisku. Po tylu latach ciężko jest zos-

Podziękowania dla Prezesa Mirosława Kogutowicza
tawić kolegów i przyjaciół ale poja- otrzymałem na początku swojej kawiają się nowe wyzwania.
riery w firmie był nadzór nad zinteUdało nam się namówić Pana Mi- growanym systemem zarządzania oraz
rosława na krótki wywiad:
rozwijanie relacji z nowymi kontraMirosław Kogutowicz: Mówiąc hentami, a co za tym idzie budowanie
o mojej pracy w Meblomet chcę za- portfela klientów firmy. Myślę, że się
znaczyć, iż miałem wiele szczęścia sprawdziłem, ponieważ w roku 2007
mogąc poznać wiele lat temu pana Sta- zostałem Członkiem Zarządu a rok pónisława Miśkowca. Pan Miśkowiec źniej powierzono mi funkcję Prezesa
(wieloletni Prezes Zarządu firmy) był Zarządu.
wielkim człowiekiem i fantastycznym
Red. Jak scharakteryzowałby Pan
menadżerem. Pan Stanisław był nie siebie, w perspektywie osoby zatylko człowiekiem honoru, ale przede rządzającej firmą?
wszystkim prawdziwym przyjacielem, MK: Uważam, że skutecznie realizoktórego ceniłem i darzyłem szczegól- wałem obrane przez siebie cele, jak
nym uznaniem. Wspominam o Panu również strategię rozwoju firmy.
Miśkowcu, ponieważ to właśnie Pan To co mnie wyróżniało, a miało bezStanisław motywował do pracy jak pośredni wpływ na skuteczność podejnikt inny i na zawsze pozostanie dla mowanych przedsięwzięć to konsekmnie inspiracją.
wencja w działaniu. Sądzę, że byłem
Red. Jak wyglądały początki Pań- odważnym Prezesem; taki zresztą poskiej pracy w Meblomet?
winien być każdy menadżer, chcąc poMK: Pracę w Meblomet rozpocząłem dejmować ryzykowne decyzje, które
w roku 2005. Jednym z zadań, jakie są nieodzowne w biznesie. Tutaj cho-
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Mirosław Kogutowicz
dzi o odpowiedzialność nie tylko
za los firmy, ale przede wszystkim
pracowników i członków ich rodzin,
a to jest największym zobowiązaniem.
Myślę, że byłem również swego rodzaju wizjonerem, bo każda osoba
chcąca prowadzić jakikolwiek biznes,
powinna mieć nie tylko swój pomysł
na firmę, ale potrafić przewidywać zagrożenia i szanse dla przedsiębiorstwa;
w przeciwnym razie zarządzający staje
się jedynie administratorem firmy, co
jest bardzo niebezpieczne dla każdego
rodzaju przedsiębiorstwa. Uważam, że
byłem prawdziwym liderem, co nie jest
bez znaczenia. To niezwykle ważne,
aby potrafić „porwać za sobą” swój zespół, inspirując współpracowników
tak, aby z misją i wyznaczonymi celami, identyfikowali się wszyscy pracownicy firmy.
Red. Czy podejmowane przez Pana
działania zostały zauważone?
MK: Tak, z czego jestem bardzo
dumny. Co więcej, moja praca na rzecz
budowania wartości firmy została oceniona przez środowisko biznesu, co
było dla mnie dodatkową motywacją
wiedząc, że opinia ta była obiektywna.
To z czego jestem bardzo zadowolony
to wyprowadzenie Meblomet na pozycję Lidera Biznesu w powiecie limanowskim. W 2013 roku firma otrzymała nagrodę Lider Biznesu w kategorii duże przedsiębiorstwa. Była to
nagroda przyznana przez Regionalne
Stowarzyszenie Przedsiębiorców oraz
Starostwo Powiatowe w Limanowej
podczas IX Gali Przedsiębiorczości.
W 2014 roku podczas X Gali
Przedsiębiorczości Meblomet otrzymał
Pierwszy Diament do statuetki Lider
Biznesu.
Red. Czy w tym okresie został Pan
wyróżniony indywidualnie?
MK: Podczas mojej pracy w Meblomet
zostałem nagrodzony zarówno przez
organizacje biznesowe, samorząd terytorialny, jak również społeczność lokalną. Szczególnie cenię sobie Srebrny
Krzyż Małopolski, przyznany przez
Zarząd Województwa Małopolskiego
oraz honorowy tytuł Silny Człowiek
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Małopolski 2015, przyznany przez
wydawnictwo Polska Press. Bardzo
ważne są dla mnie również nagrody
przyznane przez środowisko biznesu,
a mianowicie Pióro Businessu (za wybitne osiągnięcia w zarządzaniu przedsiębiorstwem). Nagrodę tę Stowarzyszenie Krak-Business po raz pierwszy
w historii konkursu przyznało przedsiębiorcy; uprzednio indywidualne nagrody otrzymali jedynie prof. Marian
Konieczny oraz prof. Jacek Majchrowski. Kolejną bardzo ważnym wyróżnieniem był honorowy tytuł Prymus 2010
(za wzorowe zarządzanie oraz rozwój
eksportu), nadany przez kapitułę magazynu KRS.
Red. Jakie są Pana plany i co z Meblomet po Pana odejściu?
MK: Jeśli chodzi o Meblomet, w mojej
ocenie sytuacja jest dobra, z dwóch
względów. Po pierwsze, firma posiada
bardzo dobre relacje z kluczowymi
kontrahentami, o co zabiegałem przez
szereg ostatnich lat; w przypadku jednej z firm, tuż przed moim odejściem,
omawiałem strategię rozwoju tego
przedsiębiorstwa opartą właśnie na
szeroko zakrojonej współpracy z Meblomet, co uważam za historyczną
wręcz szansę na bardzo poważny rozwój nie tylko Meblomet, ale również
przedsiębiorczości w naszym regionie.
Po drugie, od ponad dwóch lat prowadziłem działania mające na celu powrót Meblomet na rynek pod marką
własną z produktami, które są nie
tylko nowatorskie, ale stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie
rynku w skali europejskiej. Prace nad
projektami zostały sfinalizowane podobnie jak strategia budowania wizerunku, tak więc pozostaje jedynie zawalczyć o klienta i rynek, co mnie
zawsze sprawiało wielką przyjemność.
Mam nadzieję, że mój następca wykorzysta tę sytuację; będę kibicował nowemu Prezesowi, jak również wszystkim pracownikom.
Jeśli chodzi o mnie - nie było łatwo
odejść z firmy po tylu latach
współpracy, zostawiając przyjaciół
i dobrych kolegów. Jednak chęć
sprawdzenia swych sił w nowym wyzwaniu i zdobycia nowych doświadczeń, skłoniła mnie do podjęcia tej
próby. Mam jednak nadzieję, że będę
miał jeszcze wiele okazji, aby odwiedzać Mszanę Dolną, bo do dobrych
miejsc zawsze warto wracać.
Nowym prezesem "Meblometu" został Piotr Morawski.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy
za udzielenie wywiadu
Red.

Należy im
się pamięć...
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kwietnia 2016 roku
w Mszanie Dolnej odbyła
się uroczystość poświęcona
żołnierzom, policjantom, strażnikom
granicznym zamordowanym przez
sowieckie NKWD w Katyniu, Twerze
i Charkowie w 1940 r. oraz ofiarom
katastrofy smoleńskiej z 2010 roku.
Zorganizowanie wspólnych uroczystości to współdziałanie trzech samorządów: Gminy Niedźwiedź, Gminy
i Miasta Mszana Dolna. O 8:45 poczty
sztandarowe szkół i instytucji z terenu
miasta i gminy Mszana Dolna oraz
gminy Niedźwiedź zebrały się pod kościołem p.w. św. Michała Archanioła
w Mszanie Dolnej, gdzie o godzinie
9:00 odbyła się msza święta koncelebrowana przez dwóch mszańskich proboszczów. Nie zabrakło przedstawicieli
władz samorządowych, przybyła jednostka "Strzelec" nr 2404 przy Zespole
Szkół Techniczno-Informatycznych,
a oprawę mszy świętej zapewnił zespół
"Mali Łostowianie". Ksiądz proboszcz
Jerzy Raźny w swojej homilii zwrócił
uwagę na szczególność okrucieństwa,
jakie dotknęło naród polski i na to, że
ważna jest pamięć kolejnych pokoleń.
Te bolesne i okrutne wydarzenia to
nasza historia i nie wolno nam o tym
zapomnieć. Zamordowanym oficerom
i żołnierzom należy się pamięć... My
musimy o nich pamiętać.

FOT. URZĄD MIASTA

FOT. MAT. ARCH. M. KOGUTOWICZ

Wydarzenia

Przemarsz pod obelisk katyński
Po mszy św. nastąpił uroczysty przemarsz do parku miejskiego im. Rodziny hrabiów Krasińskich pod obelisk
katyński. Tam ponownie zebrały się
poczty sztandarowe, zaproszeni goście
oraz przedstawiciele władz samorządowych, szkół, instytucji, organizacji, stowarzyszeń i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Uroczystość
została zainicjowana wciągnięciem na
maszt biało-czerwonej flagi i odegraniem Mazurka Dąbrowskiego. Dowódca Oddziału ,,Strzelca’’ z Mszany
Dolnej sierżant Bogdana Szmidt odczytał apel poległych. Ks. proboszcz
Jerzy Raźny poprowadził modlitwę za
zmarłych. Reprezentujący krakowski
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Wydarzenia

Dni Mszany
Dolnej

FOT. URZĄD MIASTA

Ceremonia składania wiązanek kwiatów i zniczy pod obeliskiem
oddział Instytutu Pamięci Narodowej w kategorii szkół gimnazjalnych:
dr Paweł Naleźniak wskazał na ko- > I miejsce – gimnazjum z Poręby
nieczność dążenia do poznawania Wielkiej
prawdy dotyczącej zbrodni katyńskiej > II miejsce – gimnazjum z Kasiny
i katastrofy smoleńskiej. Słowa podzię- Wielkiej
kowania za obecność na uroczystości > III miejsce – gimnazjum z Raby
i budowanie pamięci w imieniu Wice- Niżnej
ministra Finansów – Wiesława JanZwycięzcy uhonorowani zostali puczyka przeczytał Rafał Rusnarczyk – charami i medalami. Wszystkie repreRadny Powiatu Limanowskiego. zentacje otrzymały dyplomy. StartoW imieniu Posła Józefa Leśniak list wało 18 drużyn z gminy Niedźwiedź
w jego imieniu odczytał Przemysław i Mszana Dolna oraz miasta Mszana
Gajowski. Ceremonii składania wiąza- Dolna. Uczestnicy sportowych zmagań
nek kwiatów i zniczy pod obeliskiem otrzymali napoje i rogaliki. Koszty ortowarzyszyło wykonanie utworów ganizacji IV Sztafetowego Biegu Kao tematyce katyńskiej przez gimnaz- tyńskiego poniosły samorządy miasta
jalistów z Raby Niżnej. Na zakończenie i gminy Mszana Dolna oraz gminy Niegłos zabrali Burmistrz Mszany Dolnej dźwiedź. Zawody przygotowali i prze- Józef Kowalczyk i Wójt Gminy prowadzili nauczyciele ZPO w Mszanie
Mszana Dolna - Bolesław Żaba, którzy Górnej Ireneusz Nalepa i Zbigniew
złożyli podziękowania organizatorom Jarosz. Kolejnym akcentem obchodów
oraz wskazali na ogromne znaczenie Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
uroczystości patriotycznych w kształto- było spotkanie dr Pawła Naleźniaka
waniu tożsamości narodowej. Uroczys- z młodzieżą Zespołu Placówek Oświatość prowadził Zbigniew Jarosz - nau- towych w Mszanie Górnej. Uczniom
czyciel ZPO w Mszanie Górnej, szkoły podstawowej i gimnazjum przyinicjator upamiętnienia ofiar Zbrodni bliżone zostały fakty związane wymorKatyńskiej. Po zakończeniu pierwszej dowaniem ponad 20 tysięcy oficerów
części obchodów zebrani udali się na i urzędników II Rzeczpospolitej przez
stadion LKS Witów w Mszanie Górnej, rosyjskie NKWD w 1940 roku. Zdagdzie odbył się IV Sztafetowy Bieg Ka- rzenia, które uroczyście upamiętnityński. Sportowa rywalizacja rozpo- liśmy, miały duży wpływ na historię
częła się o godz. 12:00. Jako pierwsi naszego narodu. Wszyscy jesteśmy
wystartowali zawodnicy ze szkół pod- zobligowani do zachowania pamięci
stawowych. Po nich zaprezentowali o bohaterach z przeszłości.
się gimnazjaliści. Najlepsi okazali się;
Anna Wojtyczka kl. 1c
w kategorii szkół podstawowych:
Patrycja Zoń kl. 1c
> I miejsce – SP nr 2 z Mszany Dolnej
Zbigniew Jarosz
> II miejsce – SP z Poręby Wielkiej
> III miejsce – SP z Kasiny Wielkiej

IV Sztafetowy Bieg Katyński
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Z

namy muzyczne gwiazdy, które
w tym roku zagrają na Dniach
Mszany Dolnej. 9 lipca wystąpi
Sławomir, a dzień później scenę zlokalizowaną na stadionie sportowym
KS Turbacz zawładnie Big Cyc. Dni
Mszany Dolnej odbędą się przez dwa
dni tj. 9 i 10 lipca. Wzorem ubiegłego
roku w pierwszym dniu publiczność
do tańca poderwą kapele weselne,
które wystąpią w II Festiwalu Kapel
Weselnych.
Jeżeli ktoś chciałby zagrać, to musi
się śpieszyć, bo ilość miejsc ze względów organizacyjnych oczywiście
mamy ograniczaną - mówi Piotr Armatys, dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury w Mszanie Dolnej. W ubiegłym
roku ten punkt obchodów święta
miasta cieszył się dużym zainteresowaniem. Nie inaczej będzie w tym
roku. Zgłaszać się można osobiście,
wystarczy podejść do MOK-u lub zadzwonić.
Wieczorem w tym dniu na scenie
pojawi się Sławomir, którego dla
mieszkańców naszego regionu specjalnie nie trzeba przedstawiać. Podobnie
jest z zespołem Big Cyc, który wystąpi
dzień później.

Dni MD to zawsze dużo atrakcji,
w tym również wesołe miasteczko
Zanim jednak legenda polskiego
rocka pojawi się na zakończenie obchodów święta miasta - odbędzie się
9. Międzynarodowy Festiwal Orkiestr
Dętych im. Władysława Jerzego Żądły.
Nie zabraknie również dodatkowych atrakcji. Na terenie Stadionu
Miejskiego rozlokuje się wesołe miasteczko, nie zabraknie zabawy dla
najmłodszych i tych trochę starszych.
Do wyboru będzie również wiele stoisk
gastronomicznych. W trakcie trwania
imprezy zostaną rozegrane konkursy
i zabawy.
Plan cały czas jest jeszcze dopinany,
szczegóły niebawem na plakatach.
Już teraz serdecznie zapraszamy!!!
MOK
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Kultura

Co przez cały rok w MOK

C
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FOT. MOK

można było także podziwiać wystawę
ceramiki, czyli prace wykonane przez
dzieci uczęszczające na warsztaty ceramiczne prowadzone w MOK. Średnia wieku twórców – 8 lat. Zwierzaki
wszelkiej maści, domki, dzbany, dzwoneczki, ramki... wszystko, co tylko
przyszło na myśl małym „gliniarzom”
w trakcie zajęć.
Od początku września ruszą nowe
nabory oraz kontynuacja obecnie prowadzonych zajęć. Zapraszamy!!!
MOK

Warsztaty w MOK-u pod hasłem: „Muzyka-Teatr-Taniec-Śpiew-Ceramika”

Występ Kameralnego Chóru
Gospel w kościele
p.w. Św. Michała Archanioła

FOT. MOK

hociaż tego nie widać w MOK
przez cały rok „coś się dzieje”.
I choć trudno w to uwierzyć,
czasem ciężko znaleźć wolną salę.
Jedenastu instruktorów od początku
roku szkolnego prowadzi u nas zajęcia.
W weekend 17-19 czerwca zaplanowaliśmy „Podsumowanie roku
w MOKu – MUZYKA-TEATR-TANIECŚPIEW-CERAMIKA”. Przez te trzy dni
zaprezentowany został przekrój zajęć,
które odbywają się w Miejskim Ośrodku Kultury. W piątek odbył się pokaz grup tanecznych, od najmłodszych
przedszkolaków, którzy pierwsze kroki
taneczne zaczęli stawiać w tym roku
szkolnym, po starszaków i uczniów
szkół podstawowych. Chociaż czasem
zgubią krok czy nieśmiało schowają
się za kurtyną. Najważniejsze jest, że
pierwsze koty za płoty – ich energia
jest nie do przebicia i kazaczok czy
rock'n'roll w ich wydaniu to prawdziwa petarda. Taniec nowoczesny reprezentowały dziewczyny z grupy „Feedback Kids”, które w tym roku
zdobyły wyróżnienie na festiwalu
tańca nowoczesnego. Grupa już szlifuje nowy układ, który być może pokażą w czasie Dni Mszany Dolnej.
Po wakacjach ruszą z przygotowaniami na nowo, bo w planach jest występ, w którymś z jesiennych turniejów
tańca. Na scenie nie zaprezentowali
się najstarsi uczestnicy zajęć – dorośli
z kursu tańca towarzyskiego, wynagrodził to występ pana Kuby, który
wraz z partnerką zaprezentował
układy taneczne wprost z filmu
„Gorączka sobotniej nocy”. W sobotę
scenę opanowali młodzi aktorzy,
z grup teatralnych „WIZJA” oraz „PROJEKT TEATR”. Młodsza grupa teatralna prowadzona przez panią Monikę
Antosz-Grodzicką zaprezentowała
fragment „Małego Księcia”. A o tym
jaką siłę ma wyobraźnia przypomnieli
podopieczni pani Katarzyny Wasilewskiej w przedstawieniu „W pudełku
zwanym wyobraźnią”.
Niedzielny koncert „Na finał”
zakończył przegląd naszych zajęć.
Na scenie pojawili się instrumentaliści, w przeróżnych konfiguracjach:
występy solo, duety, tria i kwartety,
na gitarach, akordeonie, skrzypach
i pianinie. Nie zabrakło również wokalistów, którzy zaprezentowali swoje
talenty szlifowane od tego roku pod
okiem Rafała Żura. I tak sala MOK rozbrzmiewała od klasyki, poprzez rockowe standardy, popowe przeboje czy
piosenki ogniskowe, każdy miał okazję
zaprezentować się na scenie.
Dodatkowo przez cały weekend

P

anie z Chóru MOK Mszana
Dolna wykonały oprawę mszy
św., a po jej zakończeniu dały
krótki występ w Kościele pw. św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej.
Koncert został nagrodzony gromkimi brawami. Kolejna okazja do

posłuchania naszych Pań będzie 27
lipca w czasie Festiwalu Młodych,
który odbędzie się na Stadionie
Miejskim w ramach Światowych Dni
Młodzieży.
Red.

Mszańskie Talenty

W

niedzielne popołudnie, 5 czerwca, w sali Miejskiego
Ośrodka Kultury odbył się
finał III Mszańskiego Mini Talent
Show. Pięciu finalistów Mini Talent
Show miało możliwość zaprezentować
jeszcze raz swoje występy zgromadzonej publiczności.
Tym razem to publiczność wybierała
najlepszy jej zdaniem występ. Zwyciężczynią III Mini Talent Show została

Martyna Kaleta, która zaprezentowała
pokaz gimnastyki artystycznej. Martyna otrzymała statuetkę III Mszańskiego Mini Talent Show oraz bezpośrednią
przepustkę
do
finału
limanowskiego Talent Show, który odbędzie się 23 lipca. O jej zwycięstwie
zdecydował jeden głos, dlatego tym
większe gratulacje należą się pozostałym uczestnikom: Martynie Strączek,
Grzegorzowi Pazdurowi i Kacprowi

www.mszana-dolna.eu
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5-ciu finalistów III Mszańskiego Mini Talent Show
Roman rozdawał także wszystkim fanom swoje płyty.
„Warsztaty Mistrzów” zrealizowane
zostały dzięki Komisji Przeciwdziałania

Jak wyglądały eliminacje
do III Mini Talent Show?

T

6. Martyna Kaleta – taniec /gimnastyka artystyczna – do utworu „Chandelier”
7. Agnieszka Stachura – śpiew - „Kolorowy wiatr”
8. Duet Natalia Klimowska & Julia
Stożek – śpiew – „Diamonds”
9. Joanna Michalak – śpiew –
„Księżniczka”
10. Zuzanna Pazdur – skrzypce – „Kolorowy wiatr”
11. Martyna Strączek – śpiew – „Wymarzony men”
12. Patryk Stożek – śpiew –
„Pobłogosław Panie z wysokiego
nieba”
13. Piotr Mucha – taniec break dance
14. Grzegorz Pazdur – śpiew –
„Piosenka na cztery kopyta i wiatr”
Gratulujemy wszystkim uczestnikom występu!!! Wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowy dyplom oraz
upominek.
Mini Talent Show odbył się w ramach realizacji Gminnego Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
MOK

Piknik
Rodzinny
z „atrakcjami”
prosto z nieba

N

a tyle na ile pozwoliła pogoda
odbył się Piknik Rodzinny
z okazji Dnia Dziecka. Z powodu burzy i ulewy, która przeszła
w połowie naszego pikniku, nie odbyły
się warsztaty Drużyny Mistrzów oraz
finał III Mini Talent Show, ale zanim
pogoda trochę pokrzyżowała nam plany
to się działo...

„Bajkowe” wolontariuszki
Bajkowo przebrane wolontariuszki
i wolontariusze z ZSTI i nie tylko, przeprowadzali gry i zabawy dla najmłodszych i tych trochę starszych. Niestety
ze względu na pogodę swoich konkurencji nie przeprowadzili do końca wolontariusze, jak i wędkarze z Koła
Wędkarskie „Mszanka”. Dmuchane
zjeżdżalnie i skakanki, trampolina do-

FOT. MOK

FOT. MOK

aniec z elementami gimnastyki
artystycznej, gra na perkusji, gra
na skrzypcach, taniec break
dance, a przede wszystkim talenty wokalne zaprezentowali odważni uczestnicy III Mini Talent Show.
Piętnaście talentów by spośród nich
wybrać te pięć najlepszych to było nie
lada wyzwanie dla jury. Głowili się
nad tym problemem: Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Agnieszka Sasal,
Monika Antosz Grodzicka i Józef Budacz z tv28 oraz Dyrektor MOK Piotr
Armatys. Do ścisłego finału, zakwalifikowali się: Martyna Kaleta, Martyna
Strączek, Grzegorz Pazdur, Zaklina
Stróżak, Kacper Nowak. Dla zwycięzcę
czeka też przepustka do finału limanowskiego Talent Show.
Na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury swoje talenty pokazali:
1. Kaja Kolarska – śpiew – „Bądź duży”
2. Żaklina Stróżak – śpiew – „Pora odpocząć”
3. Kacper Nowak – perkusja – „Wehikuł czasu”
4. Anna Kuś – śpiew – „Karuzela”
5. Małgorzata Michalak – recytacja –
„Kurczę blade”

Alkoholizmowi i przyznanej dotacji na
ten cel Miejskiemu Ośrodkowi Kultury
w Mszanie Dolnej.
MOK

FOT. MOK

Nowak. Z powodu wyjazdu w finale
nie mogła wziąć udziału Żaklina
Stróżak. Wszyscy finaliści otrzymali
pamiątkowe dyplomy i upominki. Wręczyli je wspólnie raper Roman Bosski
i Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Agnieszka Sasal inicjatorka tego wydarzenia. Po finale odbyły się warsztaty Drużyny Mistrzów. Pełną salę
młodzieży zgromadził występ Romana
Bosskiego. Wspaniały kontakt z młodymi ludźmi i przekaz promujący pozytywne wzorce życiowe takie jak
sport, muzyka i pasja to główne treści
warsztatów profilaktycznych „Antydopalacze”. Po występie wszyscy wielbiciele twórczości Romana Bosskiego
mieli możliwość dłuższej rozmowy,
zdjęć i autografu od swego idola.

FOT. MOK

Kultura

Wybór 5 najlepszych z pośród 15 talentów był nie lada wyzwaniem dla jury
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Gry i zabawy najmłodszych

Lato 2/2016

Kultura

„Wróżki” na
Dzień Matki

FOT. MOK

K

Dostępne atrakcje gromadziły tłumy naszych pociech
stępne były dla wszystkich, którzy wanka”, którzy nie tylko karmili, ale
mieli na to ochotę. Zawsze dużym ob- również udostępniali do przejażdżki
lężeniem cieszy się ścianka wspinacz- akumulatorowe samochody i motory.
kowa i most tyrolski i nie inaczej było
Dziękujemy wszystkim za pomoc!!!
w tym roku. Podobnie jest z malowa- Szczególne podziękowania dla wolonniem twarzy – to chyba najbardziej ob- tariuszy z ZSTI i tych nieplanowanych
legane stanowisko. Pojawił się również
Wspierali nas: Koło PZW Mszanka,
oczekiwany wóz strażacki, były pyta- OSP Mszana Dolna, Biblioteka Miejska
nia czy się pojawią i nie zawiedli. w Mszanie Dolnej, Agroturystyka
Tylko zamiast chłodzącej kurtyny wod- Oberwanka, Karolina Bodziony – fonej strażaków, polało się z nieba. Nie tografia dziecięca. Dziękujemy!!!
stracili ci, którzy zjawili się po burzy
Piknik Rodzinny odbył się w raw Parku Miejskim, na nowo zostały mach realizacji Gminnego Programu
uruchomione dmuchańce i trampolina, Rozwiązywania Problemów Alkoholopojawiła się również animatorka, która wych.
MOK
skręcała dla wszystkich różne kształty
z baloników. Cała imprezę wspierała
swoją obecnością Agroturystyka „Ober-

wiaty i klejnoty oraz pokrzywy
i kamienie – takie oto rzeczy
posypały się z ust bohaterek
baśni Charles’a Perraulta pt. „Wróżki”. O tym, jak ważne są uprzejmość
i kulturalne słownictwo dowiedzieli
się ci, którzy 22 maja obejrzeli przedstawienie, przygotowane przez grupę
teatralną „Wizja”.
Jak w każdej klasycznej baśni, dobro
zwyciężyło, a zło zostało ukarane.
Spektakl był dedykowany wszystkim
mamom. Obsada:
Wróżki - Maja Kochańska, Magdalena Lekka, Oliwia Szczypka, Aleksandra Wilk
Marysia – Martyna Madej
Zła córka – Martyna Antosz
Macocha – Milena Antosz
Dziadek – Tomasz Wilk
Królewna – Agnieszka Burkowicz
Dama – Gabriela Ściegienna
Narratorzy – Natalia Klimowska,
Magdalena Siwiak, Agnieszka Stachura. Przed spektaklem wystąpiła laureatka wielu konkursów recytatorskich
– Olga Mielnikiewicz.
MOK

Wyróżnienie
dla grupy
tanecznej

Lato 2/2016

Inscenizacja dla mam baśni Charles’a Perraulta pt. „Wróżki”

FOT. MOK

MOK

FOT. MOK

W

yróżnienie na VI Powiatowym Festiwalu Tańca Nowoczesnego zorganizowanym
pod koniec kwietnia, pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka
Pławiaka otrzymała grupa taneczna
„FEEDBACK KIDS”, która prowadzi
Pan Tomek.
Dziewczyny miały nie lada wyzwanie, w festiwalu wystąpiły 44 grupy,
a w kategorii wiekowej naszej grupy
rywalizowało aż 20 różnych zespołów.
Poziom wykonawców był bardzo wyrównany, także jury zdecydowało, że
na każdym stopniu podium stanęły po
dwie grupy, a wśród tylko trzech przyznanych wyróżnień znalazła się nasza
grupa.
Serdecznie gratulujemy całej grupie
i instruktorowi!!! Agnieszka, Basia, Roksana, Julia, Agnieszka, Iza, Sylwia,
Ola, Martyna, Aniela, Emilia, Wiktoria
i Joanna. GRATULACJE!!!

Wyróżniona grupa taneczna „FEEDBACK KIDS” podczas występu

www.mszana-dolna.eu
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Kultura

Czytanie w Bibliotece

FOT. URZĄD MIASTA

M

iejska Biblioteka w Mszanie
Dolnej rozpoczęła akcję "Jestem częścią mojej małej ojczyzny". Uczestniczą w niej znani
mieszkańcy miasta, którzy czytają
uczniom szkół podstawowych –
książki. Podobnie jak w latach
ubiegłych, tak i w tym roku Miejska
Biblioteka stała się miejscem spotkań
czytelniczych w ramach akcji ,,Cała
Polska czyta dzieciom”.
W spotkania włączyli się samorządowcy i lokalnie znane osoby.
Okazję do spotkania się z uczniami
mszańskich szkół miał już Józef Kowalczyk - Burmistrz Miasta oraz Antoni Róg – Sekretarz Miasta. Spotkanie
z uczniami było nie tylko dobrą okazją

O swojej pasji zbierania koszulek sportowych opowiadał Bogdan Surówka
do czytania, mogli oni zadawać swoim jewska-Potaczek Przewodnicząca Rady
gościom pytania, które dotyczyły wy- Miasta wystąpiła w todze, a Wiceprzekonywania przez nich swojej pracy za- wodnicząca Agnieszka Sasal po czytawodowej. Pani Agnieszka Modrze- niu przeprowadziła naukę języka angielskiego poprzez zabawę. Legendy
i opowiadania czytali również radni:
Jan Stożek, Janusz Matoga i Janina
W tym samym czasie w Bibliotece Flig, Bogdan Surówka. Podzielili się
Miejskiej można było podziwiać wy- z małymi czytelnikami swoimi passtawę prac Edwarda Dudy. Artysta wy- jami, na przykład Jan Stożek zachęcał
brał prace związane ze Ojcem Świętym do turystycznych wypraw i zdobywa– Janem Pawłem II. Chociaż jego spe- nia okolicznych szczytów, rozdał mapy
cyficzne prace wymagają dużej prze- i różne turystyczne drobiazgi. O swojej
strzeni, udało się wybrać takie, które pasji do sportu i swoim hobby opowieidealnie wpasowały się w tematykę i dział Bogdan Surówka. Zbiera on konie zaburzyły właściwego odbioru ob- szulki piłkarzy klubów sportowych
razu. Specyfika, czy wyjątkowość jego i nie był by sobą, gdyby nie przebrał
dzieł związana jest z materiałem, na wszystkich w swoje zdobyte skarby.
którym maluje. Artysta wybiera korę Od razu zrobiło się kolorowo i spor-

„Oto jestem, Panie”

2

FOT. URZĄD MIASTA

FOT. URZĄD MIASTA

kwietnia w wigilię święta
Miłosierdzia Bożego w kościele
p.w. Świętego Michała Archanioła odbyło się przedstawienie pt. Oto
jestem, Panie, przygotowane przez krakowską grupę teatralną „Adalex”. Organizatorem tego wydarzenia była
Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej.
Scenariusz spektaklu został opracowany na podstawie fragmentów Tryptyku rzymskiego oraz najważniejszych
przemówień Jana Pawła II. Zawierał

W akcję czytania włączył się
również mszański samorząd
z Burmistrzem Józefem Kowalczykiem na czele
Przedstawienie wykonała krakowska grupa teatralna „Adalex”
również oryginalne nagrania z pielgrzymek do ojczyzny. Uczestnicy spotkania zostali przeprowadzeni przez
pontyfikat papieża Polaka – od wyboru aż do ostatnich chwil życia.
Ze względu na interaktywny charakter
spektaklu włączali się we wspólny
śpiew i modlitwę. Autorem scenariusza i reżyserem był Adam Legendziewicz. Obok profesjonalnych aktorów
wystąpiły Ola Dudzik oraz Marysia
Latoś z grupy teatralnej „Wizja”,
działającej w Miejskim Ośrodku
Kultury.
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przeróżnych gatunków drzew, lubi też
malować na przekrojach drzewa wykorzystując naturalną strukturę słojów.
Gdy patrzymy z bliska widać tylko
korę pokrytą akrylem, ale gdy oddalimy się i staniemy w odpowiedniej
odległości uchwycimy obraz, który
chciał nam pokazać autor. W Bibliotece mieliśmy okazję obejrzeć m.in.
prace „Santo Subito”. „Zamach”,
„Barka”, „Pieta”, „Wybór”, „Góralu czy
Ci nie żal”.
Red.

towo – idealnie w temacie, tuż przed
najbliższymi meczami Euro 2106. Nie
zabrało służb mundurowych, na zaproszenie odpowiedziała Anna Pękała,
szefowa mszańskiej policji czy Jakub
Spędzia Komendant Straży Miejskiej.
Miejską Bibliotekę odwiedzili również
Franciszek Dziedzina - radny powiatowy, Zygmunt Łyżnicki – najsłynniejszy lokalny sportowiec i biegacz, Helena Golińska, Barbara Stożek,
dziennikarze z tv28 Józef Budacz i Monika Antosz-Grodzicka oraz Józef Figura z Tygodnika Podhalańskiego.
Red.

Lato 2/2016

Kultura

Zagórzańska „gadka” na pierwsze miejsce

T

Pani Barbara odebrała dyplom od
Dziekan Wydziału Polonistyki – prof.
dr hab. Renaty Przybylskiej oraz specjalne podziękowania od wszystkich
organizatorów konkursu za podzielenie się niezwykłymi historiami
i wspomnieniami oraz przekazanie
bezcennego materiału do badań nad
językiem polskim i jego odmianami.
Serdecznie gratulujemy!
Warto wspomnieć, że Pani Barbara
często występuje w roli eksperta jeśli
chodzi o tradycje i zwyczaje zagórzańskie. Przed Świętami Bożego Narodzenia powstał krótki film o świątecznych
zwyczajach i kuchni z naszej okolicy
zrealizowany i zaprezentowany w TVP
Kraków, nie jest to jedyna filmowa rola
Pani Barbary – wystąpiła ona również
w filmie "Różaniec Wikarego" zrealizowanym przez Bibliotekę Miejską
w ramach warsztatów filmowych dla
młodzieży. Kolęda o Miłosierdziu
Bożym jej autorstwa zdobyła I miejsce
w Konkursie Ogólnopolskim w Ślemieniu. Ostatnio Pani Barbara oceniała
palmy wielkanocne wykonane w tradycyjny sposób podczas konkursu
palm w kościele p.w. Miłosierdzia
Bożego. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

FOT. URZĄD MIASTA

o, że Barbara Stożek zna się
na zagórzańskiej gadce chyba
wiedzą wszyscy w Mszanie.
Wiedzą też ci, którzy mają okazję
uczestniczyć we wszystkich ludowych
konkursach i przeglądach: Nowy Sącz,
Podegrodzie, Limanowa, Bukowina
Tatrzańska, Biały Dunajec... Przyszła
więc pora na Kraków i mury najstarszego Uniwersytetu. Stało się to za
sprawą konkursu w ramach "Miesiąca
Języka Ojczystego” pod patronatem
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W sali Wydziału Polonistyki zaprezentowali się wszyscy uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do drugiego
etapu. Pierwszy etap polegał na
przesłaniu do organizatora pracy konkursowej w postaci nagrania video monologu na temat „Małopolska, Moje
miejsce na ziemi”. Warto podkreślić,
iż spośród nadesłanych prac jury zakwalifikowało do ścisłego finału tylko
cztery najlepsze. Drugi etap odbył się
w dniu 21 marca, gdzie już na żywo
przed publicznością i jury zwycięzcy
poprzedniego etapu prezentowali
swoje opowiadania. Zmagania najmłodszych uczestniczek opisujemy
w odrębnym newsie, warto przypomnieć, że Pani Barbara Stożek do tego
konkursu przygotowywała Anię Łysek.
Natomiast, jeśli chodzi o Panią Barbarę – zajęła ona I miejsce w Konkursie

Zwyciężczyni - Barbara Stożek
na Gadkę. Gawęda o tym "Jak juhasi
zrobili na despet Bacy Bulandzie" zdobyła największe uznanie. Jak przyznaje
Pani Barbara w swojej prezentacji wykorzystała zwroty gwarowe typowe dla
Zagórzan, które dają swoistą wyjątkowość owej gadce. Ponadto zagrała na
piszczałce i zaśpiewała śpiewkę pasterską, co zdecydowanie wzbogaciło
całość historii "o bacy, który o łowce
się tropił". Jako najwyżej oceniona

Red.

Z mszańskiej „Jedynki” wprost na UJ

Lato 2/2016

FOT. URZĄD MIASTA

N

a Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie marzec jest Miesiącem Języka Ojczystego. Z tej okazji
ogłoszono konkurs o charakterze ogólnopolskim, kierowany do mieszkańców
Małopolski. Miał on na celu promowanie gwary i zwyczajów Małopolski
i odbywał się pod patronatem Rektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Do udziału w tym konkursie przygotowywały się pilnie dwie uczennice
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie
Dolnej: Anna Łysek z klasy VI a i Aleksandra Sentyrz, uczennica klasy III c.
Po przesłaniu prac konkursowych
w postaci oryginalnych nagranych monologów, organizatorzy poinformowali, że Aleksandra Sentyrz znalazła
się wśród zwycięzców konkursu na
gadkę, zdobywając wyróżnienie. Wręczenie nagród odbyło się 21 marca
w gmachu Instytutu Filologii Polskiej
UJ, gdzie Ola wygłosiła swoją gadkę
w obecności Jury i wyróżnionych
uczestników konkursu. Gratulujemy
Oli sukcesu i pięknych nagród. Cieszymy się, że nasza uczennica,

Aleksandra Sentyrz wraz z Marią
Szczypką

najmłodsza uczestniczka konkursu,
w murach najstarszego polskiego Uniwersytetu zaprezentowała naszą
gwarę, piękny strój zagórzański oraz
cząstkę tego, czego w naszej szkole się
uczymy i co pielęgnujemy w ramach
realizacji innowacji pedagogicznej
,,My Zagórzanie-wybrane zwyczaje
i obrzędy”.
Gratulacje kierujemy do rodziców
Oli i do pani mgr Marii Szczypki za
przygotowanie uczennicy do konkursu. Dziękujemy Ani Łysek za udział
w konkursie, pani Barbarze Stożek za
przygotowanie Ani do występu oraz
pani mgr Sylwii Puch za czas spędzony przy nagrywaniu konkursowego
materiału uczennic.
Gratulujemy sukcesu pani Barbarze
Stożek, twórczyni ludowej naszej
,,małej Ojczyzny’’, która zajęła I miejsce w konkursie propagując gwarę
i piękny strój zagórzański.

red. ZSM nr 1
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Edukacja

Gość z Włoch na spotkaniu w „Jedynce”

J

uż tradycyjnie w Szkole Podstawowej nr 1 organizowane są coroczne spotkania klas 0-III w ramach projektu szkolnego ,,Poznajemy
kraje Unii Europejskiej”. Tym razem
11 maja 2016 r. na „podróż do
Włoch”, zabrali nas uczniowie klasy
II B wychowawcą mgr Krystyną Lulek.
Honorowym Gościem spotkania był
prezes Firmy REFAS, Włoch Pan Emilio Salvatorelli, który przyjął zaproszenie naszych uczniów.
Spotkanie zaszczycili swoją obecnością również przedstawiciele Firmy
REFAS z Mszany Dolnej Pan Janusz
Matoga, Pani Joanna Druet i Pan Tadeusz Golata oraz rodzice występujących uczniów. Przy włoskich
piosenkach uczniowie poznawali najważniejsze zabytki, kulturę i zwyczaje
panujące w Italii. Nie zabrakło ulubionej postaci - włoskiego Pinokia,
w którą wcielił się Kubuś Baniowski
oraz pary artystów operowych - Klaudii i Arka. Wszystkim podobał się
włoski taniec - Tarantella oraz modelki

dualnych rozmów, zwiedzenia szkoły
i skosztowania szkolnego poczęstunku.
Dziękujemy Panu Januszowi Matodze za cierpliwe pełnienie funkcji
tłumacza oraz rodzicom za pomoc
w organizacji spotkania.
Z niecierpliwością czekamy co wydarzy się za rok!
red. ZSM nr 1

FOT. URZĄD MIASTA

prezentujące stroje na wybiegu w Mediolanie – wiosna 2016. Uczniowie
z zaciekawieniem słuchali odpowiedzi
na pytania, które zadawali włoskiemu
gościowi – najczęściej o szkole i z zaangażowaniem uczyli się włoskich
słówek. Na zakończenie spotkania
Goście obdarowali najmłodszych upominkami, była też okazja do indywi-

Pamiątkowe zdjęcie z Emilio Salvatorelli - włochem z pochodzenia

„Bar... wzięty” - miłośnicy powieści
Sienkiewicza rozpoznają skąd pochodzi
ten cytat. Tak właśnie został zatytułowany Małopolski Konkurs Cytatów
z Twórczości Sienkiewicza, w którym
uczeń naszego gimnazjum, Wojciech
Zacharski zajął drugie miejsce.
Konkurs odbył się w Krakowie 11
maja br. Uczestnicy mieli do rozpoznania 30 cytatów z takich utworów
jak: „Quo vadis”, „Ogniem i mieczem”,
„Pan Wołodyjowski”. Sukces Wojtka
tym bardziej cieszy, pozwoli bowiem
dodać naszym inicjatywom blasku. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że pogląd, iż
młodzież unika książek, nie zawsze się
sprawdza. Serdeczne gratulacje. W tym
roku przypada setna rocznica śmierci

FOT. URZĄD MIASTA

„Jedynka” na chwałę swojego Patrona

Ku czci setnej rocznicy śmierci
patrona szkoły organizowany
jest szereg konkursów

Pisarza. Rok 2016 został zatem uchwalony rokiem Henryka Sienkiewicza.
W związku z tym przygotowaliśmy
w szkole szereg imprez mających na
celu uczczenie pamięci naszego
Patrona. Obchody rozpoczęły się już
w maju w najmłodszej grupie wiekowej
konkursem wiedzy o Henryku Sienkiewiczu w klasach drugich i trzecich
i tradycyjnym już ,,Biegiem z Patronem”. W czerwcu odbył się apel poświęcony najbardziej znanej dzieciom
jego powieści „W pustyni i w puszczy”.
Zakończą się natomiast w okolicach 5
listopada, wówczas bowiem przypada
rocznica śmierci Twórcy.
red. ZSM nr 1
mgr Katarzyna Kubowicz

Pasjonaci nauki z ZSM nr 1

C

iekawość poznania połączona
z wytrwałą pracą może zaowocować sukcesem. Osiągnięciem
tego celu może poszczycić się czwórka
uczniów naszej szkoły. Zostali oni finalistami konkursów organizowanych
przez Małopolskie Kuratorium Oświaty.
Każdy z nich poświęcił czas innemu
przedmiotowi, ale to co ich łączy, to
na pewno pasja i zaangażowanie. Nagrodą za wysiłek jest zaliczenie ich do
grona najlepszych uczniów całego województwa. Jest to powodem do dumy
dla całej społeczności szkolnej.
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Gratulujemy i życzymy powodzenia!
Nazwa Konkursu
Małopolski Konkurs Matematyczny dla
uczniów szkoły podstawowej
Małopolski Konkurs z Języka Polskiego
dla uczniów gimnazjum
Małopolski Konkurs z Języka
Angielskiego dla uczniów gimnazjum
Małopolski konkurs przyrodniczy „Skarby
przyrody i ich ochrona” dla uczniów
szkół podstawowych województwa
małopolskiego

A oto nasi finaliści:
Imię i nazwisko
finalisty

Imię i nazwisko
opiekuna naukowego

Agnieszka Radomska Monika Jurczak-Ślaga
Magdalena Murzyn

Katarzyna Kubowicz

Michał Filipiak

Bożena Stępień

Michał Węgielski

Iwona Dudzik

Lato 2/2016

Edukacja
Ogromne gratulacje kierujemy do
uczniów klas szóstych, którzy uzyskali
bardzo dobre wyniki ze Sprawdzianu
2016. W skali standardowej dziewiątki
wyniki uczniów naszej szkoły z języka
polskiego i matematyki uplasowały się
na pozycji 8 – wynik bardzo wysoki ,
z języka angielskiego na pozycji 6 wynik wyżej średni. Gratulacje dla nauczycieli ZSM nr 1 ,którzy przygotowywali uczniów do konkursów i do
sprawdzianu.
ZSM Nr 1

Procent ogółu szkół
w Polsce

Staniny 2016 (%)

4

20-46

2 bardzo niski

7

47-51

3 niski

12

52-55

4 niżej średni

17

56-59

5 średni

20

60-63

6 wyżej średni

17

64-67

7 wysoki

12

68-72

8 bardzo wysoki

7

73-78

9 najwyższy

4

79-95

Staniny
1 najniższy

Daj siebie
innym - czyli
rzecz o solidarności
i wrażliwości
w ,,Jedynce’’
akcję. Wrażliwi na potrzeby drugiego
człowieka nasi młodzi samorządowcy
cały rok szkolny angażowali się
w działania służące niesieniu pomocy
tym, którzy jej najbardziej potrzebują.
Tradycją naszej szkoły stało się
uczestnictwo w akcji Szlachetna
Paczka oraz organizowanie pomocy
przedświątecznej w ramach prac
Szkolnego Koła Caritas i inne. Cieszymy się, że tym razem nasze samorządowe działania wpisały się w obchody Roku Miłosierdzia.
Każdy gest, nawet najdrobniejszy…
zmienia świat… czyjś świat
Wszystkim wspierającym nasze
akcje serdecznie dziękujemy.
Samorządy Uczniowskie ZSM nr 1
wraz opiekunami

XIII Wiosenny
Konkurs
Recytatorski
w ZSM nr 2

FOT. URZĄD MIASTA

K

wiecień i maj w Zespole Szkół
Miejskich nr 1 upłynął pod
znakiem wytężonej pracy charytatywnej. Samorządy Uczniowskie
naszej szkoły zorganizowały akcję
zbierania funduszy na rzecz dzieci podopiecznych Hospicjum Domowego
Królowej Apostołów w Wiśniowej. Jej
celem był zakup ssaka medycznego aparatu służącego do odciągania wydzielin z górnych dróg oddechowych.
Oprócz kwesty przeprowadzonej wśród uczniów, pracowników szkoły i rodziców, nasi przedstawiciele zorganizowali również szkolny kiermasz
zabawek. Dzięki hojności darczyńców
udało się nam zgromadzić kwotę
1.748 złotych, wystarczającą na zakup
nie jednego, lecz dwóch ssaków!
Szczególne podziękowania składamy
panu Pawłowi Skawskiemu za wykonanie plakatów propagujących naszą

red. ZSM nr 1
Katarzyna Panek

FOT. URZĄD MIASTA
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Na rzecz akcji zorganizowano szkolny kiermasz zabawek

Lato 2/2016

iosenne łąki, letnie upały, jesienne słoty i mroźne zimy…
To właśnie cztery pory roku
były tematem wiosennego konkursu recytatorskiego, który już po raz 13. odbył się w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Mszanie Dolnej.
W trakcie rywalizacji nie mogło zabraknąć utworów Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Antoniny Zachary–
Wnękowej, czy Marii Konopnickiej.
Recytatorów w dwóch kategoriach
wiekowych oceniało jury w składzie:
Danuta Kujacz – nauczycielka języka
polskiego w Gimnazjum Miejskim
nr 2, Janina Flig – dyrektor Zespołu

www.mszana-dolna.eu
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Szkoły i Przedszkola w Łostówce oraz
Józefa Łabuz – dyrektor Zespołu Szkół
Miejskich nr 2 w Mszanie Dolnej.
Przed publicznością stanęło ponad
trzydziestu uczestników z Mszany Dolnej i Łostówki, wyłonionych wcześniej
w eliminacjach klasowych.
W kategorii 0-III pierwsze miejsce
zajął Wojciech Nawieśniak z kl. II
przed Jakubem Malcem – uczniem kl.
I w ZSiP w Łostówce oraz Zuzanną
Stożek – uczennicą kl. III. Wyróżnienia
otrzymali: Wojciech Budacz (kl. II),
Anna Malec (kl. III) oraz Izabela Szynalik (kl. II). Wśród starszych uczniów
najlepsza okazała się szóstoklasistka
Olga Mielnikiewicz. Drugie miejsce
zajęła Zuzanna Węglarz, reprezentująca kl. V z ZSiP w Łostówce, a trzecie Natalia Klimowska z kl. VI. Ponadto
jury wyróżniło: Przemysława Duca
(kl.VI), Adriana Malca (kl. VI), Gab-

FOT. URZĄD MIASTA
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Uczestnicy 13 wiosennego konkursu recytatorskiego
rielę Ściegienną (kl. IV) i Karolinę liwości sponsorów i Rady Rodziców.
Świerk (kl. V).
red. ZSM nr 2
Konkurs zorganizowała Izabela Karpierz. Nagrody zakupiono dzięki życz-

Jak ryby w wodzie – realizacja programu
„Już pływam”
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guzik. Po wakacjach drugi etap tego
projektu, w którym wezmą udział pozostałe, zgłoszone do projektu dzieci
z ZSM Nr 1.
Małopolski projekt nauki pływania
pn. „Już pływam” jest realizowany
przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Jest skierowany
do uczniów nieumiejących pływać,
z klas od I do VI szkół podstawowych.
Projekt jest realizowany w dwóch
etapach: przed wakacjami (kwiecieńczerwiec) i po wakacjach (wrzesieńlistopad). Nauką pływania objętych zostanie 263 dzieci z obu szkół
podstawowych. Zajęcia, odbywają się
w 12-15 osobowych grupach (18 grup)
na basenie w ośrodku WySPA
MSZANKA, tuż przy Urzędzie Miasta.

Każdy kurs trwa 16 godzin zegarowych i jest prowadzony przez wykwalifikowanego instruktora pływania
przy współpracy z opiekunem.
Całkowity koszt realizacji projektu
to kwota 44.200,00zł. Samorząd naszego miasta otrzymał dofinansowanie
z Województwa Małopolskiego w kwocie 17.900,00zł, pozostałą część stanowią wpłaty rodziców dzieci uczestniczących w projekcie (263 dzieci
x 100,00zł).
Są to kolejne środki pozyskane
przez Urząd Miejski w Mszanie Dolnej
na realizację programów skierowanych
do najmłodszych mieszkańców naszego miasta.
Red.

FOT. URZĄD MIASTA
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a basenie „Wyspa Mszanka”
w Mszanie Dolnej zakończył się
pierwszy etap nauki pływania
w ramach projektu „Już pływam
2016”. Stu dwudziestu uczniów z szkoły podstawowej Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Mszanie Dolnej oraz
pięćdziesięciu pięciu z szkoły podstawowej Zespołu Szkół Miejskich nr 1
w Mszanie Dolnej przez ponad dwa
miesiące aktywnie uczestniczyło w zajęciach nauki pływania. Wszystko
zaczęło się od oswajania się z wodą, utrzymania się na powierzchni,
a potem coraz śmielej: nurkowanie
i pływanie.
Teraz już nikt nie ma problemu by
zaprezentować swoje umiejętności –
wszyscy czują się już jak ryba w wodzie. Wakacje przed nami a dzieci nie
mogą doczekać się pływania. Najważniejsze zostało: nauka pływania to
jedno, dzieci pokonały lęk przed wodą
i poszerzyły swoje umiejętności, ale
również wiedzą jak bezpiecznie zachowywać się na różnych kąpieliskach.
Zajęcia dla ZSM nr 2 prowadził instruktor pływania i pływania korekcyjnego mgr Łukasz Dobrowolski, natomiast dla ZSM Nr 1 instruktor nauki
pływania mgr Tomasz Dudzik. Opiekę
nad dziećmi sprawowały panie: Józefa
Figura, Renata Wróbel, Katarzyna
Surma (ZSM Nr 2) oraz Anna Miśkowiec (ZSM Nr 1). Opiekę ratowniczą
sprawował pan Jacek Biedroń. Zajęcia
na basenie cieszyły się ogromną popularnością. Wszystko było zorganizowane perfekcyjnie i dopięte na ostatni

W ramach projektu 120 uczniów skorzystało z nauki pływania

Lato 2/2016
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Uzdolnione rodzeństwo na Limanowskiej
Wiośnie Poetyckiej

FOT. URZĄD MIASTA

31

maja w Limanowskim
Domu Kultury odbyło się
uroczyste podsumowanie
drugiej edycji Limanowskiej Wiosny
Poetyckiej. To projekt artystyczny, którego integralną częścią było podsumowanie tegorocznej edycji konkursu poetyckiego imienia Zosi Smreczyńskiej,
córki piewcy Gorców, Władysława
Orkana.
Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział
125 uczestników, którzy nadesłali
ogółem 284 teksty poetyckie. Przewodniczącym komisji konkursowej był
prof. dr hab. Bolesław Faron – badacz
i znawca twórczości Władysława Orkana. Najlepsze, nagrodzone i wy-

Najlepsi wśród 125 uczestników
różnione wiersze, trafiły do pokonkursowej, pięknie wydanej antologii.
W kategorii szkół średnich zwyciężczy-

nią okazała się tegoroczna maturzystka, absolwentka mszańskiego LO
Rachela Antosz-Rekucka; wyróżniona
w roku ubiegłym, tym razem nie znalazła różnych sobie i wśród młodych
poetów zdobyła pierwsze miejsce.
Triumfatorem kategorii najlepszego
twórcy w grupie dorosłych okazał się
także absolwent „Leśnej”, obecnie student UJ, brat Racheli – Jakub. Uzdolnione rodzeństwo zwyciężyło w dwóch
z czterech kategorii: pozostałymi były
młodsze grupy wiekowe. Wiersze
obydwojga znalazły się w tomiku poetyckim „Gdy nic nie mówią usta”.
źródło: materiały prasowe

W

sobotę, 9 kwietnia w Warszawie odbył się Wielki Finał VIII Ogólnopolskiego
Turnieju Psychologicznego, w którym
wzięła maturzystka z Zespołu Szkół nr
1, Rachela Antosz-Rekucka. Tegoroczny, VIII już Turniej trwał od października 2015 do kwietnia 2016 roku.
Podobnie jak w ubiegłych latach, honorowy patronat nad nim objęła Minister Edukacji Narodowej.
Uczestnicy Turnieju poznają fachową literaturę psychologiczną,
zgłębiają serię wybranych artykułów
zamieszczanych w psychologicznym
miesięczniku „Charaktery” oraz wymagane regulaminem pozycje naukowe
dotyczące współczesnych badań psychologicznych. Ósmego marca odbyły
się eliminacje ogólnopolskie Turnieju
w formie obszernych testów sprawdzających wiedzę i orientację w powyższym zakresie – nasza maturzystka uzyskała w nich najwyższy
wynik w kraju! Rachela do finału zakwalifikowała się kolejny rok z rzędu,
jednak w ubiegłym roku musiała
z niego zrezygnować, gdyż termin pokrywał się z finałem Ogólnopolskiej
Olimpiady Teologicznej, w której
zresztą stanęła na podium. W finale
Turnieju wzięło udział 101 z ponad
2 tysięcy uczestników, z blisko 300
szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, którzy w eliminacjach uzyskali najwyższą punktację. Rachela w finale
potwierdziła swoją klasę: świetnie poradziła sobie zarówno w części pisemnej, w której wszyscy finaliści rozwiązywali test wiedzy psychologicznej,
jak i w ścisłym finale ustnym, do któ-
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rego weszło 10 osób z najlepszymi re- wie, Akademia Pedagogiki Specjalnej
zultatami z testu – wśród nich Rachela. im. Marii Grzegorzewskiej. OrganizaUczestnicy losowali pytania z 2 zakre- torem jest redakcja pisma psycholosów: „Warsztat kreatywnego myślenia” gicznego „Charaktery”, na portalu któoraz „Psychologia i życie” i prezento- rego można poczytać więcej na ten
wali swoją wiedzę oraz własne prze- temat, m.in. w artykule „Młodzi mistmyślenia na wskazany temat przed ko- rzowie psychologii”. Podczas Turnieju
misją konkursową. Jury „z uwagi na odbyły się również warsztaty dla
niezwykle wysoki poziom przygotowa- uczniów i nauczycieli, zorganizowane
nia tegorocznych finalistów” – jak na- przez Uniwersytet SWPS i Uniwersytet
pisano w werdykcie – wyłoniło trójkę Warszawski. Opiekunką Racheli w turrównorzędnych zwycięzców Turnieju, niejowych zmaganiach była mgr Kinga
a w ich gronie Rachelę oraz dodat- Antosz, polonistka i nauczyciel wiedzy
kowo wyróżnionego czwartego fina- i kulturze w naszym LO.
Red.
listę. Laureaci otrzymali roczne stypendia w wysokości 3000 zł, za
wyróżnienie 1000 zł. Zostali
także obdarowani pakietami kilkunastu specjalistycznych, psychologicznych książek ufundowanych przez Wydawnictwo
Naukowe PWN i Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne,
z których w zasadzie można
stworzyć małą tematyczną bibliotekę. Turniej Psychologiczny
jest jedyną tego typu ogólnopolską rywalizacją dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych o
bardzo wysokiej randze. Partnerami naukowymi są: Wydział
Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Psychologii
Stosowanej PTP, Uniwersytet
Humanistyczno-społeczny
SWPS, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. J. Tischnera, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Instytut Psychologii Zdrowia UKSW w Warsza- Rachela wśród trójki zwycięzców
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Rachela młodą mistrzynią psychologii
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Agnieszka Wójcik z olimpijskimi sukcesami

T

o był już kolejny olimpijsko
udany rok dla Agnieszki Wójcik,
uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w ZS nr 1 w Mszanie Dolnej.
W roku szkolnym 2015/2016 uzyskała
następujące tytuły w olimpiadach
i konkursach przedmiotowych:
1. Laureatka LVII Ogólnopolskiej
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie
Współczesnym.

„Pragnę dalej rozwijać moje pasje naukowe na studiach. Od października będę
studentką prawa oraz ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim. W przyszłości
chciałabym pracować w służbie dyplomatycznej bądź organizacjach między-

narodowych jak ONZ czy OBWE. Takie
plany zawodowe wynikają także z mojej
drugiej wielkiej pasji, jaką są podróże.”
Red.

Miłosierny wymiar Tygodnia Biblijnego w ZS nr 1

Na jednej z olimpiad
2. Laureatka (I miejsce) XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie.
3. Laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady o Prawach Człowieka w Świecie
Współczesnym.
4. Laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej.
5. Finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie.
6. I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Integracji Europejskiej.
Agnieszka przez 3 lata nauki w Liceum zdobyła 16 tytułów w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych
i interdyscyplinarnych, w tym: 12 tytułów laureata i 4 tytuły finalisty. Serdecznie gratulujemy!
Jak sama zdradza w wywiadzie dla
portalu Limanowa.in: „Mam w sobie
wielką ciekawość świata, dlatego startowanie w olimpiadach daje mi dużą
satysfakcję. Co ważne, przygotowywanie
się do nich nie wymaga żadnych wyrzeczeń, ponieważ tematycznie łączą się
one z moimi zainteresowaniami, a więc
prawem, ekonomią, polityką czy stosunkami międzynarodowymi. Musiałam
jednak przeczytać mnóstwo specjalistycznych książek, aktów prawnych, czy
doskonale orientować się w bieżących
wydarzeniach z Polski i świata np. znać
wyniki wyborów na Sri Lance, czy przebieg wojny domowej w Somalii.
Jeśli chodzi o plany na przyszłość:
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radycyjnie już, w „Leśnej” odbyły się obchody VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego.
Z racji jubileuszowego Roku Miłosierdzia, przeżywany był on w wymiarze
miłosierdzia. Wyraziło się to w doborze
czytanych przez nauczycieli, uczniów,
rodziców a także gości z parafii, miasta
i powiatu, tekstów biblijnych.
W tym roku nie było – jak w ubiegłym - maratonu biblijnego, lecz czytanie i rozważanie najpiękniejszych
fragmentów o miłosierdziu właśnie.
Tę tematykę prezentował także program artystyczny przygotowany przez
„Młody Asyż w Leśnej” czyli uczestników projektu Instytutu Dialogu JPII
w Krakowie, klasę II LO, uzupełniony
autorską piosenką o miłosierdziu
Bożym mszańskiej artystki ludowej,
Barbary Stożek. Wspólną lekturę zaczęły opisy stworzenia świata w języku
hebrajskim, polskim, angielskim,
niemieckim, rosyjskim i słoweńskim.
Potem kolejno w ustach gospodarzy
i gości zabrzmiał: ewangeliczne
błogosławieństwa, pouczenia i przypowieści o miłosierdziu Boga, miłosierdziu względem bliźnich, konieczności
przebaczenia. Miłość miłosierna i solidarność z ubogimi znalazła swój konkretny wyraz w loteryjce biblijnej,
z której dochód był przeznaczony na

Czytanie i rozważanie
akcję „Bilet dla brata” jako pomoc w
przyjeździe na ŚDM do Krakowa młodzieży z biedniejszych krajów wschodu
(na „Bilet” zbierano też podczas Tygodnia Miłosierdzia i w czasie wielkanocnego kiermaszu). Tradycyjnie już,
każdy uczestnik losował dla siebie niewielki zwój z cytatem biblijnym, zaś
dekorację stanowiły: wystawa biblijna,
ciekawostki o Piśmie Świętym, biblijne
i pozabiblijne myśli o miłosierdziu –
o ten ekumeniczny wymiar zadbała
młodzież „Młodego Asyżu”, która
w tym roku realizuje temat „Rola ksiąg
świętych w religiach świata”. Spotkanie odbywało się w Dniu Pamięci Ofiar
Zbrodni Katyńskiej, rozpoczęło się zatem minutą ciszy dla ich uczczenia.
Było to prawdziwie biblijne – i tematycznie, i w duchu – spotkanie.
Red.

Plastycznie o solarach

C

zwartego kwietnia w Miejskim
Ośrodku Kultury ogłoszone zostały wyniki konkursu plastycznego w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej
oraz gminach partnerskich”. To swoiste podsumowanie projektu, który zamknął pięć lat intensywnej współpracy
w ramach szwajcarskiego programu
z nowymi krajami Unii Europejskiej
SWIS CONTRIBUTION.
Dla wójtów każdej z gmin uczestniczących w projekcie to nieporównywalny zysk: montaż ponad 3,5 tys.
kolektorów słonecznych, które działają
na korzyść mieszkańców i środowiska.
By ocenić wartość inwestowania

w ochronę środowiska i ekologię potrzebna była młoda krew i świeże spojrzenie w przyszłość. Te inwestycje
będą dalej dla nich procentować. Dlatego też jednym z elementów podsumowania programu był ogłoszony konkurs plastyczny dla uczniów szkół
podstawowych. Konkurs miał on na
celu promocję odnawialnych źródeł
energii takich jak: energia słoneczna,
wiatrowa, wodna, geotermalna oraz
wskazanie korzyści, jakie przez ich wykorzystanie zyskuje człowiek i otaczającego go środowisko. Na konkurs
wpłynęło 50 prac uczniów z klas od
IV do VI z 25 szkół. Oceny prac dokonała komisja w składzie: Paulina Bach-
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Edukacja

Uczestnicy konkursu plastycznego „Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich”
Szkoły i Przedszkola w Zbuludzy
leda-Kubańska i Beata Paluszek. Oce- Dolnej
VII miejsce Karolina Chorąży, Szkoła
XII miejsce Dominika Żagleń, Zespół
niające brały pod uwagę pomysł, esteSzkolno-Przedszkolny w Rokicinach
tykę i dbałość wykonania pracy, zgod- Podstawowa w Porębie Wielkiej
VIII miejsce Zuzanna Jurczak, Podhalańskich
ność z tematyką konkursu, inwencję
Przeprowadzenie konkursu oraz zatwórczą oraz walory artystyczne. Szkoła Podstawowa w ZPO w Kasinie
kup nagród dla jego uczestników
Wyłoniono 12 miejsc oraz przyznano Wielkiej
IX miejsce Damian Szynalik, Zespół możliwy był dzięki środkom finanso38 wyróżnień. Podczas tego wyjątkowym pozyskanym ze Szwajcarsko-Polwego spotkania i przy okazji wręczania Szkoły i Przedszkola w Łostówce
X miejsce Angelika Malec Szkoła skiego Programu Współpracy oraz
nagród przemówienia wygłosili: Wójt
gmin partnerskich.
Gminy Mszana Dolna Bolesław Żaba, Podstawowa w Rabie Niżnej
Red.
XI miejsce Gabriela Janeczek, Zespół
Sekretarz Miasta Antoni Róg oraz
wójtowie gmin partnerskich: Benedykt
Węgrzyn (gmina Dobra) i Władysław
Sadowski (gmina Kamienica), którzy
iewielka górka Potaczkowa, nie da się ukryć, najbardziej oczekipodkreślali wagę młodego pokolenia
która wnosi się nad Mszaną wane przez członków Koła Terenow społecznym kształtowaniu postaw
w stronę Rabki pomieściła 17 wego w Mszanie Dolnej. Spotkać się
prośrodowiskowych. Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne gratulacje kwietnia 125 turystów! Potaczkowa ma w turystycznym gronie na otwarcie sei podziękowania za piękne i intere- zaledwie 746 m npm, ma również zonu to przyjemność, tym bardziej gdy
sujące prace i za to, że chcieli pochylić piękne widoki, milenijny krzyż i prze- wokół sami znajomi, niektórzy w "zdosię nad tematem odnawialnych źródeł biega tamtędy czarny szlak im. Elfrydy bytej" żółtej koszulce za miniony rok
lub innej też "firmowej". Rozmów na
energii oraz zainteresowali się tak Trybowskiej i Juliana Tolińskiego.
To najbardziej charakterystyczne ce- temat tegorocznych planów nie było
czynnie ochroną środowiska. Nauczycielom dziękujemy za zachęcenie chy tego wznienienia. Ale pewnie końca: najbliższe oficjalne otwarcie sei przygotowanie młodych artystów do wiedzą o tym, ci którzy pojawili się na zonu na Maciejowej, wycieczki wyjazpierwszym turystycznym spotkaniu dowe z Kołem, indywidualne plany...
udziału w tym przedsięwzięciu.
Laureaci:
I miejsce Olga Siembab, Zespół Placówek Oświatowych w Skrzydlnej

PTTK - Z roku na rok - rekord!
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Zdobywczyni I-go miejsca
II miejsce Alicja Zawodzka, Zespół
Szkół nr w Mszanie Dolnej
III miejsce Izabela Pajdzik, Szkoła
Podstawowa nr 2 w Lubomierzu
IV miejsce Izabela Talar, Zespół
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Szczawie
V miejsce Weronika Nawara, Szkoła
Podstawowa nr 2 w Kasince Małej
VI miejsce Michał Węgierski, Zespół
Szkół Miejskich nr 1 w Mszanie

Lato 2/2016

125 turystów na górze Potaczkowej
w tym sezonie. Możliwości na zdobycie Potaczkowej było wiele: wyjście
z Mszany wspomnianym czarnym szlakiem, niektórzy szli od Raby Niżnej,
przyjemny jest szlak z Poręby Wielkiej,
lub krótkie podejście z Podobina. Lista
naszych uczestników skończyła się na
125 wpisie, więc można śmiało stwierdzić, że każde spotkanie zaczyna się
od rekordu. Pierwsze w tym sezonie,

Na zachętę najmłodsi zostali zaproszeni do udziału w konkursie wiedzy
turystycznej, który przeprowadziła
Ewa Kotarba a pomagał jej radny Jan
Stożek, który wydobywał z plecaka bez
dna przeróżne nagrody. Dla dzieci nie
zabrakło słodyczy, informatorów turystycznych, a każdy uczestnik otrzymał
odblaskowy gadżet z logo miasta.
Red.

www.mszana-dolna.eu
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Turystyka

U

dała się pogoda turystom, którzy wybrali się w niedzielę, 22
maja na Jaworzynę Kamienicką. Widoki z polany były przepiękne i wszyscy którzy dotarli na wyznaczoną godzinę drugiego spotkania
w ramach „XII Spotkań w górach” podziwiali piękne panoramy.
Najokazalej prezentował się Gorc
z nową wieżą widokową, oczy cieszył
Kudłoń i pomniejsze szczyty czy polany, można było też dostrzec drugą
wieżę na odległym Lubaniu. Każdy
wędrował według własnych możliwości, część grup zdecydowała się za
przejście trasy przez Gorc, wprawieni
zawodowcy nocowali w bacówce pod
Gorcem, niektórzy posiłkowali się trasami rowerowymi czy przez Bieniowe,
Przysłop i Średniak. Były jeszcze plany
na Turbacz, czy krótkie podejście na
pobliską Kiczorę. Kiedy zeszyt Koła Terenowego poszedł w ruch okazało się,
że mamy 85 uczestników spotkania.
Red.

dważni wystartowali wczesnym Jeśli ktoś zaliczył tour na początek
porankiem – pierwszy maj, siódmej edycji "Odkryj Beskid Wypiąta rano w Bazie "Lubo- spowy" to kolejne spotkania w górach
goszcz". Do pokonania było siedem mogą być już tylko przyjemną wyszczytów wokół Mszany Dolnej w jeden cieczką. Do tego masa dodatkowych
dzień, więc nie lada wyzwanie. Siedem atrakcji, festiwale, jarmarki, koncerty,
szczytów, 32 km, 1700 metrów pode- imprezy plenerowe. Warto śledzić
stronę www. odkryjbeskidwyspowy.pl
jść, 1650 metrów zejść.
To trekking dla osób doskonale – tam na bieżąco pojawiają się inforprzygotowanych fizycznie, dobrze macje o aktualnych wydarzeniach.
radzących sobie ze sporymi
różnicami wysokości, a także
odważnych. Ogranizowany
po raz piąty mszański tour
przyciągnął dużo chętnych,
głównie przyjezdnych, choć
na trasie można było spotkać
znajome twarze. Szczególnie,
gdy pokonywali oni trasę
z Bazy i szli przez Mszanę kierując się na górę Adamczykową. Ten poranny pierwszomajowy pochód turystów
skończył się późnym popołudniem. Najbardziej dały Na szlaku
się we znaki ostre zejścia z Lubonia Od czerwca w Beskidzie Wyspowym
Wielkiego i ze Szczebla, ale raczej będzie się działo!
Red.
wszyscy pokonywali ostatnie kilometry
zadowoleni i dumni z siebie samych.

III Rajd „Beskidzkie Wyspy”
- Młodzi zdobywcy Lubogoszczy

O
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rganizowany w ramach siódmej
edycji "Odkryj Beskid Wyspowy" rajd dla dzieci i młodzieży "Beskidzkie Wyspy" tym razem
wyznaczony był na Lubogoszczy.
Trzeci był to rajd i zarazem trzecia
góra gdzie na młodych turystów czekać
miały różne atrakcje i konkursy. A że
Lubogoszcz to góra królująca nad
Mszaną, nie było innej możliwości by
spotkanie organizował kto inny –
miasto Mszana Dolna.

Młodzi turyści na Lubogoszczy
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Urząd Miasta wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury przy dużej pomocy
mszańskich nauczycieli wychowania
fizycznego przygotowali nie lada
atrakcje. Najważniejszym zadaniem
w pierwszej kolejności było dotarcie
na szczyt góry. Każda ze szkół, która
zgłosiła się do udziału w rajdzie miała
do wyboru trzy trasy. Szlak zielony
z Mszany Dolnej, szlak czerwony z Kasiny Wielkiej i z Kasinki Małej szlak
czarny. Dwanaście drużyn szkolnych

miało pojawić się na szczycie góry by
tam zrobić sobie pamiątkowe grupowe
zdjęcie. Kolejnym etapem było przejście do Bazy "Lubogoszcz" na wspomniane wsześniej atrakcje i posiłek. Nikt
w okolicy nie serwuje takiego pysznego żurku, jak panie kucharki z Bazy
"Lubogoszcz", więc gdy wszyscy porządnie się najedli rozpoczęły się zapisy do konkursów. Do każdej z turystycznych dyscyplin drużyna mogła
zgłosić jednego przedstawiciela, który
walczył o punkty do końcowej klasyfikacji. A zadania były różne, od rzutu
butem turystycznym w dal, składanie
mapy na czas, składanie śpiwora na
czas, po tropienie węży, skoki w workach czy slalom biegowy w szalonych
okularach. Wszystko na wesoło i z
ogromnym dopingiem oraz wsparciem
dla reprezentantów szkół. Mocno kibcowali również Burmistrz Miasta Józef
Kowalczyk, Czesław Szynalik – mszański notariusz i pomysłodawca akcji
"Odkryj Beskid Wyspowy" i Maria
Grzęda – pani kierownik Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej "Lubogoszcz".
Osobną konkurencją był Konkurs Pio-
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PTTK - Tym Z siedmioma górami wokół
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Turystyka
senki Turystycznej. Prezentowały się
grupy, które bardzo solidnie przygotowały się do zadania – tak jak zespół
"Novi" z Wiśniowej czy spontanicznie
zgłoszeni wokaliści czy wokalistki.
Zwycięzców konkursu miała wyłonić
publiczność głosując na wybranych
oklaskami, a raczej ich długością.
Udało się, choć w niewielkimi skutkami ubocznymi w postaci spuchniętch
dłoni i zachrypniętcych gardeł... Obliczenia wskazywały na wokalistkę: Natalię Pochroń, która reprezentowała
Ponice, drugie miejsce zajęli muzycy
z Wiśniowej, a trzecie miejsce przypadło Paulinie, która "z resztą" śpiewała z Jodłownika. Natomiast klasyfikacja z konkursów turystycznych
i sprawnościowych pozwoliła nam
wyłonić trzech zwycięzców na podium: III miejsce zajął Zespół Szkół
Publicznych w Jodłowniku, II miejsce
zajął Zespół Placówek Oświatowych
w Wiśniowej, a największy puchar wy-

licznych w Sadku – Kostrzy
5.Gimnazjum z Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowie
6. Szkoła Podstawowa im. Władysława
Orkana, Zespół Placówek Oświatowych w Wiśniowej
7.Gimnazjum w Wiśniowej, Zespołu
Placówek Oświatowych w Wiśniowej
8. Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkół
Miejskich nr 1 w Mszanie Dolnej
9. Gimnazjum z nr 1, ZSM nr 1
w Mszanie Dolnej
10. Szkoła Podstawowa z Zespołu
Szkół Miejskich nr 2 w Mszanie Dolnej
11. Gimnazjum nr 2, ZSM nr 2
w Mszanie Dolnej
12. Szkoła Podstawowa z Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach
13. Szkoła Podstawowa z Zespołu
Szkoły nr 4 w Słopnicach
14. Szkoła Podstawowa z Zespołu
Szkoły i Przedszkola w Słopnicach
15. Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Słopnicach
16. Hufiec Pracy 6-38 ze Skomielnej
Białej
17. Klasa IV SP Zespołu Szkół w Chabówce

18. Szkoła Podstawowa z Zespołu
Szkół w Chabówce
19. Gimnazjum z Zespołu Szkół
w Chabówce
20. Szkoła Podstawowa z Zespołu
Szkół w Ponicach
21. Gimnazjum z Zespół Szkół w Poniacach
Organizatorami rajdu był Urząd
Miasta w Mszanie Dolnej i Miejski Ośrodek Kultury.
Za prowadzenie konkursów i nagłośnienie podziękowania kierujemy
na ręce Piotra Armatysa – Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Kultury.
Za pomoc w przygotowaniu i organizacji rajdu serdecznie dziękujemy
radnemu Janowi Stożkowi.
Za ogromną pomoc przy prowadzeniu konkursów serdecznie dziękujemy
nauczycielom wychowania fizycznego:
Katarzynie Mielnikiewicz, Grzegorzowi Szynalikowi i Bogusławowi
Kaczmarczykowi.
Za gościnę na Bazie "Lubogoszcz"
i pyszny żurek – dziękujemy pani Marii
Grzędzie i jej pracownikom.
Red.

Porządki nad rzeką

Na zwycięzców konkursów czekały puchary i nagrody rzeczowe
pełniony po brzegi cukierkami za I
miejsce powędrował do Słopnic –
gdzie Szkoły Podstawowe reprezentowały trzy jednostki: Zespół Placówek
Oświatowych, Zespół Szkół nr 4 oraz
Zespół Szkół i Przedszkola w Słopnicach. Serdecznie gratulujemy! Wszystkie szkoły biorące udział w rajdzie
otrzymały pamiątkowe dyplomy, odznaki i mapy "Odkryj Beskid Wyspowy". Do zobaczenia na kolejnym IV
rajdzie i wcześniej na turystycznych
szklakach w Beskidzie Wyspowym
i nie tylko!
W III rajdzie "Beskidzkie Wyspy"
udział wzięły szkoły:
1. Jednostka Strzelecka Nr 2007 z Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku
2. Gimnazjum z Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka z Laskowej
3. Gimnazjum z Zespołu Szkół Publicznych w Wilkowisku
4. Gimnazjum z Zespołu Szkół Pub-
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wpadnie, "bogata" jest też Porębianka
i potok Słomka. Rzeka Mszanki ma
swoje źródło pod Gorcami, w Lubomierzu, zbiera wodę z kilku potoków
i niestety kiedyś miała I klasę czystości.
Teraz poza rybami możemy wyławiać
z niej "cuda". Podobnie jest ze spacerami, o ile w ścisłym centrum miasta
przy rzece możemy jakoś bezpiecznie
przespacerować się brzegiem, trudniej
jest odnaleźć się na obrzeżach miasta
lub dalej, tam krajobraz jest niemalże
kosmiczny - możemy poczuć się jak na
innej planecie a nie jak nad rzeką...
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Ś

mieci jakby mniej, ale jednak
uzbierały się dwie tony...W sobotę, 9 kwietnia, mimo, że pogoda wcale nie zachęcała do spacerów
na świeżym powietrzu na zaproszenie
do wspólnego sprzątania rzeki odpowiedziało ponad 40 osób.
Jak zawsze wędkarze – prawie całe
koło z prezesem na czele, trzech radnych, pracownicy Zakładu Gospodarki
Komunalnej oraz mieszkańcy, którzy
po prostu chcieli posprzątać naszą
rzekę. Dwie tony to około 100 worków
pełnych śmieci – przede wszystkim
szklanych butelek i drobnych plastikowych opakowań. Na szczęście nie
straszą już pralki, lodówki i stare
opony. Dawnej można było znaleźć nawet rower, stare narty i telewizory, na
szczęście chyba skuteczniej z roku na
rok działa akcja odbioru gabarytów...
Jeśli taka akcja potrafiła wyrobić dobre
nawyki u naszych mieszkańców, to
miejmy nadzieję, że wśród amatorów
pikników nad rzeką może również
zmieni się sposób "biesiadowania".
Zamiast zostawić po sobie ślad, że są
koneserami niebywałej gamy trunków
może w końcu uda się im po sobie posprzątać? Oby. Wędkarze, którzy
w woderach wysprzątali koryto rzeki,
zwrócili uwagę, że niestety śmieci dostajemy też "w prezencie". Za to, co
można posłać rzeką przy podwyższonym stanie wody można podziękować
sąsiadom, górny odcinek rzeki bardziej
górski i zabiera wszystko co do niego

Zebrani przy wspólnym ognisku na
zakończenie akcji wymieniali się podobnymi spostrzeżeniami jeszcze
długo. Uczestnicy mogą sobie pogratulować efektu, pytanie tylko czy kiedyś uda nam się takiej akcji nie organizować, a nad rzeką spotkamy się dla
samej przyjemności?
O kiełbaski na wspólne ognisko,
chleb i wodę zadbali Radni Miasta
Mszana Dolna
Dziękujemy Zakładowi Gospodarki
Komunalnej za pomoc w akcji
Red.

www.mszana-dolna.eu
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Wydarzenia

Sprzątanie na Stawowej

Ruszył Targ
Staroci!

P

ojawiły się już pierwsze stoiska
na Targu Staroci. Chociaż nie
ma żadnych ograniczeń ani sezonowości wszyscy zainteresowani
przymierzali się do otwarcia sezonu
w długi majowy weekend.
Od zeszłorocznych wakacji na targowisku przy ul. Orkana co sobotę po-

jawiały się stoiska, a swoje wyroby
wystawiali również lokalni artyści
z Amatorskiego Klubu Przyjaciół Sztuk
Wszelakich. Prezentują i sprzedają
swoje obrazy, biżuterię, czy rękodzieło. Zapraszamy co sobotę – można
przyjechać na polowanie lub z własnym stoiskiem.
Wszelkie zapytania dotyczące targu
staroci można kierować do Urzędu
Miasta, bądź bezpośrednio do osoby
nadzorującej porządek na placu – jest
nim pan Grzegorz Niedośpiał, którego
można spotkać na miejscu.
Red.
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dobierać, gdy okaże się, że śmieci
mamy więcej niż zwykle, pojawiają się
sezonowe zbiórki gabarytów – o co
chodzi? Śmiecą krasnoludki...?
Nic tylko karać ich wysokim mandatem, bo co nam zostało?
Wszystkim mieszkańcom ulicy Sta-
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stojów” po których zostają rano tylko
góry śmieci, śmiałkowie odważnie ruszyli pod most. Ciężko jest opisać zastany tam krajobraz – wizytówką na
pewno nie był. A szkoda, bo coraz więcej ludzi zaczyna spacerować wzdłuż
rzeki, zachwycając się pięknem oko-

Sprzątanie ul. Stawowej
licy. Niestety nie tylko piękna przyroda
przyciąga wzrok... Zaskoczenie może
okazać się tak ogromne, tak jak zobaczyć w okolicy krasnoludka – bo kto
może wyrzucać tam śmieci? Wszyscy
już od małego uczymy się jak segregować śmieci, worki bez limitu można

wowej serdecznie dziękujemy za pomoc i zaangażowanie się w akcję
sprzątania.
Gdyby w okolicy pojawiły się “krasnoludki”– prosimy o kontakt
Red.

Kolej na Majówkę – czyli
retro pasjonaci na stacji

C

hociaż termin nieszczęśliwe
nałożył się na Piknik Rodzinny
w parku miejskim, na stacji
PKP w Mszanie Dolnej zgromadziła
się spora grupa, która chciała powitać
przejeżdżający skład retro na trasie
Nowy Sącz-Chabówka. W niedzielę,
29 maja Nowosądeckie Stowarzyszenie
Miłośników Kolei zorganizowało przejazd tą trasą dla wszystkich pasjonatów
pod nazwą "Kolej na Majówkę".

prezentowali swój program, w tym
roku nie dali się długo prosić. Nie było
więc w tym nic dziwnego, że od razu
otoczył ich tłum z aparatami. Nuty
rwały do tańca, ale kto nie znał kroków mógł tylko podziwiać. Odważnych znalazło się tylko dwóch:
śmiałkowie z grupy rekonstrukcyjnej,
którzy znali przyśpiewki tak "zaczarowali" górali, że żaden nie protestował
kiedy porwali dwie piękne góralki do
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akie coroczne sprzątanie stało
się już tradycją – mieszkańcy
ulicy Stawowej w podobnym czasie jak wędkarze spotkali się na “pozimowym” sprzątaniu swojej najbliższej okolicy.
Wystarczyło tylko ustalić termin
i już znalazła się spora grupka do pomocy – podobno najmłodsi nie mogli
się doczekać, więc dorośli szybko ustalili datę akcji. Wszyscy odpowiednio
wyposażeni: rękawiczki, worki na
śmieci, kalosze lub mocniejsze buty –
bo nigdy nic nie wiadomo co się znajdzie, lub w co się wdepnie – ruszyli
na sprzątanie. Szarobrązowy krajobraz
po zimie urozmaicały kolorowe puszki,
butelki, opakowania. Nie było więc
problemu by wyłapać je, zanim buchnie prawdziwa wiosenna zieleń, rzucały się w oczy. Niestety zawsze w takich sytuacjach pojawia się pytanie –
skąd to się bierze? Jak można tak bezmyślnie śmiecić? Pytanie pogrążyła
okolica mostu na rzece Raba. Kiedy
udało się wyczyścić rowy wokół drogi,
newralgiczne punkty wieczornych “po-

Pociąg retro zawitał do MD, gdzie został przyjęty muzyką i tańcem
Na każdej stacji czekały różne atrakcje i tak na naszej, mszańskiej podróżnych przywitał zespół regionalny
"Olszowianie". Już w zeszłym roku za-

tańca. Nie na długo chłopakom wystarczyło swady, zagwizdał na odjazd
maszynista, a i pogoda miała coś do
powiedzenia. Rozpadało się tak, że
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wszyscy schowali się do wagonów,
a i instrumenty czułe na pogodę zamilkły. Kto jeszcze na czas postoju
zdążył, to odwiedził poczekalnię,
w której przygotowana była wystawa
"Mszana Dolna na starej fotografii",
czy też posilił się na stoisku gastronomicznym przygotowanym przez Pensjonat "Szczebel". Grillowane lokalne
przysmaki prosto z Kasinki Małej,
podawane były z różnymi dodatkami.
Na deser wszyscy podróżni otrzymali
mapę akcji "Odkryj Beskid Wyspowy"
– dodatkową motywację by jeszcze raz
odwiedzić naszą okolicę. Pierwszy
przejazd pociągu retro zapowiada pojawienie się kolejnych – przez dwa wakacyjne miesiące lipiec i sierpień na
krótszej trasie Chabówka – Kasina
Wielka będą kursować pociągi przez
sobotę i niedzielę. Szczegółowy
rozkład podamy na naszej stronie tuż
przed wakacjami.

FOT. URZĄD MIASTA
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Najmłodsi członkowie zespołu „Olszowianie”
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy stacji PKP zapewniła firma "Markam"
za pomoc: Stowarzyszeniu Folklory- z Kasinki Małej
Red.
stycznemu "Olszowianie" oraz Pensjonatowi "Szczebel". Poczęstunek na

Rozkład pociągów retro w wakacje

W

2016 roku, we wszystkie
weekendy lipca i sierpnia
(oprócz 20 sierpnia) pomiędzy Chabówką a Kasiną Wielką kursować będą po dwie pary ogólnodostępnych pociągów retro.
Ogólnodostępne pociągi retro z parowozem i zabytkowymi wagonami
uruchamiane były w latach 2012-2015
i 2004-2008. W 2015 roku, po wielu
naradach i uzgodnieniach przeprowadzonych przez osoby kierujące Skansenem ich relacja została przedłużona

do Kasiny Wielkiej. W ostatnich miesiącach kursowanie pociągów retro po
linii 104 Chabówka-Nowy Sącz nie
było możliwe z powodu złego stanu
linii. Operator linii, PKP-PLK wygospodarował ostatecznie środki na przywrócenie jej przejezdności. Najważniejsze prace mają zakończyć się przed
rozpoczęciem wakacji. Nie będą to jedyne przejazdy pociągów turystycznych w tym roku. Do końca lutego
zostanie rozstrzygnięty konkurs na organizacje tegorocznych przejazdów

będących kontynuacją projektu Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej.
W ostatnią niedziele maja Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei
zorganizuje imprezę plenerową Kolej
na majówkę (przejazd Nowy SączChabówka).
red. na podstawie:
www.parowozy.pl
(strona Skansenu Kolejowego
w Chabówce)
Rozkład jazdy pociągów retro
Chabówka-Kasina Wielka-Chabówka:
Stacja

Kurs I

Kurs II

o. 9:10

o. 14:00

Chabówka-PKP

9:22

14:10

Rabka Zdrój

9:27

14:14

Rabka Zaryte

9:36

14:24

Mszana Dolna

9:58

14:46

Kasina Wielka

p. 10:17

p. 15:05

FOT. URZĄD MIASTA

Chabówka
-Skansen

Kursuje:
2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31. lipca 2016 r.;
6, 7, 13, 14, 15, 21, 27, 28. sierpnia 2016 r.

Kasina Wielka

o. 11:37

o. 16:25

Bilety do nabycia tylko u obsługi pociągu bez dodatkowych opłat.

Mszana Dolna

11:57

16:45

Cena biletu w jedną stronę: 20,00 zł. Dzieci do lat 4 – przejazd bezpłatny.

Rabka Zaryte

12:19

17:06

Rabka Zdrój

12:28

17:15

Chabówka-PKP

12:32

17:20

p. 12:45

p. 17:30

Promocja!
Bilet w dwie strony ważny w godzinach 9:00 – 13:00 lub 14:00 – 18:00:
tylko 30,00 zł!
Uwaga! pasażerowie wsiadający lub wysiadający z pociągu na terenie Skansenu
zobowiązani są wykupić bilet wstępu zgodnie z cennikiem.
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Podróż powrotna

Chabówka
-Skansen
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Tam gdzie krew leje się litrami...
IX Zbiórka krwi w Mszanie

FOT. URZĄD MIASTA

B

yło późne popołudnie kiedy
plac Św. Faustyny zalał się soczystą czerwienią... Nie jest to
początek kryminału, ale relacja z niedzieli – 5 czerwca – kiedy to po ostatniej mszy św. spotkali się wszyscy, którzy zaangażowani byli w IX Zbiórkę
Krwi. Obowiązkowo ubrani w czerwone
koszulki, dawcy krwi, wolontariusze,
sponsorzy zbiórki. Zrelaksowani, uśmiechnięci i dumni z kolejnego rekordu.
Tydzień wcześniej Parafię Miłosierdzia Bożego ogarnęło krwawe szaleństwo. Podsumowanie jak zawsze wygląda imponująco – do akcji
przystąpiło 261 osób, krew oddało
169, co dało 76 litrów krwi. W sumie
od samego początku zbiórek zebrano
już 467 litrów krwi. Taką ilość zobrazowały trzy beczki pomalowane na
czerwono. A sami krewniacy? Ciągle
im mało, mają wręcz wampirzy apetyt
na więcej. Ledwo mieszczą się już na
schodach kościoła, tak rozrosła się ta

Uczestnicy IX Zbiórki Krwi
czerwona rodzina i już zapowiadają
kolejne rekordy, ale to dopiero za rok.
Krewniacy wyrażają wdzięczność
wszystkim dawcom, mecenasom i ludziom dobrej woli, którzy wspierali ich
działania.

Urząd Miasta w Mszanie Dolnej
udzielił wsparcia finansowego IX
Zbiórce Krwi.
Red.

Strażacy na Pikniku Rodzinnym

FOT. URZĄD MIASTA

R

Mszańscy druhowie nie zawiedli - fani pożarnictwa mieli co oglądać

ównież i w tym roku nie zabrakło mszańskich druhów
w parku miejskim. Strażacki
wóz jak zawsze - oblegany jest przez
dużych i małych.
To jedna z okazji by przyjrzeć się
wszystkim sprzętom z bliska, bez ograniczeń dotykać, wyciągać, przymierzać. Zachwyceni byli Ci, którzy w szoferce mogli odpalić „koguta” a zdjęcie
w kasku to spełnione marzenie. Nie
było wprawdzie powodów, by rozwinąć węże i zaserwować wodną kurtynę wszystkim fanom pożarnictwa,
tak jak miało to miejsce w zeszłym
roku, wystarczył słodki cukierek na
pożegnanie.
Red.

Hejnaliści wierni strażackiej tradycji

M

szańscy hejnaliści są wierni
kontynuowaniu strażacko-kościelnej tradycji ku czci Najświętszej Marii Panny. W parafii Św.
Michała Archanioła 70 lat minęło jak
jeden dzień, a 10 lat w parafii Bożego
Miłosierdzia. Jak podają źródłowe materiały archiwalne tradycja koncertów
pieśni maryjnych z wieży kościoła
sięga 1945 roku.
W zapisów w strażackiej kronice
w 1945 roku muzycy naszej orkiestry
OSP zaczęli grać majówki. Wtedy ka-
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pelmistrzem był dh. Franciszek Kotarba. Prawdopodobnie to on wraz innymi zapoczątkował tą wspaniałą tradycję. Na starych kartach kroniki
można odnaleźć zapiski na jakich
instrumentach wtedy wykonywali
utwory: Franciszek Kotarba - kornet I,
Michał Stożek - kornet I, Michał Gacek
- kornet I, Alojzy Karpierz - kornet I,
Franciszek Karpierz - kornet I, Stanisław Dawiec - kornet I, Władysław
Krzysiak - kornet II, Franciszek Węglarz - kornet II, Stanisław Dobrowolski

- klarnet I, Józef Dobrowolski - klarnet
I, Sławomir Gałuszka - klarnet I, Walenty Karpierz - tenor, Kazimierz
Kałuża - bas. Najstarsi żyjący grajkowie to; Henryk Aksamit - kornet I,
Władysław Jopek - kornet II, Alojzy
Skwarczek - -klarnet II, Józef Biurowiec - klarnet II, Tadeusz Cież - saksofon sopranowy, Józef Karpierz - saksofon tenorowy, Stanisław Jamróz saksofon tenorowy, Wojciech Jamróz
- kornet I - grający nadal, Władysław
Kujacz - kornet I, Kazimierz Karpierz
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Hejnaliści
– puzon, Wiesław Biegówka – puzon.
W 2005 roku z chwilą powstania
drugiej parafii początkowo na placu
budowy z balkonu budynku kaplicy,
a obecnie z wieży kościoła codziennie
w miesiącu maju od godziny szóstej
rano można słyszeć koncert pieśni maryjnych. Tradycja porannych koncertów maryjnych wywodzi się z parafii
macierzystej a przeniesiona została
do nowopowstałej parafii Miłosierdzia

Bożego. Przyczynili się do tego
strażacy – członkowie orkiestry OSP
Mszana Dolna – to dzięki nim koncerty
na rozpoczęcie majówek na stałe
wrosły w koloryt naszego miasta
i trudno było by je zaprzestać. Wiadomo też, że w niektórych domach
i blokach przez uchylone okna można
wysłuchać codziennego porannego
koncertu i tym samym włączyć się do
wspólnej modlitwy. Najważniejsze jest,

że następne pokolenie przejmuje tradycję koncertów i wszyscy mają cichą
nadzieję, że tak będzie przez następne
lata.
Strażacy na łamach gazety jeszcze
raz chcą serdecznie podziękować
ks. proboszczowi Tadeuszowi Mrowcowi oraz ks. Tomaszowi Stecowi za
zainteresowanie i odwiedziny podczas
porannych majówek.
W tym miejscu również słowa podzięki dla porannych grajków, szczególnie tych którzy nie opuścili ani jednego grania:
- Wojciech Jamróz Senior
- Kazimierz Stożek
- Honorata Łabuz
- Jakub Popiołek
oraz pozostałych: w Parafii p.w.
Miłosierdzia Bożego
- Żmuda Tadeusz
- Żmuda Zbyszek
- Żmuda Magdalena
- Jamróz Wojciech Junior
- Rataj Piotr
- Rataj Sylwia
- Rataj Natalia
- Wietek Małgorzata
- Głowa Andrzej
Red.

„Chcę, byście poszli na ulice robić
raban. Chcę rabanu w Waszych diecezjach. Chcę, żeby Kościół wyszedł
na ulice”- nawoływał Papież Franciszek, zapraszając pielgrzymów do
udziału w Festiwalu Młodych, który
jest częścią programu Światowych Dni
Młodzieży. Ideą wydarzenia jest możliwość spotkania Boga w drugim człowieku poprzez dzielenie się pasją i talentami z innymi. Młodzi ludzie spotykają
się na ulicach, w parkach, na placach
i stadionach. Główne wydarzenia Festiwalu odbędą się w Krakowie, ale nie
tylko.
Również mieszkańcy Mszany Dolnej oraz pielgrzymi zakwaterowani
w okolicy, będą mieć okazję uczestnictwa w inicjatywie pokazujący
młody, żywy i różnorodny Kościół.
Na Festiwal Młodych do Mszany
Dolnej zapraszamy 27 lipca. Całość
rozpocznie się o godzinie 15.00 na
placu św. Siostry Faustyny Koronką do
Miłosierdzia Bożego. Na zebranych
czeka także wielkie malarskie wyzwanie i barwny korowód ulicami miasta.
Dalsza część wydarzenia odbędzie się
na stadionie miejskim. Na scenie wy-
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„Chcę, żeby Kościół wyszedł na ulice!”
- Zaproszenie na Festiwal Młodych
w Mszanie Dolnej

Festiwal Młodych ma pokazać żywy i różnorodny Kościół
stąpią soliści i zespoły muzyczne części ŚDM każdy uczestnik mógł ciez kraju i ze świata. Na mieszkańców szyć się z przebywania z drugim
i pielgrzymów czekają warsztaty ta- człowiekiem i dzielenia się swoimi taneczne i animacje. Będzie to także lentami. Już dziś zapraszamy do
okazja do zaprezentowania dzie- udziału w tym wydarzeniu. Wszystkich
dzictwa kulturowego naszego regionu. zaś chętnych do pomocy przy organiFestiwal Młodych w Mszanie Dolnej zacji prosimy o kontakt z Komitetami
będzie częścią wielkiego, wielokultu- ŚDM działającymi w parafiach.
rowego spotkania młodych oraz niered. Dorota Mucha
powtarzalną szansą do odkrywania
Koordynator ŚDM
wielorakich aspektów wiary. Najważniejsze jest to, aby podczas tej

www.mszana-dolna.eu
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Krzyż Roku Świętego i ikona Matki
Bożej Salus Populi Romani, czyli symbole Światowych Dni Młodzieży, odwiedziły dekanat mszański. W trakcie
całodziennej peregrynacji trafiły do
Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, domów pomocy społecznej w Mszanie Dolnej i
Rabie Niżnej, Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego, szkół ponadgimnazjalnych oraz obu kościołów w Mszanie
Dolnej. Centralną częścią wydarzenia
była uroczysta Msza św. w kościele
p.w. Św. Michała Archanioła. Po niej
odbyło się czuwanie, prowadzone
przez poszczególne komitety parafialne do późnych godzin nocnych.
Red.

FOT. URZĄD MIASTA

Symbole Światowych Dni Młodzieży
odwiedziły Mszanę

W trakcie peregrynacji

To była już XIV Notariada...

O

FOT. URZĄD MIASTA

d 3 do 5 czerwca do Mszany
Dolnej zjechali się rejenci
z całej Polski, zrzeszeni w jedenastu izbach z Krakowa, Katowic,
Warszawy, Gdańska, Szczecina,
Białegostoku, Poznania, Rzeszowa,
Lublina, Wrocławia i Łodzi. Wydarzenie miało międzynarodowy charakter,
nie mogło więc zabraknąć reprezentantów innych krajów Europy - notariuszy z Białorusi, Bułgarii, Czech,
Rosji, Rumunii, Słowacji, Turcji,
Ukrainy i Węgier.
Kilkaset osób, rywalizujących ze
sobą w widowiskowych zmaganiach,
połączył nie tylko ten sam zawód, ale
i wielkie zamiłowanie do sportu. Po
raz czternasty przeszło 400 notariuszy
przyjęło zaproszenie, pokonali setki
kilometrów, po to by spotkać się na
stadionie im. Jana Ciszewskiego
w Mszanie Dolnej, w sercu Beskidu
Wyspowego. Za przyjazd do naszego
miasta dziękował im Czesław Szynalik,
mszański notariusz, pomysłodawca
wydarzenia i przewodniczący komitetu
organizacyjnego Notariady. Na stadionie KS „Turbacz”, a także w kilku in-

Prezentacja zespołów XIV Notariady
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nych obiektach sportowych na terenie
limanowszczyzny, rozegrano zawody
w kilkudziesięciu dyscyplinach. Zmagania poprzedził uroczysty piątkowy
ceremoniał: defilada uczestników,
odegranie hymnów wszystkich biorących udział w Notariadzie państw,
zapalenie symbolicznego znicza olimpijskiego i wypuszczenie gołębi na
znak pokoju. Rejenci rywalizowali
m.in. w turniejach piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, a także w tenisie,
brydżu, konkurencjach „sportu na wesoło” oraz dyscyplinach lekkoatletycznych: biegu na kilku dystansach, skoku
w dal i pchnięciu kulą. Olimpiada Notarialna w swojej czternastoletniej historii nie widziała takiego debiutu –
w klasyfikacji generalnej zwyciężyli rejenci z Białorusi, którzy sportowe zmagania zakończyli z dorobkiem 18
medali: 9 złotych, 6 srebrnych i 3
brązowych, wyprzedzając ubiegłorocznych triumfatorów – drużynę Ukrainy.
Międzynarodowe podium zamykają
Czesi. Gościem specjalnym XIV Międzynarodowej Olimpiady Notarialnej
była Erwina Ryś-Ferens, polska pan-

czenistka, czterokrotna olimpijka,
a także mistrzyni Europy i świata. Utytułowana łyżwiarka podczas ceremonii
rozpoczynającej mszańskie igrzyska
zapaliła symboliczny znicz olimpijski,
a następnie przywitała wszystkich zawodników, życząc im jak najlepszych
wyników oraz satysfakcji z przezwyciężenia własnych słabości.
Jestem pełna podziwu, że ta inicjatywa ma tyle lat. Ale to też pokazuje,
jak duże jest zapotrzebowanie na
sport, który jest najlepszym sposobem
na pozostawienie za sobą codziennego, zawodowego stresu. Wiem, że
wielu notariuszy trenuje przez cały
rok, by jak najlepiej zaprezentować się
na tych igrzyskach, a to pozwala im
zachować równowagę - mówi Erwina
Ryś -Ferens. Jak dodaje, zdecydowała
się przyjąć zaproszenie od organizatorów, bo choć urodziła się w Elblągu,
to czuje wielki sentyment do południa
Polski. Była sportsmenka w Zakopanem spędziła lata swojej młodości. Jadąc tu zobaczyłam znajomy krajobraz. Wiele się zmieniło, ale charakter
południa i gór pozostał ten sam - przyznaje. Zdaniem mistrzyni, sport jest
kluczowy, ale kolejnym ważnym atutem notarialnej olimpiady jest jej międzynarodowy charakter. - Widzimy tutaj rywalizujących ze sobą Rosjan
i Ukraińców. Patrząc na ich przyjazne
relacje można szybko dojść do
wniosku, że za konfliktami stoją ci „na
górze”, a nie zwykli ludzie, bo oni
wiedzą że żadna wojna jeszcze nic
dobrego nie przyniosła – zauważa.
na podstawie: www.limanowa.in
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Jedynka numerem jeden w powiecie
krotnie miejsce trzecie. Nauczycielami
odpowiedzialnymi za przygotowanie
młodzieży byli: Zbigniew Stachura, Katarzyna Mielnikiewicz i Grzegorz Szynalik wspierani przez Martę Bijatowską i Urszulę Dudzik.
Tytuł najlepszej szkoły w powiecie
to wspólny sukces młodzieży, nauczycieli wychowania fizycznego i dyrekcji.
Serdeczne gratulacje!
Zainteresowanych osiągnięciami
sportowymi Zespołu Szkół Miejskich
nr 1 zapraszamy na stronę:
www.sp1mszana_sport.republika.pl

FOT. ZBIGNIEW STACHURA

S

zkoła Podstawowa nr 1 w Mszanie Dolnej zwycięża w Powiatowym Systemie Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży
w roku szkolnym 2015/16, natomiast
młodzież z Gimnazjum nr 1 zajęła
miejsce drugie.
Ranking sportowy szkół prowadzony jest od 2008 i w ciągu tych ośmiu lat mszańska jedynka nie zeszła z
podium. W tym roku młodzi sportowcy
Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Mszanie Dolnej brali udział w zawodach
na poziomie powiatowym, rejonowym
i wojewódzkim zdobywając 13 razy
mistrzostwo powiatu limanowskiego,
14 tytułów wicemistrzowskich i 10

red. Zbigniew Stachura
Zwyciężyły całą rundę zmagań!

6

kwietnia rozegrano Powiatowe
Mistrzostwa Gimnazjów w Piłce
Ręcznej Chłopców i Dziewcząt.
Turniej, jak co roku odbył się w hali
miejskiej przy Zespole Szkół Miejskich
nr 1. Organizatorem zawodów był
ZPO- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Limanowskiego oraz
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
Limanowa.
Do zawodów zgłosiło się dziewięć
zespołów. Tradycyjnie wysokie miejsca
zajęli zawodnicy reprezentujący ZSM
nr 1 czyli popularną Jedynkę. Drużyna
chłopców prowadzona przez Grzegorza Szynalika zajęła pierwsze miejsce,
wysoko wygrała wszystkie mecze
rundy grupowej i w finale pokonała
reprezentację ze Starej Wsi i Dobrej.
Tym samym drużyna wywalczyła mistrzostwo powiatu limanowskiego w
piłce ręcznej chłopców i zdobyła awans

do zawodów rejonowych. Zespół
Skład drużyny dziewcząt: Justyna
dziewcząt w fazie grupowej spotkał Łabuz, Małgorzata Cichórz, Sabina
się z późniejszym zwycięzcą turnieju Chrustek, Karolina Sentyrz-Kołodziej,
drużyną z Mordarki, z którym zremi- Sabina Kornaś, Patrycja Kornaś. Iwona
sował. W kolejnym meczu wysoko zwyciężył z
zespołem z Poręby
Wielkiej ostatecznie
zajmując IV miejsce.
Opiekunem drużyny
była Katarzyna Mielnikiewcz. Serdecznie gratulujemy!
Skład drużyny chłopców: Przemek Mackiewicz, Marek Karpierz,
Mateusz AleksandroZwycięzcy turnieju w kategorii chłopców
wicz, Bartek Łabuz, Robert Lidak, Bartek Piekarczyk, Mirek Kornaś, Maria Karpierz, Anita Cyrwus,
Płoskonka, Adrian Korda, Wojtek Po- Martyna Kraska, Dorota Potaczek, Agtaczek, Łukasz Cieżadlik, Grzesiek nieszka Szynalik, Gabriela Dara.
Red.
Krzysztofiak.

Sportowa „Jedynka” nie ma równych
w powiecie

W

dniach 11 i 12 kwietnia 2016
roku w Miejskiej Hali Sportowej odbyły się Mistrzostwa
Powiatu Limanowskiego w Piłce Ręcznej (szkół podstawowych) organizowane przez Międzyszkolny Ośrodek
Sportowy oraz Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy w Limanowej.
Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Dolnej triumfowali zdobywając
tytuły mistrzów powiatu limanowskiego w tej konkurencji (podobnie,
jak ich starsi koledzy z gimnazjum

Lato 2/2016

nr 1 dwa tygodnie temu).
Dziewczęta wystąpiły w składzie:
Cieniawska Oliwia, Gal Małgorzata,
Jugowiec Aleksandra, Kopycińska Zuzanna, Kotarba Angelika, Łysek Anna,
Mrózek Marcelina, Mucha Bernadeta,
Ogiela Aleksandra, Pitala Patrycja,
Radomska Agnieszka, Rapacz Dagmara, Sentyrz Anna, Wydra Patrycja,
Żurek Aleksandra. Opiekunem reprezentacji dziewcząt jest Katarzyna Mielnikiewicz.
Skład drużyny chłopców: Grzybacz
Tomasz, Haras Michał, Kopyciński Jan,

Kornaś Konrad, Kowalczyk Paweł, Kubik Jan, Łysek Wiktor, Nawara Nikodem, Piekarczyk Bartłomiej, Piekarczyk Piotr, Porębski Mateusz,
Przeklasa Tomasz, Skwarczek Konrad,
Sowa Jakub, Spórna Kamil, Szynalik
Mateusz, Wsół Konrad. Drużynę prowadzi Zbigniew Stachura.
Zespoły awansowały do zawodów
rejonowych, które odbędą się w tym
tygodniu.
Kolejnym sukcesem może pochwalić się Katarzyna Mielnikiewicz i Zbigniew Stachura, ponieważ ich drużyny
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Szczypiorniści z „Jedynki” najlepsi
w powiecie

Sport

FOT. ZBIGNIEW STACHURA

zajęły pierwsze i drugie miejsce podczas Mistrzostw Powiatu Limanowskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych, które odbyły się 15.04.
2016r. w Limanowej.
Skład dziewcząt: Kopycińska Zuzanna, Cyrwus Aleksandra, Chrustek
Emilia, Jugowiec Aleksandra, Wesołowska Żaneta, Piekarczyk Aleksandra, Rapacz Dagmara, Żurek Aleksandra, Radomska Agnieszka. (Rez.: Jasek
Weronika, Pieron Natalia, Łabuz Bernadetta, Kubik Gabriela, Łysek Anna).
Skład chłopców: Radomski Karol,
Spórna Kamil, Kozicki Gabriel, Malec
Patryk, Porębski Mateusz, Szynalik
Mateusz, Kornaś Konrad, Kopyciński
Jan, Nawara Nikodem. (Rez.: Marczyk
Maciej, Karpierz Sebastian, Łysek Wiktor, Haras Michał, Przeklasa Tomasz).
Tydzień później podczas Mistrzostw
Województwa Małopolskiego w/w

Niezwyciężona „ekipa Jedynki”
sztafety zajęły wysokie, bo 10 i 12
miejsce.
Serdecznie gratulujemy zespołom
i ich opiekunom oraz życzymy dalszych sukcesów.
Jak zwykle zapraszamy na:
http://sp1mszana_sport.republika.pl/

lub: SPORT W “JEDYNCE” na stronie
Urzędu Miasta, gdzie możemy zapoznać się zarówno z bieżącymi wydarzeniami sportowymi, jak i historią
sportu tej szkoły w ostatnim 20-leciu.
Red. ZSM nr 1

A Sekcja ciągle w biegu...

O
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tora PPWSZ, Nowy Targ
Dystans: 10 km
Marek Nadkański - M50 - 3 miejsce 00:46:06
14.05.2016r., 12. rocznik Majowego
Biegu, Tulcik
Dystans: 8 km
Zygmunt Łyżnicki - M60 - 1 miejsce 00:32:56
Mariusz Papież - M30 - 7 miejsce 00:33:01
08.05.2016r., 2. Półmaraton Starobystrzycki, Stara Bystrzyca
Dystans: 21 km
Jan Wydra - M40 - 1 miejsce 01:19:20 (2 miejsce klasyfikacja generalna)
Zygmunt Łyżnicki - M60 - 1 miejsce 01:35:16
Mariusz Papież - M30 - 7 miejsce 01:34:09
07.05.2016r., XIV. Bieg Skawiński,
Skawina
Dystans: 10 km
Marek Nadkański - M50 - 14 miejsce 00:43:59
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prócz angażowania się w biegi
rekreacyjne w Parku Miejskim,
akcję propagującą bieganie –
Polska Biega, czy Bieg do Liceum Sekcja Biegów Długodystansowych
MOK Mszana Dolna cały czas startuje.... Tylko od początku roki zawodnicy sekcji startowali w 18 różnych
biegach. W startach przoduje Zygmunt
Łyżnicki i to on jest motorem napędowej całej sekcji, chociaż oficjalnie na
emeryturze.
04.06.2016r., 19. rocznik Starostowskiej Dziesiątki, Horka, Słowacja
Dystans: 10 km
Zygmunt Łyżnicki - M60 - 1 miejsce 00:44:02
03.06.2016r., XXVI. Rocznik Miejskiego Wieczornego Biegu, Spiska
Nowa Wieś, Słowacja
Dystans: 7,5 km
Zygmunt Łyżnicki - M60 - 2 miejsce 00:29:05
28.05.2016r., 22. Memoriał Józefa
Gabcika, Żylina, Słowacja
Dystans: 11 km
Jan Wydra - M40 - 2 miejsce 00:42:29 (5 miejsce klasyfikacja generalna)
Ryszard Kobajło - M50 - 3 miejsce 00:46:31
Zygmunt Łyżnicki - M60 - 3 miejsce 00:51:55
Mariusz Papież - M30 - 19 miejsce 00:53:02
21.05.2016r., 51. Półmaraton Martiński, Martin, Słowacja
Dystans: 21 km
Zygmunt Łyżnicki - M60 - 2 miejsce 01:38:15
Mariusz Papież - M30 - 23 miejsce 01:38:33
14.05.2016r., IV Bieg o Puchar Rek-

Sekcja biegów długodystansowych
MOK MD

07.05.2016r., Wieczorny bieg Preszowa, Preszów
Dystans: 8,76 km
Zygmunt Łyżnicki - M60 - 1miejsce 00:30:37
03.05.2016r., XVIIII. Krośniański
Bieg Konstytucji, Krosno
Dystans: 7 km
Jan Wydra - M40 - 2 miejsce 00:24:13
Ryszard Kobajło - M50 - 3 miejsce 00:27:38
Zygmunt Łyżnicki - M60 - 1 miejsce 00:29:31
Jerzy Czyszczoń - M60 - 7 miejsce 00:38:30
01.05.2016r., XXII. rocznik Pierwszomajowego Biegu Zdrowia, Pecovska Nova Ves
Dystans: 18 km
Jan Wydra - M40 - 1 miejsce 01:03:21
Ryszard Kobajło - 7 miejsce - 01:11:38
Zygmunt Łyżnicki - 1 miejsce 01:16:38
17.04.2016r., XI. Kysucka desiatka,
Kysuckie Nove Mesto
Dystans: 10 km
Jan Wydra - M40 - 1miejsce - 00:35:01
Zygmunt Łyżnicki - M60 - 2 miejsce 00:42:07
09.04.2016r., XIII. Zvolenska Corrida, Zvolen
Dystans: 8,8 km
Zygmunt Łyżnicki - M60 - 1 miejsce 00:37:14,83
20.03.2016r., 33. Bieg Przełajowy,
Dolna Lehota
Dystans: 11 km
Jan Wydra - M40 - 1 miejsce 00:35:54
Dystans: 5,5 km
Janusz Sarnicki - M50 - 1 miejsce -
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Dziewiąty raz w Mszanie
Dolnej

J

uż po raz dziewiąty zorganizowano sprawdzali się na tym dystansie z kow Mszanie Dolnej bieg w ramach legami, drudzy biegli rekreacyjnie,
akcji Polska Biega. W tym roku miejsc nikt nie sprawdzał, bieg przeaż 98 osób, małych i dużych zjawiło cież był rekreacyjny i dla wspólnej zasię w parku miejskim i promowało rek- bawy. Trzy kategorie biegów, przejście
z kijami do nordic walking – na ogólreacyjne bieganie.
Organizatorzy, czyli Miejski Ośrodek nopolską "Polskę Biega" było wiele
Kultury i sekcja Biegów Górskich i możliwości. My organizując biegi
Długodystansowych zaplanowała kilka w parku namawiamy również na przekategorii – na samym początku wy- bycie dystansu rolkami czy hulajnogą.
startowali najmłodsi – bieg przedszko- Akurat z hulajnogi może cieszyć się jelaka miał najmniejszy dystans po bez- den z uczestników niedzielnego biegu
piecznej trawie.
A radość z dotarcia do mety
potęgował zawieszony
na
szyi medal, dyplom w ręce
oraz woda i baton na regenerację sił. Starsi
już musieli się
wysilić – dwa „Polska Biegała” w MD już po raz 9
wytyczone okrążenia - by nie pogubili
się na zakrętach na właściwą trasę naprowadzali ich zawodnicy sekcji. Standardową "piątkę" Zygmunta Łyżnickiego, wytyczoną przez niego w parku
razy trzy przebiegli najstarsi. Dla tych,
którzy systematycznie pojawiają się na
naszych piątkowych popołudniowych
biegach to nie był problem, niektórzy
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00:19:28
Zygmunt Łyżnicki - M60 - 1 miejsce 00:21:15
19.03.2016r., VIII. Bieg ulicami Jasenia, Jasenie
Dystans: 10 km
Jan Wydra - M40 - 1 miejsce 00:33:02
Janusz Sarnicki - M50 - 2 miejsce 00:36:16
Dystans: 5 km
Zygmun Łyżnicki - M60 - 3 miejsce 00:22:09
06.03.2016r., 41. Zimowy Bieg
Olavską Doliną, Blazice
Dystans: 16 km
Janusz Sarnicki - M50 - 1 miejsce 00:58:58
Zygmunt Łyżnicki - M60 - 1 miejsce 01:07:48
Mariusz Papież - M30 - 61 miejsce 01:12:44
13.02.2016r., Grand Finale, Górny
Smokovec
Dystans: 7,4 km
Zygmunt Łyżnicki - M60 - 1 miejsce 00:41:03
W końcowej klasyfikacji Zimna Bezecka Seria 2015/2016 - cztery zwycięstwa naszego zawodnika oczywiście zapewniły mu 1 miejsce
w kategorii M60.
16.01.2016r., Vertical, Tatrzańska
Łomnica
Dystans: 3 km
Zygmunt Łyżnicki - M60 - 1 miejsce 00:23:59
Red.

– w losowaniu pośród zgłoszonych numerów startowych udało mu się wygrać właśnie ten sprzęt. W zorganizowanej loterii do wygrania były również
drobiazgi i gadżety sportowe oraz aparat cyfrowy i blender. Wszystkim gratulujemy ukończenia biegu i zapraszamy na kolejne!
Red.

Wiosenne biegi w parku
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Biegu Zdrowia na Słowacji i Biegu
Konstytucji w Krośnie. Na podium stanęli Zygmunt Łyżnicki i Jan Wydra.
Po prostu szacun – czy to piątek czy
to świątek Zygmunt Łyżnicki i cała sekcja biega! Nie wybieramy dat celowo,
kiedyś bieg odbył się prima aprilis, ale
kiedy był wyznaczony na piątek, trzynastego... Okazało się, że przestraszył
wszystkich przesądnych biegaczy.
W parku miejskim spotkała się niewielka, dziesięcioosobowa grupka,
która pokonała zaproponowany dystans Zygmunta Łyżnickiego. Trochę
dodała od siebie też niepewna pogoda,

ale jak twierdzą zawodowcy, pogoda
na bieganie jest zawsze. Czy będzie padać, czy będzie świeciło słońce – spotkamy się w parku. słynna „piątka” Zygmunta Łyżnickiego czeka! W tym
samym czasie można przecież przejść
podobny dystans na kijach, albo przejechać trasę na rolkach lub hulajnodze.
To tylko propozycje dla tych, którzy niekoniecznie widzą się w grupce biegaczy.
Wszystkich chętnych zapraszamy!
Informacje o najbliższym biegu
ukażą się na plakatach i na stronach
internetowym miasta i MOK
Red.
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N

ajwiększy żart w tym dniu zrobiła nam pogoda – przez cały
dzień było mżysto i chłodno,
kto by myślał o bieganiu? Jeszcze
w prima aprilis, kiedy wszyscy naokoło
robią sobie żarty... Wyznaczona data
żartem na pewno nie była, natomiast
zachęcała do biegania z przymrużeniem oka – "na wesoło". Niestety
nikt z biegaczy nie zdecydował się na
przebranie, za to wszyscy bardzo poważnie odpowiedzieli na pierwsze
w sezonie zaproszenie Zygmunta
Łyżnickiego.
Na pierwszą "piątkę w parku" w tym
sezonie chciało wspólnie przebiec 30
osób! Dobry początek dobrze wróżył
kolejnym zaplanowanym biegom.
Pierwszy bieg zorganizowaliśmy
pierwszego kwietnia, kolejne tuż przed
długim weekendem, 29 kwietnia. Miał
być to kondycyjny sprawdzian przed
Majówką. Kto wypadł najlepiej? Wystarczy zajrzeć na facebooka Miejskiego Ośrodka Kultury – tam znajduje
się relacja z XXII Pierwszomajowego

Kolejne biegi w parku cieszą się coraz większą popularnością

www.mszana-dolna.eu

29

Sport

Gimnazjaliści pobiegli do Liceum
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kwietnia, w czwartek odbył
się "BIEG DO LICEUM
2016" dla gimnazjalistów
z całej naszej okolicy. Honorowy patronat nad biegiem objęli: Burmistrz
Miasta Mszana Dolna Józef Kowalczyk,
Wójt Gminy Mszana Dolna Bolesław
Żaba i Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
w Mszanie Dolnej Elżbieta Magierska.
O godz. 14.00 Dyrektor ZS nr 1 serdecznie powitała zebranych na stadionie zaproszonych gości: Wicestarostę
Limanowskiego Mieczysława Urygę,
Wójta Gminy Mszana Dolna Bolesława
Żabę, Komendanta Policji w Mszanie
Dolnej Annę Pękałę dziękując od razu
za pomoc w organizacji biegu i zapewnienie bezpieczeństwa zawodnikom,
Wicedyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Powiatu Limanowskiego Feliksa Piwowara, nauczycieli
wychowania fizycznego gimnazjów
oraz wszystkich młodych zawodników
i zawodniczki z gimnazjów. Następnie
głos zabrał Wójt Gminy Mszana Dolna
Bolesław Żaba witając i przedstawiając
sylwetkę oraz dorobek sportowy gości
specjalnych: Jana Ziemianina wybitnego biathlonistę, Helenę MikołajczykKuczaik biathlonistkę, Zygmunta
Łyżnickiego wielokrotnego mistrza
Polski i świata w biegach długodystansowych, Teresy Piwowar 20-krotną
medalistkę Mistrzostw Polski w narciarstwie biegowym.
Trasa biegu wynosiła około 1000 m,
do biegu zgłosiło się 84 zawodników.
Na czele biegu pobiegł Zygmunt
Łyżnicki i dwie nasze ubiegłoroczne
absolwentki Liceum Ogólnokształcącego Justyna Tupta i Paulina
Tupta. Bieg zamknęły nauczycielki:
Anna Bałazińska i Iwona Rusnak. Bieg
ukończyło 73 zawodników, w tym 30
dziewcząt i 43 chłopców. Na mecie

W kategorii chłopców:
I miejsce wywalczył Dawid Lekki z
Gimnazjum nr 2 z Mszany Dolnej –
otrzymał puchar Burmistrza Miasta
Mszana Dolna, który wręczył Antoni
Róg Sekretarz Miasta Mszana Dolna
II miejsce Bartłomiej Puto z Gimnazjum z Kasiny Wielkiej ( budynek
B)– otrzymał puchar Wicedyrektora
Zespołu Szkól nr 1 w Mszanie Dolnej
III miejsce Daniel Wójtowicz z Gimnazjum nr 4 z Mszany Górnej – otrzymał puchar Przewodniczącego Rady
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przed budynkiem Zespołu Szkół nr 1
w Mszanie Dolnej każdy zawodnik
otrzymał: pamiątkowy medal, gorczańską wodę źródlaną, herbatę Teekanne. Po biegu wszyscy uczestnicy
częstowali się kiełbaską z grilla, gorącą
herbatą słuchając muzyki zespołu
Verne. Poczęstunek odbył się na
świeżym powietrzu, gdyż pogoda dopisała.
Dodatkowo wyróżnionych zostało
6 zawodniczek i zawodników:
W klasyfikacji końcowej w kategorii

Na starcie biegu stanęło 84 zawodników
dziewcząt:
I miejsce zajęła Gabriela Dawiec
z Gimnazjum nr 4 z Mszany Górnej
i otrzymała puchar Dyrektora ZS nr 1
w Mszanie Dolnej
II miejsce Magdalena Murzyn z Gimnazjum nr 4 z Mszany Górnej i otrzymała puchar Wójta Gminy Mszana
Dolna
III miejsce Ewelina Kołodziej z Gimnazjum nr 4 z Mszany Górnej i otrzymała puchar Wójta Gminy Niedźwiedź
IV miejsce Klaudia Kubik z Gimnazjum nr 4 z Mszany Górnej
V miejsce Monika Kania z Gimnazjum nr 1 w Mszanie Dolnej
VI miejsce Paulina Drąg z Gimnazjum z Kasiny Wielkiej (budynek A)

Rodziców Zespołu Szkól nr 1 w Mszanie Dolnej
IV miejsce Adrian Kościelniak z Gimnazjum nr 3 w Rabie Niżnej
V miejsce Kewin Rzepka z Gimnazjum nr 3 w Rabie Niżnej
VI miejsce Paweł Rapta z Gimnazjumw Kasinie Wielkiej ( budynek B)
Medale i dyplomy zawodniczkom
i zawodnikom wręczali: Jan Ziemianin, Zygmunt Łyżnicki, Franciszek
Dziedzina, Bolesław Żaba, Antoni Róg,
Feliks Piwowar, oraz Maria Żaba.
Na zakończenie Pani Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Mszanie Dolnej podziękowała wszystkim sponsorom
BIEGU DO LICEUM 2016.
Red.

Mateusz Szczęsnowski Mistrzem Polski

30
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Młodzieżowych
Mistrzostwach Polski wystartowali
również taekwondziści mieszkający i trenujący w Mszanie Dolnej,
ale startujący pod uczelnianym klubem
AZS AWF Kraków Taekwondo Olimpijskie, pod okiem trenera Zbigniewa
Karpierza.
W zawodach tych Młodzieżowymi
Mistrzami Polski zostali Izabela Majerczyk i Maciej Klimowski, srebrny
medal Mistrzostw Polski zdobyła
Dominika Maron, a brązowy - Krystian
Kornaś. V miejsce wywalczyli: Sylwia
Kornaś i Bartłomiej Olajossy. Drużynowo mszańscy zawodnicy zostali

Mamy mistrza!
III najlepszą drużyną w Polsce.
Wcześniej, 14 maja, zawodnicy

KORYO wzięli udział
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w
Giżycku. Maksymilian
Śmieszek wywalczył tam
brązowy medal, Karolina Szczęsnowska, Małgorzata Gal i Żaneta
Wesołowska zajęły V
miejsca. Wszyscy startowali w kategorii „kadet”.
Wszystkim zawodnikom składamy serdeczne gratulacje
Red.
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Ogłoszenia

Bydgoskie sukcesy KORYO

9

-10 kwietnia w Bydgoszczy został
rozegrany międzynarodowy turniej w taekwondo olimpijskie
Bydgoszcz Cup 2016. Startowało
w nim 700 zawodników z Polski,
Ukrainy i Czech. UKS KORYO reprezentowało 14 zawodników.
Młodzi sportowcy wrócili z trzema
złotymi medalami, przywieźli pięć
srebrnych i trzy brązowe. Serdecznie
gratulujemy!
W kategorii młodzik:
Oskar Pilch - złoty medal
Karolina Raś - złoty medal
Alicja Woźniak - srebrny medal
Julia Chlipała - brązowy medal
W kategorii kadet:

Karolina Szczesnowska - srebrny medal
Niestety bez medalu Maksymilian
Śmieszek, Małgorzata Gal
Kategoria Junior:
Mateusz Szczęsnowski - złoty medal
Kacper Piaskowy - srebrny medal
Patrycja Kornaś - srebrny medal
Kamil Skolarus - niestety bez medalu
po wygranej pierwszej walce i nieznacznie uległ klubowemu koledze
w drugiej walce.
Kategoria młodzieżowiec:
Kacper Piaskowy - srebrny medal
Sylwia Kornaś i Klaudia Kujacz zdobyły brązowe medale.
Red.

„Szach mat” już 21 raz

W

Zespole Szkół Miejskich
nr 1 w Mszanie Dolnej
w dniach 2-3 kwietnia zostały rozegrane XXI Szachowe Mistrzostwa Podhala Szkół Podstawowych
i Gimnazjów.
W tym roku padł rekord uczestników, na turniej zgłosiło się 99 zawodników, m.in. z Rabki Zdrój, Skawiny,
Myślenic, Krakowa, Wieliczki, Tarnowa, Sułkowic, Krzywaczki, Limanowej, Przyszowej, Łososiny, Słopnic, Nowego Sącza, nie zabrakło też młodych
szachistów z naszym mszańskich szkół.
Podczas uroczystego zakończenia
w niedzielę Pani Dyrektor Anna Górska
i Jan Zapała wręczali puchary oraz me-

dale gratulując serdecznie wszystkim
uczestnikom. Nie dość, że była rekordowa frekwencja, to jeszcze 22 zawodników zdobyło szachowe normy. Serdecznie wszystkim gratulujemy!

W poszczególnych grupach odpowiednie miejsca zajęli:

Medal w zawodach Pucharu Świata

2

2 kwietnia w Hamburgu rozegrany został Puchar Świata w Taekwondo Olimpijskim German
Open. W turnieju rangi G1 startowało
dwóch zawodników UKS KORYO
Mszana Dolna: Mateusz Szczęsnowski
i Maksymilian Śmieszek.
W zawodach startowało ponad 1200
zawodników z całego Świata. Mateusz
Szczęsnowski zajął V miejsce niestety
o medal przegrał 7-6 z zawodnikiem
gospodarzy. Maksymilian Śmieszek po
dobrym starcie zdobył brązowy medal.
Wszystkim zawodnikom serdecznie
gratulujemy!
Dziewczyny Grupa A
Garbiela Łabędź
Elżbieta Łowczowska
Joanna Furtak
Dziewczyny Grupa B
Aleksandra Bargieł
Aleksandra Trzajna
Zofia Bargieł
Chłopcy Grupa A
Artur Jagła
Maksymilian Śmieszek
Jakub Szarota
Chłopcy Grupa B
Grzegorz Pazdur
Kamil Cyrek
Krzysztof Majewski
Red.

Darmowa pomoc prawna w Urzędzie Miasta

O

d czwartego stycznia rozpoczął
funkcjonowanie system darmowej pomocy prawnej. Jest to
skutek wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Na terenie Powiatu Limanowskiego wyznaczonych jest pięć
punktów, w których porad będą udzielali radcowie prawni oraz adwokaci.
Do każdego z nich może przyjść osoba
uprawniona, niezależnie od miejsca zamieszkania. Jeden z punktów wyznaczony jest w naszym mieście – w budynku Urzędu Miasta, ul. Piłsudskiego
2.
Wejście do punktu nieodpłatnych
porad prawnych znajduje się od strony
parkingu. Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
(wyjąwszy dni świąteczne)
Poniedziałek: 11.15 – 15.15
Wtorek: 14.00 – 18.00
Środa: 10.15 – 14.15
Czwartek: 8.00 – 12.00
Piątek: 14.00 – 18.00

Lato 2/2016

Darmową pomoc prawną (na etapie
przedsądowym) otrzymają następujące osoby uprawnione:
> młodzież do 26 roku życia,
> osoby posiadające ważną Kartę
Dużej Rodziny,
> seniorzy po ukończeniu 65 lat,
> osoby fizyczne, którym w okresie
roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy
społecznej,
> kombatanci,
> weterani,
> zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową
lub awarią techniczną.
Pomoc prawna udzielana w punktach będzie polegała na:
> poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
przysługujących jej uprawnieniach lub
spoczywających na niej obowiązkach;
> wskazaniu osobie uprawnionej
sposobu rozwiązania dotyczącego jej

problemu prawnego;
> pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu
pisma w zakresie niezbędnym do
udzielenia pomocy, z wyłączeniem
pism procesowych w postępowaniach
przygotowawczym lub sądowym i
pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
> sporządzeniu projektu pisma o
zwolnienie od kosztów sądowych lub
o ustanowienie pełnomocnika z
urzędu.
Pomoc nie będzie obejmowała
spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego
i działalności gospodarczej, z
wyjątkiem przygotowywania do jej
rozpoczęcia.
Dyżury wszystkich prawników oraz
szczegółowe informacje znajdziecie na
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz pod numerem telefonu: 18 33 37 804
Red.

www.mszana-dolna.eu
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