
Egzemplarz bezpłatny

Rok 2019,  NR 2 (42), LATO, I SSN 1899-220X



Lato 2/2019www.mszana-dolna.eu2

Informator

Redakcja
Kwartalnik „Pod Lubogoszczą”
Wydawany przez Samorząd Miasta Mszana Dolna

Adres redakcji:
ul. Marszałka Piłsudskiego 2
34-730 Mszana Dolna
tel. 18 33 10 622
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

Cennik reklam:
Cennik reklam okładka (netto)
¼ strony – 200 zł
½ strony – 300 zł
cała strona – 500 zł

Cennik reklam (środek) netto
¼ strony – 160 zł
½ strony – 240 zł
cała strona – 400 zł

Reklama w dwóch kolejnych 
numerach – zniżka 10%
w 3 kolejnych – zniżka 20%
w 4 kolejnych – zniżka 30%

RADA MIASTA
Dyżury Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej

Pani Burmistrz Miasta
ANNA PĘKAŁA

Przyjmuje mieszkańców miasta:
we wtorki od 10:00-12:00

oraz w czwartki w godzinach od 13:00-15.30

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

BURMISTRZ MIASTA
Dyżury Pani Burmistrz

RADA MIEJSKA 
Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącej

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

Darmowa pomoc prawna 
w Urzędzie Miasta

Na terenie Powiatu Limanowskiego działa pięć punktów darmowej pomocy prawnej, w których porad 
udzielają radcowie prawni oraz adwokaci. Do każdego z nich może przyjść osoba uprawniona, niezależnie 
od miejsca zamieszkania. Jeden z punktów wyznaczony jest w naszym mieście – w budynku Urzędu Miasta, 
ul. Piłsudskiego 2. Wejście do punktu nieodpłatnych porad prawnych znajduje się od strony parkingu. Punkt 
jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek 11.15 -15.15

Wtorek 14.00 -18.00 

Środa 10.15 -14.15

Czwartek 8.00 -12.00

Piątek 14.00 -18.00

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

Darmowa pomoc prawna 
w Urzędzie Miasta

Redakcja Cennik reklam:
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Szanowni Państwo!

W dzisiejszym numerze 
„Pod Lubogoszczą” 
znajdziecie artykuł do-

tyczący podwyżki stawek opłat 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi oraz pomysłów, które 
mogą wpłynąć, jeżeli nie na jej 
zmniejszenie, to przynajmniej na 
jej stabilizację.
Ostatni numer naszego informatora 
ukazał się w kwietniu, a w tym czasie 
w naszym mieście wiele się wydarzy-
ło. Odbyły się Dni Mszany Dolnej, na 
których gościliśmy m.in. zaprzyjaź-
nione orkiestry dęte oraz pasjonatów 
zabytkowych samochodów. Zakoń-
czył się remont ulicy Spadochronia-
rzy, a niedługo rozpocznie się moder-
nizacja drogi przy ulicy Smrekowej, na 
którą otrzymaliśmy promesę z Urzę-

du Marszałkowskiego. Zakończyli-
śmy także prace na budowie Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych (PSZOK), gdzie zamontowa-
liśmy również wagę. Mamy nadzieję 

na uruchomienie tego Punktu w jak 
najszybszym terminie. Nasze Miasto 
przystąpiło tez do inicjatywy o nazwie 
„TeleAnioł”, która ma wspomagać 
osoby starsze i niepełnosprawne. Od 
kilku tygodni trwają też prace przy 
Programie Rewitalizacji Miasta oraz 
Strategii Rozwoju Miasta. Cały czas 
prowadzone są doraźne remonty na 
ulicach wewnętrznych, które będą 
kontynuowane również jesienią. Cze-
kamy na rozstrzygnięcie przetargu na 
modernizację ścieżki rowerowej oraz 
konkursu na Kierownika SP ZOZ. 
O tym wszystkim oraz o innych rów-
nie ważnych i cennych inicjatywach 
oraz wydarzeniach przeczytacie Pań-
stwo wewnątrz numeru. Zapraszam 
do lektury.

Drodzy Mieszkańcy

W okresie od ostatniego 
numeru naszego samo-
rządowego czasopisma 

Rada Miejska obradowała na 
sześciu sesjach, z których jedna, 
w dniu 4 czerwca, była sesją uro-
czystą. Na sesji przedświątecznej 
miasto gościło Posła - Arkadiusza 
Mularczyka, Wicewojewodę Mało-
polskiego - Zbigniewa Starca oraz 
Przewodniczącą Rady Powiatu - 
Ewę Filipiak. 
Podczas sesji omówiono sprawy zwią-
zane z rozbudową Biblioteki Miejskiej 
i dokończeniem budowy nowej sie-
dziby Miejskiego Ośrodka Kultury. 
Nasi goście w dniu sesji wizytowali 
obie inwestycje, co pozwoliło im zo-
rientować się jakie są dalsze potrzeby 
Naszego Miasta w tym zakresie. Pan 
Wojewoda pytał czy Urząd Miasta 
składał już wnioski o dofinansowanie 
rozpoczętych inwestycji. Przypomniał 
również o możliwości pozyskania 
pieniędzy na drogi z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Poruszono też temat 
przejęcia przez miasto gruntów nad 
rzekami i potokami, na których obec-
nie znajdują się m.in. drogi osiedlowe.
 Na sesji majowej Rada przyjęła spra-
wozdanie finansowe Ośrodka Zdro-
wia. Z kolei w związku ze złożoną 
przez Kierownika Ośrodka rezygnacją 
z pełnionej funkcji, powołano komi-

sję konkursową, której zadaniem jest 
wyłonienie nowego kierownika. Straż 
Miejska oraz Policja przedstawiły ra-
porty ze swojej działalności za minio-
ny rok.
Czerwiec rozpoczęliśmy od uroczystej 
sesji podczas której trzy Zagórzańskie 
Samorządy wspólnie przyjęły oświad-
czenie, w którym uczczono 30-stą 
rocznicę wolnych wyborów do parla-
mentu.
Na drugiej czerwcowej sesji gościli 
przedstawiciele Stowarzyszenia Lu-
bogoszcz, które wykonało plac zabaw 
Baśniowa Kraina przy ul. J. Marka. 
Goście poinformowali, że plac jest już 
ukończony i można z niego korzystać. 
Przyjęli również podziękowania od 
władz Miasta. Kolejno, na wniosek 

Pani Burmistrz, Rada ustaliła nowe 
stawki za śmieci. W związku z pro-
ponowanymi stawkami wywiązała 
się wzmożona dyskusja. Radni zwró-
cili uwagę na fakt zbyt późnego ogło-
szenia przetargów, co z pewnością 
mogło mieć wpływ na wysoką cenę. 
Nie przyjęto proponowanej wówczas 
stawki w kwocie 21,70 zł, ustalając 
stawkę 19 złotych. Rada miała na-
dzieję, że po trzecim przetargu ceny 
jednak spadną (dwa poprzednie prze-
targi zostały przez Urząd unieważnio-
ne). W dyskusji zwrócono uwagę na 
możliwość zastosowania rozwiązań 
mogących zmniejszyć ilość ton śmie-
ci, a przez to cenę za ich wywóz. Pa-
dły postulaty o rozpoczęcie ważenia 
wywożonych śmieci oraz tworzenie 
przydomowych kompostowników.
Trzecia czerwcowa sesja była sesją ab-
solutoryjną. Po przedstawieniu przez 
Burmistrz Raportu o stanie miasta 
za rok 2018 rozpoczęła się debata. 
W długiej i żywiołowej dyskusji Radni 
zadawali liczne pytania na temat za-
prezentowanego dokumentu. Zwró-
cono również uwagę na występujące 
błędy. Analizie poddano także spra-
wozdanie z wykonania budżetu za 
rok 2018. Ostatecznie Radni udzielili 
Burmistrzowi Miasta wotum zaufania 
i absolutorium za rok 2018.
Na sesję lipcową wpłynął kolejny już 
wniosek Pani Burmistrz o podwyż-
kę opłat za śmieci. Jak okazało się do 
trzeciego przetargu zgłosiła się jedna 

Burmistrz Miasta 

Rada Miejska 

Anna Pękała
Burmistrz Miasta

Mszana Dolna
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Jest to data symboliczna, a jedno-
cześnie jedna z ważniejszych dat 
we współczesnej historii Polski, 

od której przyjmuje się powstanie III 
Rzeczpospolitej. Świętowano w Gdań-
sku, w Warszawie i my też dołączy-
liśmy do wielu innych miejscowości. 
Uroczystą sesję poprowadzili wspól-
nie Przewodniczący: Janusz Matoga, 
Zenon Dziedzic, Jan Chorągwicki. 
Obrady rozpoczęły się od odśpiewa-
nia hymnu państowego, potem każ-
da z gmin przyjęła Oświadczenie. 
Następnie rys historyczny dotyczący 
tego okresu przedstawiła mgr Kamilla 
Jasińska – pracownik Centrum Histo-
rii Zajezdnia we Wrocławiu, dokto-
rant na Uniwersytecie Wrocławskim. 

W sesji udział wzięli: Pani Burmistrz 
Anna Pękała, Wójtowie Bolesław Żaba 
i Rafał Rusnak, ks. Jerzy Raźny, Za-
stępca Wójta Katarzyna Szybiak, Soł-
tysi Gminy Niedźwiedź i Mszana Dol-
na, Franciszek Dziedzina i Kazimierz 
Pajdo. Mszę Św. w intencji Ojczyzny 
i Mieszkańców koncelebrowali księ-
ża proboszczowie dwóch mszańskich 
parafii: Jerzy  Raźny, Tadeusz Mro-
wiec, oraz ks. Tomasz Stec. W czasie 
mszy św. wystąpił chór “Gloria Dei” 
z Poręby Wielkiej, a po mszy św. chór 
Gospel z Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Mszanie Dolnej. Następnie utwory 
na skrzypce i organy wykonali Maria 
Flig z Piotrem Wójcikiem. 

Serdecznie dziękuję Księżom Pro-
boszczom i ks. Tomaszowi, Paniom 
i Panom Radnym wszystkich Rad, 
Pani Burmistrz, Panom Wójtom, chó-
rowi “Gloria Dei” z Poręby Wielkiej 
pod dyrekcją Beaty Klimek, chórowi 
Gospel pod dyrekcją Lei Kjelsden, 
Pani Marii Flig, Panu Piotrowi Wój-
cikowi, Pani Kamilli Jasińskiej, Panu 
Markowi Pankowi, Pani Stanisławie 
Myszogląd, Pani Anecie Kowalew-
skiej I wszystkim, którzy wzięli udział 
i pomogli w organizacji tej uroczysto-
ści – podsumowuje Jan Chorągwicki, 
inicjator wydarzenia.

red. J. Chorągwicki 
fot UM

4 czerwca 2019r. odbyła się wspólna, uroczysta sesja trzech Rad: Miasta Mszana Dolna, Gminy Niedźwiedź 
oraz Gminy Mszana Dolna. 
Dzięki porozumieniu i współpracy pomiędzy władzami samorządowymi wszystkie Rady przez alkamację 
przyjęły oświadczenie upamiętniające 30 rocznicę częściowo wolnych wyborów do parlamentu w 1989 roku. 

Uroczysta sesja trzech Rad Gmin Zagórzańskich – 
Święto Wolności i Solidarności

30 rocznica częściowo wolnych wyborów do parlamentu w 1989 roku.

firma, a zaproponowana cena wymu-
siła podniesienie stawek dla miesz-
kańców. W tej sytuacji Radni posta-
wieni w obliczu groźby braku firmy 
do wywozu śmieci uchwalili zapropo-
nowane przez Panią Burmistrz staw-
ki. Nowe opłaty będą wynosić 25 i 40 
złotych. Jednocześnie Radni podczas 
prac w komisjach zgłosili szereg wnio-
sków i pomysłów mogących wpłynąć 

na obniżenie opłat za śmieci w kolej-
nym okresie przetargowym.
Prace komisji Rady Miejskiej skupiały 
się przede wszystkim na rozpatrywa-
niu bieżących spraw i wniosków kie-
rowanych do Rady. W okresie wiosen-
nym dokonano przeglądu stanu dróg. 
Na spotkaniach Radnych z Mieszkań-
cami w  terenie ustalano zakres nie-
zbędnych prac. Wszystkie wymaga-

jące napraw drogi zostały pozytywnie 
zaopiniowane do remontów o czym 
Pani Burmistrz została poinformowa-
na. Wybór kolejności i ustalenie ter-
minów remontów pozostają w gestii 
Burmistrza Miasta.
 

Janusz Matoga
Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Mszanie Dolnej 
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Srodowisko, ekodziałania

Lato 2/2018

Szanowni Mieszkańcy!

Od 1 lipca 2019 roku wzrosły opłaty 
za gospodarowanie odpadami, a ko-
lejna podwyżka miała miejsce w dniu 
1 sierpnia 2019 roku. Dla większości 
z Państwa już pierwsza podwyżka 
była zaskoczeniem, a szczególnie jej 
wysokość, natomiast druga podwyżka 
wydaje się absurdalna. Postanowiłam 
rzucić nieco światła na to zagadnienie 
i przedstawić skąd wzięły się te po-
sunięcia, co miało na nie wpływ i jak 
wspólnie możemy pomóc w stabiliza-
cji tej opłaty.
W kwietniu i w maju 2019 roku od-
były się dwa przetargi, w obu oferent 
był tylko jeden, czyli Zakład Utylizacji 
Odpadów z Myślenic. 
W obu cena za odbiór 
odpadów znacznie 
przewyższała zało-
żoną kwotę zapłaty. 
Kwota ta obliczona 
była wg obowiązu-
jących wówczas sta-
wek opłat za śmieci, 
czyli 12,50 złotych od 
osoby segregującej 
odpady. W pierw-
szym przetargu nie 
rozdzielaliśmy zadań, 
w drugim podzielili-
śmy ofertę na trzy za-
dania. Liczyliśmy, że 
do przetargu przystą-
pi więcej oferentów. 
Na początku czerwca 
dostaliśmy też infor-
mację z Myślenic, że 
założona ilość ton zo-
stanie przekroczona 
szacunkowo o około 300, na których 
wywóz zawrzeć musieliśmy aneks 
do poprzedniej umowy na okres od 
01.07.2018 roku do 30.06.2019 roku. 
Ostatecznie z wyliczeń wyszło, że limit 
zawarty w umowie został przekroczo-
ny o 279,84 ton. Przetarg w 2018 roku 
na wspomniany okres od 01.07.2018 
- 30.06.2019 roku zakładał, że firma 
odbierze 1700 ton, choć już w latach 
poprzednich z wyliczeń wynikało, że 
mieszkańcy oddają powyżej 1900 ton 
śmieci i ta liczba z roku na rok rośnie. 
Z uwagi na to jeszcze przed trzecim 
przetargiem musieliśmy podnieść 
stawkę opłaty. A ponieważ nie zdą-
żylibyśmy z procedurą przetargową 
przed końcem czerwca zawarliśmy 
umowę dodatkową z obecną firmą na 
okres lipca 2019 roku, gdzie założyli-
śmy odbiór 160 ton (faktycznie z wyli-
czeń wynika, że było ich 158). Niestety 
stawka za odbiór tych śmieci była już 

stawką wyższą niż ta z poprzedniego 
okresu. W trzecim przetargu ogłoszo-
nym na okres 5 miesięcy wzięła udział 
znowu jedna i ta sama firma, jednak 
oferowana cena za 1 tonę odpadów 
była niższa niż w dwóch unieważ-
nionych przetargach. Zdecydowałam 
więc o podpisaniu umowy.
W 2018 roku odbyły się dwa prze-
targi na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów. W pierwszym przetargu 
założona liczba ton do odbioru wyno-
siła 1900. Była to realna liczba, jednak 
okazało się, że opłata dla mieszkańców 
z kwoty 6,50 zł musiałaby wzrosnąć do 
kwoty 16 złotych od osoby segregują-
cej odpady (o czym wspomina jeden 
z radnych na sesji w dniu 11.06.2018 

roku w poprzedniej kadencji – zapis 
w protokole). Dlatego jak wynika z do-
kumentacji w drugim przetargu obni-
żono liczbę ton do 1700, co jak się do-
myślam pozwoliło na podwyżkę opłat 
tylko do kwoty 12,50 zł od osoby segre-
gującej odpady. Ale co niestety spowo-
dowało konieczność aneksu i dopłaty 
151.718,05 złotych za niedoszacowane 
wówczas zamówienie. Oczywiście 
można by było teraz również przyjąć 
kolejną fikcję mniejszej ilości ton, ale 
jak długo… Myślę, że taka kumula-
cja „niedoszacowanych” zamówień 
w pewnym momencie zwiększyłaby 
jeszcze te koszty. Była to trudna de-
cyzja, ale uznałam, że dużo lepsza dla 
nas wszystkich jest realna ocena ilości 
ton. Nie twierdzę, że opłata nie wzro-
słaby w tym roku, wzrosłaby na pew-
no, ale nie o 100 %.
Ostatecznie do wzrostu kwoty do 25 
złotych od osoby segregującej odpa-

dy przyczyniała się decyzja poszcze-
gólnych Radnych o przegłosowaniu 
stawek w wysokości 19 złotych od 
osoby na czerwcowej sesji. Moja pro-
pozycja zakładała kwotę 21,70 złotych 
od osoby segregującej odpady i prosi-
łam Radnych by taką wysokość stawki 
rozważyli, apelowałam o to jeszcze na 
sesji Rady, apelował o to również jeden 
z Radnych. Mówiłam, że ta stawka 
(21,70 zł) pozwoli nam na jej utrzyma-
nie przynajmniej do końca 2019 roku, 
a decyzja o niższej stawce (19 zł) spo-
woduje konieczność uchwalenia kolej-
nej tym razem już wyższej stawki (25 
zł) od sierpnia 2019 roku. 
I tak kwota 151.718,05 zł za dodatko-
we tony z poprzedniego zamówienia, 

kwota 115.290 złotych 
za dodatkową lipco-
wą umowę i kwota 
553.878 złotych z prze-
targu na 5 miesięcy 
oraz 72.000 złotych 
stanowiące koszty 
administracyjne po 
dodaniu dają sumę, 
na którą musimy mieć 
pokrycie w budżecie. 
Prawo w Polsce okre-
śla, że gospodarka 
odpadami komunal-
nymi ma się samofi-
nansować. Oznacza 
to, że wszystkie kosz-
ty z tym związane 
mogą być pokrywa-
ne tylko z opłaty od 
mieszkańców. Miasto 
nie może dopłacać 
do tego zadania i nie 
może na tym zarabiać.

W okresie od 01.07.2018 roku do 
30.06.2019 roku cena za tonę odpa-
dów segregowanych wynosiła 542,16 
zł, a za tonę odpadów niesegregowa-
nych wynosiła 617,76 zł. Obecnie od 
01.07.2019 roku do 31.12.2019 roku 
cena za tonę odpadów segregowanych 
wynosi 680,40 zł, za tonę odpadów nie-
segregowanych 772,20 zł, za tonę od-
padów odebranych z PSZOK wyniesie 
626,40 zł, za tonę odpadów wielkoga-
barytowych wyniesie 691,20 zł. Już 
teraz opracowujemy przetarg na kolej-
ny okres tj od 01.01. – 31.12.2020 roku. 
Ceny oferowane przez firmy biorące 
udział w przetargu nie mogą być ne-
gocjowane, o wyborze firmy decyduje 
najniższa cena. Jednak już od kilku lat 
w przetargach bierze udział tylko je-
den przedsiębiorca.
Szukamy obecnie wspólnie z Radnymi 
rozwiązań, które pozwoliłyby nam, je-
żeli nie na obniżenie opłat, to chociaż 

Gospodarka odpadami
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W dniu 9 sierpnia 2019 r. 
w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Mało-

polskiego Burmistrz Miasta Mszana 
Dolna Anna Pękała podpisała LIST 
INTENCYJNY dotyczący przystą-
pienia do współpracy przy realizacji 

projektu pn. ,,Małopolski Tele Anioł” 
współfinansowanego przez Unię Eu-
ropejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach 
Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020.
Działając w duchu partnerstwa, Stro-
ny niniejszego Listu Intencyjnego wy-
rażają wolę współpracy w zakresie 
prowadzenia wspólnych działań pro-
mocyjnych mających na celu dotarcie 
z informacją o projekcie do mieszkań-
ców danej gminy oraz włączenie do 
niego osób niesamodzielnych potrze-
bujących wsparcia.

Głównym celem projektu jest popra-
wa jakości życia niesamodzielnych 
Małopolan poprzez realizację działań 
na rzecz rozwoju usług opiekuńczych 
i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania. 
W ramach projektu niesamodziel-
ni Małopolanie uzyskają wsparcie 
w zakresie usług Centrum Tele opie-
ki polegające również na możliwości 
uzyskania opaski, która działa jak 
mały telefon komórkowy – pozwala 
na połączenie z centrum medycznym 
za pomocą jednego przycisku. W ten 
sposób mogą się z nią skontaktować 
pracownicy centrum, ale także jej bli-
scy.
Zadaniem Gminy jest inicjowanie 
i wspieranie wzajemnej współpracy 
w zakresie rekrutacji Uczestników 
do projektu ,,Małopolski Tele Anioł” 
w szczególności poprzez:
• dotarcie z informacją o projekcie do 

osób niesamodzielnych z terenu 
Miasta Mszana Dolna (starszych, 
chorych, niepełnosprawnych) oraz 
ich rodzin, które wymagają opieki 
lub wsparcia w związku z niemoż-
nością samodzielnego wykonania 
co najmniej jednej  z podstawowych 
czynności dnia codziennego,

• pomoc tym osobom w pozyskaniu 
i wypełnieniu formularza zgłosze-
niowego do projektu oraz ewentu-
alne przesłanie formularza do Biura 
projektu ,,Małopolski Tele Anioł”. 

Szczegółowe informacje dotyczące 
rekrutacji do Projektu Małopolski Te-
le-Anioł wraz z wzorem Formularza 
dostępne są na stronie internetowej ht-
tps://www.malopolska.pl/teleaniol  
oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Mszanie Dolnej przy ul. 
Starowiejskiej 2.

red. i fot. MOPS

Dom zakonny Zgromadzenia 
Sióstr Franciszkanek Rodziny 
Maryi na ulicy Leśnej w ponie-

działek, 5 sierpnia przeżywał praw-
dziwe oblężenie gości. Wszystko to za 
sprawą niezwykle skromnej Jubilatki, 
która nie mogła się nadziwić, że to 
z jej powodu jest tyle szumu. Siedzia-

ła sobie spokojnie w otoczeniu dwóch 
rodzonych sióstr i wesoło śpiewała 
przeróżne piosenki, a im bardziej za-
pełniała się sala tym bardziej miała 
ochotę uciekać jak najdalej od tego 
zamieszania… Na szczęście nikt nie 
brał na poważnie takich deklaracji, 
odznaczenie Krzyżem Komandor-

skim Orderu Odrodzenia Polski na-
dane przez Prezydenta RP Andrzeja 
Dudę to bardzo poważna sprawa, 
dekoracji dokonał Minister Adam 
Kwiatkowski, w imieniu Wojewody 
Piotra Ćwika okolicznościowy list od-
czytała Lucyna Gajda Zastępca Dyrek-
tora Wydziału Spraw Obywatelskich. 

na ich utrzymanie na obecnym pozio-
mie. 
Znowelizowana ustawa zakłada, że za 
kompostowanie bioodpadów można 
uwzględniać ulgi 
w opłatach od mieszkańców. Myślimy 
też o innych formach utylizacji od-
padów szklanych i papierowych, co 
również pozwoliłoby na pewne ulgi 
w opłatach. Na PSZOK będziemy wa-
żyć odpady odbierane przez przedsię-
biorcę, który wygrał przetarg. 
Kolejnym pomysłem na bardziej eko-
nomiczne gospodarowanie finansa-
mi jest wprowadzenie, do miejskiego 
systemu odbioru odpadów komunal-
nych, przedsiębiorców z terenu Mia-
sta, z tym, że w ustawie pojawił się 
zapis, na mocy którego przedsiębior-
ca będzie mógł wybrać, czy chce być 
w systemie czy podpisze odrębną 
umowę z wybraną przez siebie firmą 
utylizacyjną.
Na ilość wytwarzanych śmieci duży 
wpływ ma też to, co i w jakich opa-
kowaniach kupujemy w sklepach. 
Prawie każdy produkt spożywczy 
w większości sklepów jest pakowany 
w plastik, zakupy pakujemy do plasti-
kowych toreb, a napoje najczęściej ku-
pujemy w plastikowych bezzwrotnych 
butelkach. Choć plastik relatywnie jest 
lekki, to przy dużej ilości zamienia się 
w tony.
Zaplanowaliśmy także, kontrole firmy 
odbierającej śmieci m.in. pod kątem 
faktycznej ilości odbieranych z terenu 
Miasta ton, kontrole przedsiębiorców 
pod kątem zawierania umów na wy-
wóz odpadów oraz kontrole składa-
nych deklaracji. Obecnie w Mszanie 
zameldowanych jest 7948 osób. Na 
koniec czerwca deklaracje złożyło 6346 
osób i jest to liczba, która zmienia się 
z miesiąca na miesiąc. 
O wszystkich inicjatywach będziecie 
Państwo informowani na sesjach, na 
stronie internetowej oraz przez Rad-
nych ze swoich okręgów. 

Anna Pękała
Burmistrz Miasta Mszana Dolna

Mszana Dolna 
przystąpiła do projektu 

„Małopolski Tele-Anioł”

Medal od Prezydenta 
i dwieście lat dla Siostry Ludwiki
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Siostra Ludwika Bednarek odebrała 
odznaczenie za ratowanie dzieci ży-
dowskich podczas II wojny światowej. 
Pani Burmistrz Anna Pękała składając 
gratulacje, przytoczyła słowa Świę-
tego Jana Pawła II: „Każde życie, na-
wet najmniej znaczące dla ludzi, ma 
wieczną wartość przed oczami Boga”. 
Siostra Ludwika otrzymała również 
pamiątkowy medal Św. Michała Ar-
chanioła Patrona naszego miasta – 
okazało się, że Św. Michał towarzy-
szył jej przez całe zakonne życie przy 
okazji różnych zawodowych zmian. 
W Mszanie Dolnej może ją pamiętać 
każdy, kto odwiedzał kancelarię para-
fialną – jeszcze nie tak dawno można 
było ją tam spotkać. Bardzo sumiennie 
pełniła swoje obowiązki – pamiętała 
o wszystkim i każdego znała. Do świę-
towania 100 lat brakuje jej czterech 
miesięcy, a każdy kto miał z nią do 
czynienia nie może się nadziwić, skąd 
u s. Ludwiki taka jasność umysłu, ży-
wotność i humor… Gdy my nad tym 
się zastanawiamy i zachodzimy jak 
to jest możliwe, to w tym czasie s. Lu-
dwika wyrecytuje z pamięci wiersz, 
zaśpiewa coś o wojence i ułanach, 
a jeszcze przekornie będzie twierdzić, 
że to jest wszystko za dużo jak na taką 
prostą osobę, jak ona. Cała siostra Lu-
dwika… Dwieście rozśpiewanych lat 
Siostro Ludwiko!

Bednarek Ludwika zak. Gabriela 
(ur. 1919), wychowawczyni i kie-
rowniczka przedszkoli, od 1935 r. 
zakonnica Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek Rodziny Maryi, 
wieloletnia przełożona domów za-
konnych, radna generalna w latach 
1961-1966.
Wychowawczyni dzieci w wojen-
nym domu dla sierot, Lwów, Dom 
generalny, ul. Kurkowa 45.
Bednarek Ludwika urodziła się 
we wsi Sechna (gm. Ujanowice) 
jako córka Piotra i Stefanii z domu 
Waligóra, miała pięcioro rodzeń-
stwa. W rodzinnej miejscowości 
ukończyła cztery klasy szkoły po-
wszechnej. W 1935 r. wstąpiła do 
Zgromadzenia Sióstr Franciszka-
nek Rodziny Maryi, które w nie-
dalekich Żbikowicach od 1912 r. 
pracowały w szkole powszech-
nej oraz opiekowały się ubogimi 
i chorymi w okolicznych wioskach. 
Formację zakonną odbyła w Lwo-
wie w Domu Generalnym przy ul. 
Kurkowej 45. Po uzupełnieniu wy-
kształcenia podstawowego i skoń-
czeniu trzyletniego Seminarium 
dla Wychowawczyń Przedszkoli 
w 1942 r. we Lwowie, siostra Lu-
dwika pracowała jako wychowaw-
czyni w Domach Dziecka, które 
przełożona generalna m. Ludwika 
Lisówna zorganizowała dla osie-
roconych dzieci polskich i żydow-
skich w domu generalnym przy ul. 
Kurkowej 45. W tym trudnym okre-
sie okupacyjnego terroru, wobec 
częstych rewizji niemieckich, któ-
re siały strach i przerażenie, kiedy 
za ukrywanie dzieci żydowskich 
groziła śmierć, siostry z odwagą 
i poświęceniem przygarnęły około 
40 bezbronnych dzieci, wśród nich 
ok. 15 żydowskich dziewczynek, 
stwarzając im, pomimo trudnych 
warunków materialnych rodzinną 
atmosferę. Oprócz tego wojennego 
sierocińca siostry prowadziły także 

w tym domu przedszkole dla 50 
ubogich dzieci z miasta. 
Siostra Ludwika mając pogodne 
usposobieniem pozytywnie od-
działywała na wychowywane sie-
roty, wnosząc w środowisko dzieci 
i sióstr atmosferę pokoju i radości.
Po wojnie i repatriacji Siostra Lu-
dwika Gabriela Bednarek od 1947 
r. pracowała w przedszkolach 
i zakładach wychowawczych, 
łącząc wychowanie dzieci z obo-
wiązkami przełożonej wspólnoty 
zakonnej w Krakowie – Borek Fa-
łęcki, w Ostrowu Świętokrzyskim, 
w Domu Prowincjalnym w Krako-
wie (ul. Radosna), w Domu Gene-
ralnym w Warszawie, pełniąc jed-
nocześnie funkcje radnej generalnej 
(1961-1966). 
Nie szczędziła trudu i pracy na pla-
cówkach parafialnych: Mokrzyska, 
Mszana Dolna, Niedźwiedź. Od 
1993 r. przebywa jako zasłużona 
emerytka w Mszanie Dolnej, przy 
ul. Leśnej. Pomimo wieku nie stro-
niła od pracy – przez wiele lat peł-
niła obowiązki bibliotekarki, pełna 
pogody ducha i radości, z modlitwą 
i różańcem w ręku, z jasnym umy-
słem, otwartym sercem i uśmie-
chem na ustach przyjmuje każdy 
nowy dzień życia jako dar Boży 
i tym darem dzieli się z siostrami 
i osobami je odwiedzającymi. 

oprac. 
Teresa Antonietta Frącek RM
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Agnieszka Wójcik z Mszany 
Dolnej, została wybrana przez 
MSZ na funkcję Młodzieżowej 

Delegatki Polski do Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych / UN Youth 
Delegate of Poland na roczną kaden-
cję 2019 – 2020. Było to zwieńczenie 
czteroetapowej procedury rekrutacyj-
nej, prowadzonej przez Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych i Polską Radę 
Organizacji Młodzieżowych.
Jest to już szósta edycja tego global-
nego programu w Polsce, który został 
zainaugurowany rezolucją Zgroma-
dzenia Ogólnego ONZ „World Pro-
gramme of Action for Youth” z 1995 
roku. Jednym z założeń programu 
stało się wezwanie państw członkow-
skich do wysyłania reprezentantów 
środowisk młodzieżowych jako człon-
ków delegacji dyplomatycznych, aby 
tym samym włączyć głos młodzieży 
do międzynarodowych procesów de-
cyzyjnych. Jest to funkcja apolityczna 
i pro bono.
Już jesienią tego roku pochodząca 
z Mszany Dolnej Agnieszka Wójcik 
dołączy do prac polskiej delegacji pod-
czas 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ w Nowym Jorku, reprezentując 
polską młodzież na forum Narodów 
Zjednoczonych. Będzie miała oka-
zję m.in. przemówić na forum ONZ, 
współtworzyć rezolucje w ramach 
prac III Komitetu ZO ONZ, dyskuto-
wać nad rozwiązywaniem globalnym 
problemów młodych czy promować 
osiągnięcia polskiej młodzieży na fo-
rum Narodów Zjednoczonych. 
Młodzieżowy Delegat jest głosem pol-
skiej młodzieży w ONZ i łącznikiem 
pomiędzy młodymi a światowymi 
liderami. Zadania, jakie czekają te-
raz Agnieszkę, to m.in. prowadzenie 
kompleksowych konsultacji z przed-
stawicielami środowisk młodzieżo-
wych, współpraca z organizacjami 
pozarządowymi, instytucjami admi-
nistracji państwowej, samorządowej 
oraz z delegatami z innych krajów 
(obecnie ok. 80 krajów powołało pro-
gram UN Youth Delegate). Będzie 
również odpowiedzialna za popula-
ryzację i promocję Agendy 2030 i Ce-
lów Zrównoważonego Rozwoju czy 
promocję działań ONZ wśród polskiej 
młodzieży, uczestnictwo w konferen-
cjach naukowych i wydarzeniach edu-
kacyjnych oraz udział w negocjacjach 
i spotkaniach dyplomatycznych. Po-
wyższe działania mają na celu zwięk-
szanie udziału młodzieży w procesach 
decyzyjnych na każdym poziomie, 

zwiększenia jej wkładu w rozwój Pol-
ski oraz do współpracy międzyna-
rodowej, zwiększanie świadomość 
o globalnej sytuacji młodzieży oraz po-
prawianie tego, w jaki sposób prawa 
i aspiracje młodych są respektowane. 
– Większa partycypacja młodych 
w procesach decyzyjnych jest moim 
zdaniem niezbędna, aby budować 
społeczeństwo obywatelskie w Polsce 
– tak aby głos młodych był słyszalny, 
biorąc pod uwagę chociażby fakt, że 
patrząc globalnie obecna generacja lu-
dzi w wieku 16 – 25 lat jest najliczniej-
szą w historii, a do 2050 roku ponad 
połowa światowej populacji to będą 
właśnie młodzi, którzy muszą mieć nie 
tylko vote, ale również voice – zauwa-
ża Agnieszka Wójcik. – Tematem prze-
wodnim poprzedniej kadencji była 
edukacja i problem zatrudnienia mło-
dych. Ja chciałabym z kolei skupić się 
na temacie „Młodzi a rewolucja cyfro-
wa” oraz na zmianach klimatu – zapo-
wiada. – Przede mną rok intensywnej 
pracy, spotkań i konsultacji z młodzie-
żą, realizowania własnych projektów 
i inicjatyw – dodaje. 
Poczynania Agnieszki Wójcik jako 
Młodzieżowej Delegatki Polski do 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
można śledzić poprzez stronę inter-
netową https://unyouthdelegate.pl 
i Facebooka. 

Agnieszka Wójcik pochodzi z Msza-
ny Dolnej, gdzie ukończyła Liceum 
Ogólnokształcące („Leśną”). Obec-
nie studiuje prawo na Uniwersytecie 
Warszawskim (właśnie ukończyła 
III rok). W czerwcu 2019 r. została 
również absolwentką Centrum Pra-
wa Amerykańskiego, organizowa-
nego przez Georgia State University 
i Emory University School of Law. 
Odbywa praktyki w dziale prawnym 
Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, 
a w przeszłości zdobywała doświad-
czenie zawodowe w licznych organi-
zacjach, takich jak: Helsińska Fundacja 
Praw Człowieka, Humanity in Action, 
Centrum Edukacji Obywatelskiej, Sieć 
Obywatelska Watchdog Polska, kance-
laria prawna „Sołtysiński, Kawecki & 
Szlęzak”, Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych, Churchill House School of 
English Language czy Papworth Trust. 
W marcu tego roku ruszyła z projek-
tem edukacyjnym „We are the UN”, 
którego celem jest promocja Celów 
Zrównoważonego Rozwoju wśród 
polskiej młodzieży. 
Interesuje się prawem międzynarodo-
wym, ochroną praw człowieka i pra-
wem UE, stąd reprezentowała Uni-
wersytet Warszawski na 60. Philip C. 
Jessup International Law Moot Court 
Competition. Jest aktywnie zaanga-
żowana w studencki ruch naukowy, 
pełniąc funkcję wiceprezeski Koła 
Naukowego In Altum i członkini za-
rządu Koła Naukowego Prawa Euro-
pejskiego UW. Działając w SKN Spraw 
Zagranicznych miała okazję współor-
ganizować kilka ogólnopolskich pro-
jektów studenckich, takich jak: Human 
Rights Week, Akcja Dyplomacja czy 
Jesienna Szkoła Młodych Dyploma-
tów. Jak mówi, swoją przyszłość wiąże 
właśnie z prawem międzynarodowym 
i ochroną praw człowieka. 

red i fot. na podstawie przesłanych 
materiałów

Maj i czerwiec to są takie mie-
siące, kiedy uczniowie uczą 
się ale … na wycieczkach. 

W tym roku uczniowie „dwójki” wy-
jeżdżali do Wrocławia, Warszawy, 
Pragi ale najdłużej byli nad polskim 
morzem.   Kolejny raz szkoła zorga-
nizowała Zieloną Szkołę nad Morzem 
Bałtyckim. W zeszłym roku cieszyli 

się cudowną pogodą i ciekawymi za-
jęciami w Jarosławcu a tym razem 1 
czerwca 44 uczniów z klas 4 i 5  wraz 
z nauczycielkami panią Agnieszką 
Lipińską, panią Agnieszką Stożek, 
panią Katarzyną Surmą i panią Re-
natą Wróbel miało okazję uczestni-
czyć w niezapomnianej wycieczce 
do Mrzeżyna. W tej malowniczej 

Agnieszka Wójcik 
Młodzieżową Delegatką Polski do ONZ

Była sobie zielona szkoła…
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Jeszcze przed wakacjami, podczas 
XI sesja Rady Miasta w dniu 25 
czerwca wręczone zostały nagródy 

uczniom za szczególne osiągnięcia: 
za wzorową naukę, za zajęcie wyso-
kiego miejsca w olimpiadach przed-
miotowych i oczywiście za wybitne 
osiągnięcia sportowe. Z każdej szko-
ły zostało wytypowanych pięcioro  
uczniów, którzy zostali zaproszeni na 

sesję wraz ze swoimi rodzicami. Dy-
plomy i nagrody wręczali Przewod-
niczący Rady Miejskiej z Burmistrz 
Miasta Anną Pękałą oraz Przewod-
niczącą Komisji Oświaty Agnieszką 
Sasal. Każdy wyróżniony uczeń został 
przedstawiony ze swoich osiągnięć, 
nie zabrakło też wspólnego grupowe-
go zdjęcia na zakończenie. Jeszcze raz 
serdecznie gratulujemy!  

Nie zabrakło również specjalnych go-
rących podziękowań dla Pana Jana 
Zapały. Został zaproszony na sesję, 
gdyż w uroczysty sposób pragnęliśmy 
podziękować jemu za wszystkie te 
lata, które poświęcił naszym dzieciom 
wpowadzając je w tajniki królewskiej 
gry – szachy. Postać i zasługi, nie tylko 
w tej dziedzinie przedstawił Przewod-
niczący Rady Miejskiej Janusz Matoga.

Pan Jan Zapała, mieszkaniec Msza-
ny Dolnej, w latach 2002-2006  pełnił 
funkcję Przewodniczącego Rady Mia-
sta Mszana Dolna. Przez lata aktywnie 
działał w Miejskiej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, 
promując wśród młodzieży szkolnej   
i dorosłych  profilaktykę przez sport  
jako formę zdrowego stylu życia, wol-
nego od nałogów  i zagrożeń XXI wie-
ku. Społecznik, pasjonat i popularyza-
tor gry w szachy. Instruktor i sędzia 
szachowy Małopolskiego Związku 
Szachowego w Krakowie. W 1994 r. 
założył w Szkole Podstawowej Nr 1 
,,Kółko szachowe”, później w Szkole 
Podstawowej Nr 2, które prowadził 

do  roku szkolnego 2018/2019 r. Przez 
25 lat niezmiennie, w każdą środę, 
pod czujnym okiem Pana Jana,  kil-
kanaście  pokoleń uczniów  miejskich 
szkół  uczyło się niełatwej umiejętno-
ści logicznego myślenia, cierpliwości 
i koncentracji.  Adepci tej królewskiej 
gry  z powodzeniem reprezentowali 
szkoły w turniejach szachowych  na 
szczeblach powiatowych i wojewódz-
kich  promując Miasto Mszanę Dolną 
i Powiat Limanowski. 
Pan Jan Zapała jest pomysłodawcą  i or-
ganizatorem Szachowych Mistrzostw 
Podhala Szkół Podstawowych i od 
1999 r. Gimnazjów  organizowanych 
z powodzeniem  w „Jedynce” od 24 
lat. Rokrocznie do szachownic zasia-
dali uczniowie szkół podstawowych 
oraz gimnazjaliści, którzy zjeżdżali do 
Mszany Dolnej z rodzicami i instruk-
torami, od Kielc, Skawiny po Nowy 
Sącz, Krościenko, Limanową, Rabkę 
Zdrój, Słopnice, Zakopane, Myśleni-
ce, Wieliczkę i Kraków, podnosząc 
swoje kategorie szachowe. Pan Jan 
mocno zaangażował się również w or-

ganizację turnieju szachowego „Daj 
Mata Chorobie”, który organizowany 
jest w Krakowie przez Stowarzysze-
nie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki 
„Przebiśnieg” oraz Małopolski Zwią-
zek Szachowy  na rzecz pacjentów 
z chorobami układu krwiotwórczego. 
Celem turnieju jest pozyskanie krwi 
dla ratowania zdrowia i życia oraz po-
pularyzacja gry w szachy. Dzięki Panu 
Janowi kilkakrotnie organizowana 
była zbiórka krwi w naszym mieście 
na rzecz tego turnieju. Dla szkół miej-
skich od 8 lat organizował w SP-1 Mi-
kołajkowe Turnieje Szachowe.

25-letnia działalność  Pana Jana Za-
pały, pełna zaangażowania, cierpli-
wości, spokoju i umiejętności pracy 
z dziećmi  i młodzieżą oraz wysokiej 
kultury osobistej  zasługuje na wyra-
zy najwyższego uznania i jest przy-
kładem dla młodych ludzi.

Serdecznie dziękujemy!

Uhonorowani zostali uczniowie:
 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1  ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
MAŁGORZATA GAL 
JAN KOPYCIŃSKI
ALEKSANDRA MUCHA
ŻANETA WESOŁOWSKA 
KONRAD WSÓŁ

KACPER FARGANUS
ZUZANNA PAZDUR
WERONIKA PUTO
JULIA STOŻEK
MAKSYMILIAN ŚMIESZEK

Gratulacje dla uczniów 
na sesji Rady Miasta

nadmorskiej miejscowości uczestni-
cy brali udział w licznych zajęciach 
sportowo rekreacyjnych, podchodach,  
zwiedzali okolicę, port, bawili się na 
dyskotece, spacerowali brzegiem mo-
rza. Z wielką przyjemnością pozna-
wali zwyczaje i historię mieszkańców. 
Wspaniała pogoda była dodatkiem 
niezapomnianych wycieczek do Świ-
noujścia, Międzyzdrojów i Kołobrze-
gu, gdzie uczniowie poznawali histo-
rię miast, zwiedzali port, wspinali się 
na latarnię, zwiedzali Muzeum Oręża 

Polskiego pod czujnym okiem pani 
przewodnik. Oczywiście  był czas na 
zakup pamiątek, widokówek, zrobie-
nie zdjęcia. Dzięki życzliwym rodzi-
com, wsparciu m.in. Szkolnej Spół-
dzielni Uczniowskiej prowadzonej 
przez pana Łukasza Dobrowolskiego, 
firmie GDM w Mszanie Dolnej, firmie 
Tymbark każdy uczestnicy wyjechali 
z symboliczną pamiątką.

red i fot. ZPO
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21 lipca został zorganizowany 
II Zlot Pojazdów Zabytko-
wych. Rok wcześniej, rów-

nież w ramach Dni Mszany Dolnej, 
udało się go zorganizować na Rynku 
i okazało się, że zainteresowanie jest 
tak duże, że wymaga zdecydowanie 
większej przestrzeni, stąd niewielka 
zmiana. Od godz. 10:00 można było 
spokojnie zaglądnąć pod maskę, zro-
bić pamiątkowe zdjęcie a także wy-
słuchać historii danego modelu. Kolej-
nym punktem był udział w rajdzie do-
okoła Lubogoszczy. Komandor Zlotu 
Jan Sentyrz przygotował dla uczest-
ników malowniczą trasę liczącą 40 
km oraz próby sprawnościowe, które 
były do wykonania na parkingu stacji 
narciarskiej „Kasina Ski”. Przy okazji 
załogi mogły skorzystać z wyjazdu na 
szczyt Śnieżnicy i zwiedzić wystawę 
zabytkowych motorowerów zlokali-
zowaną na szczycie góry. Uczestni-

cy nie przypuszczali jednak z jakimi 
trudnościami przyjdzie im się na tej 
trasie zmierzyć. Zaplanowany postój 
w Kasinie Wielkiej pod wyciągiem 
oraz prezentacja się udała, niestety 
po drodze niespodziewanie nadcią-
gnęły ciemne chmury i zaplanowany 
przyjazd na stadion odbywał się już 
w strugach mocnego deszczu. Najgo-
rzej miała komisja konkursowa, która 
musiała w kilku kategoriach wybrać 
najlepszych podczas rajdu. Konkurs 
Elegancji o Puchar Burmistrza Msza-
ny Dolnej był jednym z punktów pro-
gramu przygotowanego przez mia-
sto na ten dzień na stadionie.  Dzięki 
wysokiej frekwencji ponad 40 załóg 
w imprezie można było podziwiać 
cały przekrój motoryzacji, począwszy 
od samochodów przedwojennych 
z lat 20 do młodszych youngtimerów. 
Członkami komisji konkursowej byli 
Burmistrz Miasta Anna Pękała oraz 

Przewodniczący Rady Miejskiej Ja-
nusz Matoga. Każdy uczestnik rajdu 
otrzymał pamiątkową statuetkę, a do-
datkowe puchary, nagrody i albumy 
ufundowane były w konkursowych 
kategoriach. Mamy nadzieję, że pomi-
mo niesprzyjających warunków nasi 
zmotoryzowani goście mają dobre 
wspomnienia z mszańskiego rajdu.
Głównym sponsorem Zlotu było 
miasto Mszana Dolna, a pozostali 
sponsorzy to fi rma olejowa Ravenol 
Polska, stacja narciarska „Kasina Ski”, 
miesięcznik „Automobilista”, fi rma 
Auto-Mat Sentyrz Kraków oraz fi rma 
Sentyrz Sklep & Service Mszana Dol-
na. Dzięki nim uczestnicy Zlotu mo-
gli nieodpłatnie skorzystać z różnych 
atrakcji oraz cateringu. Dużą pomoc 
przy organizacji i przebiegu Zlotu 
okazali członkowie Koła Pojazdów 
Zabytkowych przy Automobilklubie 
Krakowskim.

WYNIKI POSZCZEGÓŁNYCH KATEGORII:

Konkurs elegancji: Klasyfi kacja generalna:

I miejsce: II miejsce: III miejsce: I miejsce: II miejsce: III miejsce:
Ryszard Gargul, 
auto: American 

Bantam Roadster 
60, rok produkcji: 

1938

Tadeusz Kozioł, 
auto: Mercedes 

190 SL, 
rok produckji: 

1961

Janusz Sebzda, 
auto: Mercedes 

W-108, 
rok produkcji: 

1969

Marian Stoch, 
auto: Aston 

Martin, 
rok produkcji: 

1937

Tadeusz Kozioł, 
auto: Mercedes 

190 SL, 
rok produckji: 

1961

Janusz Sebzda, 
auto: Mercedes 

W-108, 
rok produkcji: 

1969

Wyróżnienia Stacja Narciarska Śnieżnica: Wyróżnienia Ravenol: 

Jacek Zając, auto: Mercedes 170V - W 136, 
rok produkcji: 1936

Paweł Łopatka, auto: Triumph Spitfi re 1500, 
rok produkcji: 1978

Wojciech Groń, auto: DKW F1, 
rok produckji: 1931

Mateusz Karklissiyski auto: Buick Elektra 225, 
rok produkcji: 1960
Radosław Wołek, auto: Henkel Trojan 200 cm³, 
rok produkcji: 1948

Zwycięzcom gratulujemy zdobytych nagród, a organizatorom wspaniałej imprezy.
red. Jan Sentyrz
fot. UM i MOK

DNI MSZANY DOLNEJ 2019

Udany zlot w ekstremalnych warunkach
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Ofi cjalnego otwarcia Dni Msza-
ny Dolnej 2019 dokonali 
Burmistrz Miasta Anna Pę-

kała wraz z Przewodniczącym Rady 
Miejskiej Januszem Matogą. Życzyli 
udanej zabawy podczas koncertów 
i gorąco zachęcali do udziału w przy-
gotowanych dodatkowych atrakcjach 
na stadionie miejskim. Do udziału 
w koncertach nikogo specjalnie na-
mawiać nie trzeba, tym bardziej, że 
po raz pierwszy na Dniach Mszany 
Dolnej miał wystąpić nasz rodzimy 
zespół EGR – Eksperymentalna Grupa 
Rockowa. Skierowano podziękowania 

dla naszych sponsorów i organizato-
rów, a potem zaprosiliśmy na scenę 
młode talenty, które swoje pierwsze 
muzyczne występy przeżyły podczas 
organizowanego w czerwcu VI Mini 
Talent Show: Anna Filipiak, Kaja Ko-
larska, Joanna Potaczek oraz Grzegorz 
Pazdur. Wszyscy fi naliści otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i statuetki, na-
tomiast Grzegorz jako zwycięzca Mini 
Talent Show odebrał dodatkowo spe-
cjalnie przygotowany czek – nagrodę 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1. 
A potem… Potem sceną zawładnęła 
grupa, która rock and roll’a ma we 

krwi. EGR – Eksperymentalna Grupa 
Rockowa to zespół założony w 2012, 
który grywa od Bieszczad aż po Ta-
try lub jak kto woli Tenczyn… Grają 
dla siebie, bo kochają muzykę, grają 
dla znajomych i nagle okazuje się, że 
mają zapełnione trybuny… Tańce, 
wspólne śpiewy – wszyscy dobrze się 
bawili słysząc znane i lubiane utwo-
ry w wykonaniu szalejącej na scenie 
wokalistki. Jednym słowem cieszymy 
się ogromnie, że wystąpili na Dniach 
Mszany Dolnej. Marek, Zbyszek, 
Kuba, Paweł, Nina – jeszcze raz dzię-
kujemy za Wasz występ!

DNI MSZANY DOLNEJ 2019

Sobotnie koncerty

Znany rockowy zespół IRA sku-
pił wieczorem sporą publicz-
ność na mszańskim stadionie. 

Odpowiednio rozbujani przez wcze-
śniej występujący EGR fani czekali na 
pojawienie się na scenie Artura Ga-
dowskiego ze zespołem. Owacyjnie 
przyjęci wykonali zarówno stare, zna-
ne przez wszystkich utwory „Ona jest 
ze snu”, „Nadzieja”,  „Mocny”, „Taki 
sam” oraz te najnowsze „Wybacz” czy 

„My” z najnowszej studyjnej płyty ze-
społu wydanej na okoliczność 30-lecia 
pracy artystycznej zespołu. Nie za-
brakło nowych interpretacji Nirvany 
czy brawurowo wykonanego utworu 
„Płonie stodoła” Czesława Niemena. 
Okazało się, że mszańska publicz-
ność dobrze bawiła się na koncercie 
IRA śpiewając razem z wokalistą. 
Zadowolony z koncertu był również 
zespół, który nie ukrywał, że chętnie 

zagra jeszcze jeden koncert z uwagi 
na taką pozytywną energię pod sceną. 
Kto wie? Zobaczymy…  Po koncer-
cie IRA tak szybko nas nie opuściła 
– zespół rozdawał autografy i chętnie 
pozował do zdjęć. A po rockowym 
zespole scenę zajął DJ Dwawe - na 
co dzień współpracujący z dyskoteką 
Energy2000. 

IRA na scenie!
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16 sierpnia b.r. nasze serca 
przeszył ból nieporówny-
walnie większy od tego, któ-

ry odczuwałam jako matka podczas 
przyjścia Konrada na świat. W tym dniu 
towarzyszyliśmy naszemu pierworod-
nemu Synkowi w ostatniej chwili Jego 
ziemskiego życia. Wtedy, niemal 24 
lata temu, z naszych oczu popłynęły łzy 
szczęścia, a serce zapłonęło taką miło-
ścią, jaką znają tylko rodzice. W piąt-
kowe popołudnie nasze oczy wypełniły 
łzy smutku i rozpaczy, a serca pękły, bo 
po ludzku nie wytrzymały tej 
ogromnej straty. 
Razem z naszym Synem, Kon-
radem, przeżyliśmy 23 wspa-
niałe lata, ale ostatnie trzy 
z nich wrosły w nasze serca 
szczególnie. Codziennie towa-
rzyszyliśmy naszemu Synowi 
w walce o największe z jego 
marzeń. W tej trudnej drodze 
nie byliśmy jednak sami. Spo-
tkaliśmy osobiście wiele osób, 
które pomagały nam każdego 
dnia toczyć bój o powrót Kon-
rada do zdrowia. Doświadczy-
liśmy wsparcia ludzi których 
znaliśmy, osób poznawanych 
podczas kolejnych etapów 
leczenia naszego Syna i całej 
rzeszy ludzi, których jeszcze 
nie poznaliśmy i pewnie ni-
gdy nie będzie nam dane się 
z nimi spotkać. Wam wszyst-
kim, bez wyjątku, wyrażamy 
swoją ogromną wdzięcz-
ność za każdy przejaw życzliwości, 
wsparcia i pomocy. Z głębi naszych 
złamanych bólem rodzicielskich serc 
dziękujemy personelowi Szpitala im. 
Rydygiera w Krakowie, Sheba Me-
dical Centel w Tel Avivie i Centrum 
Onkologii w Gliwicach za wspaniałą 
opiekę nad naszym dzieckiem, każde 
słowo pokrzepienia i wszelką okaza-
ną nam przez te lata pomoc oraz każ-
dy kolejny dzień, który dzięki Wam 
mogliśmy przeżyć z naszym Synem. 
Słowa szczególnego dziękczynienia 
kierujemy do Przyjaciół Konrada, 
którzy zainicjowali i przeprowadzili 
zbiórkę pieniędzy na jego leczenie. Je-
steśmy wdzięczni wszystkim, którzy 
otworzyli swoje serca i hojne dłonie, 
wsparli ten cel finansowo i organiza-
cyjnie. To dzięki Wam przez kolejne 
dni żyła z nami Nadzieja. Dziękujemy 
tym, którzy pomogli  nam w trakcie 
zagranicznego leczenia Konrada. Co 
dzień ogarniamy Was wszystkich 
swoją modlitwą przedkładając Panu 

wszelkie dobro, którego od Was do-
świadczyliśmy.
Nasz Syn, Konrad, odszedł świadomie 
– pogodzony z wolą Ojca przyjął do 
swojego serca Pana Jezusa i pożegnał 
się z nami. Do ostatnich chwil dzielnie 
czekał, aż wokół jego szpitalnego łóż-
ka zgromadzi się cała Rodzina. Zmarł 
spełniony, bo po wielu trudnych go-
dzinach przepełnionych nadzieją po-
łączoną z ogromną determinacją i bó-
lem kolejnych wyzwań, pokonał naj-
większego ze swoich ziemskich prze-

ciwników. W chwili śmierci w Jego or-
ganizmie nie było ani jednej komórki 
nowotworowej. To, o co tak dzielnie 
walczył przez trzy ostatnie lata swoje-
go życia, stało się Jego udziałem. Nie-
stety Jego ciało okazało się zbyt słabe, 
aby udźwignąć ciężar kilkuletniego 
leczenia. Jak każdy młody człowiek 
miał swoje plany na przyszłość. Nie 
wyobrażał jej sobie bez swojej ukocha-
nej muzyki. Już po diagnozie zaczął 
przygotowywać swoje własne studio 
nagrań. Swoje plany musiał jednak 
odłożyć… Wierzył, że dzięki doświad-
czeniom choroby stał się innym czło-
wiekiem. Nigdy się nie załamał, ale 
przyjmował swoje cierpienie z godno-
ścią; po swojemu odczytał jego sens. 
Do jednej z zaprzyjaźnionych sióstr 
zakonnych napisał: Przez całą tę cho-
robę zrozumiałem, że to nie kara, tylko 
łaska od Pana Jezusa. Szczególnie któregoś 
dnia trafiła do mnie jedna z Ewangelii św. 
Łukasza, 13. Piękna interpretacja tego, że 
Pan Jezus właśnie dopuszcza takie drze-

wo figowe w naszym życiu, jako chorobę 
w moim przypadku. Drzewo figowe było 
tam zbędne i robiło tylko szkodę, bo zabie-
rało wodę spod winorośli, ale ostatecznie 
każdy dobry ogrodnik wie, że dzięki temu 
drzewu cała winnica jest chroniona przed 
ptakami, które wolą zjadać owoce figowca 
niż niszczyć winogrona. Tak też u mnie 
figowiec ma być tym, dzięki czemu zbliżę 
się do Pana Jezusa, i tak się stało. Odkąd 
zachorowałem całkiem inaczej postrzegam 
świat i przede wszystkim zanurzyłem się 
w czytanie Ewangelii, które otworzyło mi 

oczy i znalazłem prawdziwą wia-
rę i głęboką modlitwę. Trzeba mi 
było oczywiście pomocy w tym, 
ale w Internecie można znaleźć 
wiele ciekawych tłumaczeń i osób 
duchownych, które potrafią popro-
wadzić właściwą ścieżką. Dzięku-
ję siostro za te wszystkie modlitwy 
i za całe zaangażowanie, na pewno 
pomogło i dzięki temu mogę teraz 
iść w kolejny etap leczenia. Chwa-
ła Panu! Swoją radość z każdej 
poprawy, najmniejszego na-
wet postępu w leczeniu dzielił 
z wszystkimi przekazując te 
dobre informacje za pośred-
nictwem mediów społeczno-
ściowych. Ból, niewyobrażalne 
cierpienie i niepowodzenia 
w podejmowanych próbach 
leczenia znosił w samotno-
ści. Sam ciężko chory, zarażał 
optymizmem innych, mobili-
zował do podjęcia swojej walki 
o zdrowie tych, których spotkał 

na szpitalnych łóżkach, angażował się 
w pomoc potrzebującym i zachęcał 
innych do okazania wsparcia. Ani 
przez moment nie zapominał o tych, 
od których otrzymał pomoc. Pozosta-
wił po sobie niezapisany testament, 
który wypełnić mają ludzie dotknię-
ci chorobami. Chciał, aby nikt nigdy 
nie zawahał się walczyć o siebie; żeby 
chorzy się nie poddawali i odważnie 
podejmowali nowatorskie terapie, 
aby wykorzystali każdą szansę na po-
wrót do zdrowia. Pokazał wszystkim, 
że jeśli się czegoś naprawdę pragnie, 
tak z całego serca, to jest możliwe do 
osiągnięcia; dla Boga bowiem nie ma 
rzeczy niemożliwych. I to przesłanie 
Konrada dzisiaj Wam przekazujemy.  
Jesteśmy przekonani, że każdego 
z Was, Drodzy Przyjaciele, nasz uko-
chany Syn otoczy swoją opieką, tam, 
z góry…

Przepełnieni wdzięcznością 
Maria i Piotr Nawarowie, rodzice 

Konrada

Drodzy nasi Przyjaciele, 
Kochani Dobroczyńcy
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Bliscy, przyjaciele, współpracowni-
cy, przedstawiciele byłych i obec-
nych władz samorządowych, 

a także licznie zgromadzeni mieszkań-
cy odprowadzili cenionego lekarza na 
miejsce spoczynku.
- Miało być zwycięstwo w walce z chorobą, 
a jednak się nie udało. Na pewno w sercu 
każdego pojawia się pytanie: „Dlaczego ta 
śmierć?” Trudno nam będzie na to pyta-
nie znaleźć odpowiedź, bo spotykamy się 
tutaj z tajemnicą. Dzisiaj trzeba mocno 
uświadomić sobie prawdę, że Jezus jest 
zmartwychwstaniem i życiem. Śp. Marka 
Hubera poznałem jako człowieka do końca 
oddanego swojej pracy. Każdego traktował 
z szacunkiem i starał się pomóc tak, jak 
umiał najlepiej. Zawsze można było na 
niego liczyć. To był lekarz z powołania, 
który całkowicie wypełniał swoje przyrze-
czenie lekarskie, które mówi, by obowiązki 
sumiennie spełniać, służyć życiu i zdro-
wiu ludzkiemu, według swojej wiedzy 
przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać 
chorobom, a chorym nieść pomoc. Śmiało 

dziś możemy powiedzieć, że do śp. Marka 
odnoszą się słowa św. Pawła, że nikt z nas 
nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla sie-
bie. Doktor Marek Huber należał do swo-
jej rodziny, ale również należał do swoich 
pacjentów, którym niósł pomoc. Był czło-

wiekiem wielu pasji. Uprawiał sport, był 
zapalonym wędkarzem. Uwielbiał historię 
i książki. Potrafił być duszą towarzystwa, 
chwycić za gitarę, zagrać i zaśpiewać. Bę-
dzie nam tego brakować. Spełnił też swo-
je wielkie marzenie, udając się na pieszą 
pielgrzymkę do sanktuarium św. Jakuba 
w Hiszpanii. Jaką receptę nam dziś zosta-
wia? Myślę, że powiedziałby „nie martw-
cie się i nie płaczcie” – mówił w homilii 
ks. Tomasz Stec.
- Był dostępny w każdej chwili, nawet poza 
godzinami przyjęć w gabinecie. Osobiście 
dziękuję mu za życzliwość, obecność w na-
szej wspólnocie parafialnej, świadectwo 
jego życia. Żegnając śp. Marka, ufamy, 
że dobre czyny idą za nim – powiedział 
proboszcz parafii pw. Św. Michała Ar-
chanioła.

Na podstawie:
www.limanowa.in

fot. archw. pryw. P. Armatys

22 lipca odbyły się uroczystości 
pogrzebowe śp. Jana Kowal-
skiego, wieloletniego wicedy-

rektora Zespołu Szkół nr 1 w Mszanie 
Dolnej. Zmarłego żegnała rodzina, przy-
jaciele, współpracownicy, przedstawi-
ciele kół łowieckich oraz licznie zebrani 
mieszkańcy powiatów limanowskiego 
i nowotarskiego. Jan Kowalski zmarł 19 
lipca po ciężkiej chorobie w wieku 68 
lat. 
Okręgową Radę Łowiecką Polskiego 
Związku Łowieckiego w Nowym Są-
czu reprezentował Tadeusz Kubacki. 
W uroczystościach wzięło udział 9 
pocztów sztandarowych kół łowiec-
kich, w tym myśliwi z koła „Grun-
wald”.
- Z głębokim bólem i żalem żegnamy dziś 
człowieka szlachetnego, prawego, wycho-
wawcę młodzieży, którego życiową pasją 
było myślistwo. Śmierć 
naszego kolegi okryła ża-
łobą i głębokim smutkiem 
całą naszą myśliwską brać. 
Swym zaangażowaniem, 
wiedzą oraz poświęceniem 
w sprawy łowiectwa, pozo-
stawił trwały ślad na kar-
tach  historii naszego koła, 
zaś jako nasz delegat do 
Okręgowej Rady Łowiec-
kiej również całego okręgu. 
Życie zawodowe śp. Jana 
związane było ze szkołą. Był 

nauczycielem, wychowawcą młodzieży. 
Zawsze pogodny, tryskający  humorem 
służył dobrą radą i wsparciem w razie po-
trzeby i tak samo było w naszym kole. Mia-
łem tę niewątpliwą przyjemność być jego 
uczniem. Wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze, 
że połączy nas wspólna pasja. Jednak nasze 
drogi  skrzyżowały się znów, kiedy miałem 
zaszczyt współpracować z kolegą Janem 
jako wieloletnim prezesem Koła Łowiec-
kiego „Grunwald” w Mszanie Dolnej. Ce-
nię sobie bardzo te niezapomniane chwile 
spędzone w łowisku oraz długie dyskusje 
dotyczące dalszego rozwoju naszego koła, 
które zapadły w mojej pamięci, jak on sam, 
na zawsze. Kolega Jan wśród  myśliwskiej 
braci wyróżniał się głęboką wiedzą w te-
matyce łowieckiej, przyrodniczej, a także 
umiłowaniem środowiska naturalnego i  
przyrody ojczystej. Pośród kolegów myśli-
wych cieszył się autorytetem i szacunkiem, 

dając swoją postawą wzór do naśladowa-
nia. Jego dorobek został doceniony przez 
Kapitułę Odznaczeń Łowieckich, która 
wyróżniła kolegę  Srebrnym  Medalem 
Zasługi Łowieckiej – powiedział pod-
czas uroczystości łowczy koła „Grun-
wald”, Andrzej Dorynek.
Była dyrektor Zespołu Szkół nr 1, Elż-
bieta Magierska, podsumowała zawo-
dowe dokonania śp. Jana Kowalskie-
go.
- To niestety nasza ostatnia rada pedago-
giczna z udziałem wicedyrektora Zespołu 
Szkół nr 1 w Mszanie Dolnej pana Jana 
Kowalskiego. Ostatnia, ale jakże uroczysta 
i zarazem jakże trudna. Myślę, że dyrek-
tor jest bardzo szczęśliwy, widząc nas tu 
wszystkich. Każdy z nas, pracowników, 
najpierw Zasadniczej Szkoły Leśnej, a po-
tem Zespołu Szkół nr 1 w Mszanie Dolnej 
przez dłuższy lub krótszy czas spotykał 

się z panem Janem w mu-
rach naszej szkoły, szkoły 
położonej tak niedaleko stąd. 
Niedaleko tego Kościoła, nie-
daleko miejsca, gdzie śp. Jan 
Kowalski będzie spoczywał, 
szkoły położonej na trasie 
konduktu żałobnego. Choć 
już od kilku lat nie praco-
waliśmy razem, to Jan Ko-
walski pozostał w naszej pa-
mięci jako wzór wspaniałego 
dyrektora, pedagoga, wy-
chowawcy, a nade wszystko 

Pożegnaliśmy Marka Hubera

Pożegnanie Jana Kowalskiego 
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prawdziwego przyjaciela – mówiła Elż-
bieta Magierska.
Jan Kowalski urodził się 27.08.1951 r. 
w Pisarzowej k. Limanowej. W 1969 
r. ukończył Liceum Ogólnokształcące 
w Limanowej, a w 1972 r. - Studium 
Nauczycielskie w Nowym Sączu na 
kierunku fizyka z matematyką. W 1986 
r. uzyskał tytuł magistra w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej im. KEN w Kra-
kowie na Wydziale Matematyczno 
– Fizyczno – Technicznym. W latach 

1972 - 1987  był nauczycielem elektro-
techniki i fizyki w Przyzakładowej Za-
sadniczej Szkole Zawodowej w Msza-
nie Dolnej. Od 1987 r. do 1994 r. pełnił 
funkcję kierownika praktycznej nauki 
zawodu w Zasadniczej Szkole Zawo-
dowej, a następnie wicedyrektora Ze-
społu Szkół nr 1 w Mszanie Dolnej. 1 
maja 2006 r. przeszedł na zasłużoną 
emeryturę. W roku 1979 uzyskał  za  
osiągnięcia w pracy dydaktyczno 
– wychowawczej nagrodę Ministra 

Oświaty i Wychowania, a w 2002 r. 
został odznaczony Medalem Komi-
sji Edukacji Narodowej. W tym roku 
otrzymał również nagrodę Starosty 
Powiatu Limanowskiego za wkład na 
rzecz kształcenia młodego pokolenia. 
W 2005 r. został z kolei odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi.

Na podstawie: www.tv28.pl
Monika Antosz-Grodzicka

fot. Józef Kowalczyk

Jak zwykle - by wyjść całą grupą 
i przewodnikiem na Lubogoszcz 
należało się stawić na miejsce 

zbiórki do parku miejskiego im. Hr 
Krasińskich. Tam turystów przywi-
tał Czesław Szynalik oraz Burmistrz 
Miasta Anna Pękała. W niedzielę - 9 
czerwca była to druga zaplanowa-
na w tym roku wyprawa w ramach 
jublieuszowej X akcji Odkryj Beskid 
Wyspowy. Nim turyści wyruszyli na 
trasę, pani przewodnik Karolina Bąk 
upewniła się czy wszyscy są odpo-
wiednio przygotowani do wyprawy – 
najważniejsze w taką pogodę to zapas 
wody. Pamiątkowe zdjęcie i można 
było ruszać, grupa turystów z prze-
wodnikiem wędrowała szlakiem czer-
wonym, byli jednak i tacy turyści, któ-
rzy wybierali inne szlaki, od Kasinki 
Małej, Kasiny Wielkiej. Najważniejsze 
by dotrzeć na szczyt Lubogoszczy, 
gdzie mszę św. polową odprawił ks. 
Probszcz Jerzy Raźny z parafii pw. św. 
Michała Archanioła w Mszanie Dolnej. 

Oprawę muzyczną mszy zapewniła 
kapela zagórzańska pod kierownic-
twem Bronisława Kaczora. Po wspól-
nym zdjęciu uczestnicy złazu przeszli 
do Bazy Lubogoszcz. Najpierw turyści 
posili się bardzo smacznym żurkiem 
a namłodsi mogli skorzystać ze ścian-
ki wspinaczkowej. Gości bawił zespół 
muzyczny Forte. W przerwach mię-
dzy tańcami przeprowadzone zostały 
konkursy:  najmłodszym zdobywcą 
Lubogoszczy okazał się 7-miesięczny 
Błażej Kowal z Tenczyna, a najstar-
szym 92-letni Julian Kasprzyk z Msza-
ny Dolnej. Z najdalszego zakątka 

Polski przybyła Agnieszka Mazurkie-
wicz z Gdyni, a ze świata Józef Prędki 
z Irlandii. W konkursie Wiedzy o Be-
skidzie Wyspowym i Miastu Mszana 
Dolna zwyciężyła Magda Palacz z Li-
powego przed Julią Kowal z Tenczyna 
i Iwoną Janas z Laskowej. W kategorii 
Rodzinne Odkrywanie nagrody ode-
brała liczna rodzina Młynarczyków 
ze Słopnic. Najmilszą Lubogoszczy 
wybrano Marię Grzędę, a najmilszym 
Józef Tracza – naszych gospodarzy 
z Bazy Wypoczynkowo-Sportowej. 
Laureaci otrzymali atrakcyjne nagro-
dy z rąk pani burmistrz Anny Pękały, 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Ja-
nusza Matogi oraz Radnej Agnieszki 
Sasal.
Wszystkim serdecznie gratulujemy 
i zapraszamy za rok na turystyczne 
szlaki!
Składamy podziękowania za pomoc 
przy organizacji spotkania dla: P. 
Adama Chrustka z Koła Pszczela-
rzy w Mszanie Dolnej, P. Stanisława 
Frączka, P. Stanisława Cygala, P. Wie-
sława Popiołka z OSP Mszana Dolna.

red. i fot. UM

Odkryj Beskid Wyspowy 2019 – 
10 lat wspólnego odkrywania 

„Beskidzkich Wysp”

Projekt został dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego 
w ramach konkursu „Małopolska Gościnna”

Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Regionu Rabka wraz z 21 gminami, 
Kołem Pszczelarza w Mszanie Dolnej i Forum Gmin Beskidu Wyspowego.
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Kasina Wielka, Lubomierz 
i Niedźwiedź – w tych trzech 
zagórzańskich miejscowo-

ściach można już szukać skarbów 
podążając za wskazaniami questu. 
Przewodnikiem po wyprawach qu-
estowych jest Jasiek – góral zagórzań-
ski, który w wierszowanych tekstach 
wskazuje każdemu odkrywcy drogę 
do skarbu. Każdy, kto zdecyduje się  
podjąć odszukania ukrytego skrzęt-
nie skarbu może zdobyć dodatkową 
nagrodę. Ulotki questowe można po-
brać we wszystkich zagórzańskich 
samorządach: Urzędzie Gminy Msza-
na Dolna, Urzędzie Miasta Mszana 
Dolna i Urzędzie Gminy Niedźwiedź 
(Gminnym Centrum Kultury). W każ-
dym z tych urzędów można również 
dostać dodatkową ulotkę, w  której 
-  razem z Jaśkiem -  będzie można 
kompletować zagórzańskie korale. Za 
zebranie całego sznura przewidziane 
są dodatkowe nagrody (do odebrania 
w w/w miejscach). Niebawem pla-
nuje się uruchomienie kolejnych qu-
estów w Olszówce i w mieście Mszana 
Dolna.
Zagórzańskie questy powstały przy 
współpracy z Krzysztofem Florysem 
z Fundacji Mapa Pasji oraz Olgą Ga-
łek i Barbarą Kazior z Fundacji Miejsc 
i Ludzi Aktywnych MILA. Te i inne 
wyprawy dostępne są na stronach de-
dykowanych questom: www.questy.
com.pl oraz www.bestquest.pl
A co to właściwie są te questy? W języ-
ku polskim nie ma odpowiednika tego 
słowa, ale używa się zamiennie okre-
śleń „wyprawy odkrywców” lub „po-
szukiwanie skarbu”; starszym oso-
bom quest kojarzy się z popularnymi 
kiedyś „podchodami”. Jest to podróż, 
wyprawa, wycieczka, nieoznakowana 

w terenie. Jedynymi wskazówkami 
są wierszowane teksty opublikowane 
w ulotce questowej, pomocnicza map-
ka poglądowa oraz wyraźnie określo-
ne miejsce, z którego wyprawę należy 
rozpocząć. Każdy turysta, który zde-
cyduje się podążać za wskazaniami 
questu po drodze musi rozwiązać 
ukryte w tekście i w terenie zagadki. 
Litery z zaznaczonych pół przepisuje 
się do hasła końcowego – a to prowa-
dzi do SKARBU!
A co o questach mówi ich twórca? - 
„…najlepsze questy potrafią uchwycić 
i oddać ducha miejsca. Oddanie jed-
nak tego ducha wymaga, abyśmy to 
przeżyli czy odkryli przez własne do-
świadczenie. Jeśli pragniemy odnaleźć 

ducha miejsca, musimy się nauczyć, 
jak dostrzegać szczegóły – i odkrywać 
ukryte historie” 
Delia Clark, Steven Glazer (Questing. 
A Guide to Creating Community Tre-
asure Hunts, University Press of New 
England, Hanover& London 2004).
Zapraszamy do odkrywania zagó-
rzańskich skarbów! Naprawdę warto! 
Zapewniamy, że nawet mieszkańcy 
miejscowości, w których ulokowano 
questy, dowiedzą się czegoś nowego 
o swojej okolicy! Wszystkim poszu-
kiwaczom skarbów życzymy udanej 
przygody pełnej pozytywnych wra-
żeń!

red. Magda Polańska
rys. Józefa Potaczek

To już druga taka akcja promo-
cyjna, której zwieńczeniem jest 
powstanie programu pokazują-

cego najciekawsze turystyczne atrak-
cje w naszym mieście. Zdjęcia trwa-
ły cały dzień, ekipa kręciła materiał 
pierwszego czerwca. Od samego rana 
wszyscy zaangażowani w projekt 
ruszyli na Grunwald. Głównym po-
mysłem scenariuszowym było poka-

zanie dostępności naszego miasta dla 
rodzin z dziećmi, dlatego też ma tytuł 
Spacerem po Mszanie Dolnej. Ścieżka 
spacerowa na górę Grunwald również 
została wybrana z tą myślą.  Niedłu-
ga trasa, około 15 minutowa, którą 
może pokonać każdy prowadzi nas 
spod Urzędu Miasta na wzgórze, skąd 
rozciąga się piękna panorama nasze-
go miasta. Co jeszcze wybraliśmy do 
tegorocznego programu? Skupiliśmy 
się na kościele Św. Michała Archanio-
ła, gdyż w  tym roku obchodzić bę-
dziemy 10-lecie od momentu nadania 
miastu Patrona w postaci Św. Michała 
Archanioła. Co jeszcze? Zobaczycie 
Państwo sami, gotowy materiał będzie 
można obejrzeć wpisując w wyszuki-
warkę internetową: “Wypad w plener 
Mszana Dolna”. Gorąco zachęcamy!

Drugi raz do Mszany na 
„Wypad w plener”

Quest – 
co to jest?

Serdecznie podziękowania za pomoc w realizacji programu dla: 
• Księdza Jerzego Raźnego Proboszcza Parafii p.w. Św. Michała Archanioła, 
• Piotra Armatysa – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, 
• Pani Marii Wąchale-Skindzier z Muzeum Krakowa
• Pana Marka Panka, 
• Radka Rusnarczyka,
• Pana Kazimierza Ficzkowskiego
• Wiesława Popiołka z Ochotniczej Straży Pożarnej

Tym, którym zagórzańskie questy dostarczyły moc wrażeń i dobrej zabawy 
i z niecierpliwością wypatrują kolejnych wypraw z Jaśkiem polecamy na czas 
oczekiwania questy po terenie Gorczańskiego Parku Narodowego. Wśród 
gorczańskiej przyrody, mieniącej się pięknymi kolorami – innymi o każdej 
porze roku, ukryte są tajemnice, które poznać może każdy podążający za 
wskazaniami questu turysta. Cisza tego objętego ochroną zakątka Gorców 
zakłócana jedynie trelami ptactwa leśnego powoduje, że można się tam zre-
laksować i odpocząć od codziennego zgiełku i pośpiechu. O wiedzy zdobytej 
podczas wędrówki oraz dobrej zabawie wspominać nie trzeba.
Ulotki questowe dostępne są w siedzibie Gorczańskiego Parku Narodowego 
w Porębie Wielkiej oraz Urzędzie Gminy Mszana Dolna. Na wszystkich qu-
estowych turystów na finiszu wyprawy czeka oczywiście SKARB!
Zapraszamy!
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P ięknym zabytkiem sta-
ropolskiej architektury – 
z łamanym dachem, „woli-

mi oczami” okienek na poddaszu, 
wejściem ujętym w pion białych 
kolumn, wysokim przyziemiem 
z piaskowcowego ciosu - jest ofi-
cyna dworska. Znajduje się ona na 
terenie parku dworskiego hrabiów 
Wodzickich w Porębie Wielkiej, 
będącego w zarządzie Gorczań-
skiego Parku Narodowego. 
To tutaj – dzięki prawie 2-milionowe-
mu dofinansowaniu z funduszy eu-
ropejskich - Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
- powstał Ośrodek Edukacyjny Gor-
czańskiego Parku Narodowego.
Adaptacja zabytkowego obiektu na 
cele edukacyjne trwała prawie trzy 
lata i przyniosła imponujący efekt. 
Na parterze powstały: sale konferen-
cyjna i warsztatowa; punkt informa-
cji turystycznej oraz biblioteka z czy-
telnią, oferująca bogaty księgozbiór 
z pokaźnym zasobem przyrodniczych 
wydawnictw. Wszystkie pomieszcze-
nia są wyposażone w multimedialny 
sprzęt. Będą z tego korzystać miesz-
kańcy gorczańskich miejscowości 
oraz turyści, chętni do uczestnictwa 
w zajęciach edukacyjnych, warsz-
tatach i wykładach. Uzupełnieniem 
wiedzy o Gorczańskim Parku Naro-
dowym mogą być powstałe w ramach 
projektu filmy: 40-minutowa opo-
wieść ukazująca bogactwo gorczań-
skiej przyrody oraz trzy krótkie filmy 
poruszające problemy ochrony gór-
noreglowych borów świerkowych, 
dużych drapieżników oraz roli mar-
twych drzew w lesie. 

Zaadaptowana na przyrodniczą eks-
pozycję piwnica oficyny to fantastycz-
ne miejsce spotkania z fenomenem 
gorczańskiej przyrody. Kolejne aran-
żacje zapraszają do wędrówki, która 
rozpoczyna się w dolinie górskiego 
potoku i prowadzi przez buczynę 
karpacką, górnoreglowy bór świer-
kowy aż na polanę reglową pod Tur-
baczem. Dioramy pokazują najwspa-
nialsze okazy gorczańskiej fauny 
i flory, a szczególną uwagę poświęco-
no ssakom drapieżnym. Stanowiska 
interaktywne, ścieżki dźwiękowe, 
aplikacje multimedialne, filmy, sze-
rokie panoramy – pozwalają kontakt 
z gorczańską przyrodą przeżywać 
i chłonąć wszystkimi zmysłami. Moż-
na tu zobaczyć i usłyszeć, co dzieje się 
w sercu lasu, pod ziemią, w powie-
trzu, w wodzie, nawet pod korą i we 
wnętrzu martwego pnia. Bacówkowa 
aranżacja ukazuje kulturę pasterską 
gorczańskich hal i odkrywa tajniki 
wyrobu oscypków. 
Szansa poznania i zachwycenia się 
osobliwością Gorców, jaką dają Ośro-
dek Edukacyjny i jego ekspozycja 
przyrodnicza, dostępna jest także dla 

osób z różnymi dysfunkcjami, m.in. 
dla niewidomych i niedowidzących.
Realizacja projektu pod tytułem „Ada-
ptacja zabytkowego obiektu architek-
tonicznego na Ośrodek Edukacyjny 
Gorczańskiego Parku Narodowego 
wraz z zagospodarowaniem eduka-
cyjnym parku dworskiego w Porębie 
Wielkiej” pozwoliła jednocześnie na 
uzupełnienie w parku dworskim 
systemu ścieżek spacerowych, stwo-
rzenie zielonego bindaża i platformy 
widokowej. Czyni to parkowy teren 
zarazem ciekawostką turystyczną, 
atrakcyjnym miejscem wypoczynku 
i rekreacji, jak też doskonałym zaple-
czem do prowadzenia edukacji w te-
renie.

Ekspozycję przyrodniczą będzie moż-
na zwiedzać już od 1. października 
2019 r. Szczegółowa oferta Ośrod-
ka Edukacyjnego GPN znajduje się 
w „Informatorze dla nauczycieli 
i organizatorów wycieczek edukacyj-
nych”, który jest dostępny w GPN.

Adres: Ośrodek Edukacyjny Gorczań-
skiego Parku Narodowego
Poręba Wielka 4
34-735 Niedźwiedź, tel. 18 33 17 944

red i fot. GPN

Ośrodek Edukacyjny Gorczańskiego 
Parku Narodowego – multimedialna 

skarbnica wiedzy przyrodniczej 
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Przy ul. Starowiejskiej 2 w Msza-
nie Dolnej przy Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej została 

uruchomiona Jadłodzielnia. To pierw-
sze miejsce na terenie powiatu lima-
nowskiego, w którym można dzielić 
się żywnością. Idea ta jest popularna 
w dużych miastach, natomiast jak bę-
dzie funkcjonowała w naszym mieście 
będzie zależało od nas samych. Naj-
mniejsze działające już jadłodzielnie 

w Polsce ratują rocznie co najmniej 
tonę żywności. Niech i nasza włączy 
się w ten „system”. Statystycznie każ-
dy z nas w kraju marnuje 235 kg żyw-
ności w ciągu roku... Nikt chyba jesz-
cze nie policzył, ile to emisji CO2, ile 
pochłonęło energii przy wytwarzaniu, 
i że ktoś za to zapłacił. W skali global-
nej to niebotyczne sumy. My Świata 
nie uratujemy, ale jako jego malutka 
część powinniśmy na co dzień myśleć 
o nim z troską. Najważniejsze. Jadło-
dzielnia jest dla wszystkich. Korzy-
stanie z niej zarówno w charakterze 
dzielącego się, jak i częstującego może 
i powinno być powodem do małej, 
spokojnej dumy. 

Pomysłodawcą i realizatorem projek-
tu jest Radosław Rusnarczyk

fot. UM

W Mszanie działa JADŁODZIELNIA

Regulamin korzystania z JADŁODZIELNI

§ I.

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
1. Jadłodzielni – rozumie się Jadłodzielnię w Mszanie Dolnej jako punkt bezpłatnego 

dzielenia się żywnością, zlokalizowany przy ul. Starowiejskiej 2 w Mszanie Dolnej,
2. Żywności – rozumie się produkty spożywcze nadające się do spożycia, które na 

własną odpowiedzialność można zostawić lub zabrać z Jadłodzielni,
3. Przekazującym – rozumie się osobę, która pozostawia produkty żywnościowe 

w Jadłodzielni,
4. Odbierającym – rozumie się osobę, która zabiera produkty żywnościowe będące 

w zasobach Jadłodzielni. 

§ II

Celem głównym Jadłodzielni jest zapobieganie marnowaniu żywności.
Cele szczegółowe, to:
* pomoc potrzebującym – zarówno osobom posiadającym niepotrzebną żywność, jak 

i potrzebującym żywności,
* wzmacnianie więzi społecznych – wzrost wrażliwości na potrzeby innych ludzi, 

generowanie i wzmacnianie zachowań  prospołecznych oraz budowanie zaufania 
i kapitału społecznego,

* działanie proekologiczne – zmniejszenie ilości odpadów spożywczych,
* edukacja – informowanie, jak nie marnować żywności w domu, jak właściwie ją 

przechowywać, długofalowo kształtowanie świadomych zachowań  konsumenckich.
* Jadłodzielnia jest miejscem bezpłatnego dzielenia się żywnością.
* Z Jadłodzielni mogą korzystać wszyscy Przekazujący i Odbierający mieszkańcy 

Mszany Dolnej lub okolic.
* Odbierający zabiera żywność na własną odpowiedzialność, oceniając jej przydatność 

indywidualnie za pomocą wzroku, węchu i informacji na opakowaniu

§ III.

1. Jadłodzielnia przyjmuje:
* żywność, która jest świeża i nie przekroczyła terminu ważności do spożycia określonej 

na opakowaniu,
* żywność, która przekroczyła datę minimalnej trwałości – „najlepiej spożyć przed”, ale 

nie przekroczyła terminu przydatności do spożycia – „należy spożyć do”,
* produkty zapakowane fabrycznie,
* produkty suche: kasze, ryże, makarony, mąki, cukry, ciastka itd. (wszystkie muszą 

być w nieuszkodzonych opakowaniach),
* zapakowane pieczywo i inne wyroby piekarnicze,
* warzywa i owoce,
* ryby w próżniowych „fabrycznych” opakowaniach z podaną datą – „najlepiej spożyć 

przed” lub „należy spożyć do”,
* produkty w opakowaniach zamkniętych typu konserwy, słoiki, próżniowe itp.,
* sery, jogurty, twarogi w oryginalnie zamkniętych opakowaniach.
2. Jadłodzielnia nie przyjmuje:
* wyrobów i przetworów własnych domowych, np. ciast, zup w słoikach, sałatek, 

marynat itp. (Ten punkt nie dotyczy placówek prowadzących zgodną z przepisami 
działalność gastronomiczną, warunkiem jest jednak umieszczenie daty sporządzenia 
wyrobu na opakowaniu.),

* produktów nadjedzonych, napoczętych, np. otwartych puszek czy słoików,
* produktów nadpsutych i przeterminowanych, wykazujących oznaki popsucia, 

mających nietypowy zapach, kolor lub wydęte wieczka,
* produktów, które przekroczyły termin przydatności do spożycia – adnotacja „należy 

spożyć do”,
* produktów, które miały kontakt z odpadami spożywczymi, komunalnymi lub 

znajdowały się w kontenerach na odpady,
* żadnego rodzaju surowego mięsa oraz produktów z niego przyrządzonych, np. tatar,
* żadnego rodzaju surowych jaj oraz produktów na ich bazie, np. ciast z kremem, 

śmietaną, domowych majonezów lub produktów z innym podobnym nadzieniem 
podatnym na zepsucie,

* produktów niepasteryzowanych, surowego mleka i wyrobów mlecznych,
* produktów wymagających głębokiego schłodzenia i mrożonek,
* produktów wymagających warunków chłodniczych, które przebywały poza lodówką 

dłużej niż 30 minut,
* alkoholu i środków odurzających.
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25 sierpnia w parafii p.w. Miło-
sierdzia Bożego w Mszanie 
Dolnej odbyły się uroczy-

ste dożynki, których inicjatorem, oraz 
gospodarzem z racji pełnienia funkcji 
proboszcza parafii był ks. proboszcz 
Tadeusz Mrowiec. Powołanymi do 
organizacji tegorocznych 14-tych już 

dożynek parafialnych byli  mieszkań-
cy ulic: Kopernika, Modrzejewskiej, 
Moniuszki, Chopina, Paderewskiego, 
Kolbego, Tolińskiego, Słowackiego, Ko-
nopnickiej,Jarzębinowej,Sienkiewicza, 
Żeromskiego,Zagórzan i Podhalan - jako 
sporadyczni gospodarze, ogrodnicy, wa-
rzywnicy i właściciele przydomowych 
ogródków działkowych. Starostami do-
żynek zostali Józefa Łabuz i Stanisław 
Jania, którzy godnie potrafili spełnić tę 
tak honorową funkcję. Piękny wieniec 
dożynkowy, zaprojektowany przez go-
spodarza dożynek w kształcie płonącego 
ognia symbolizującego działanie Ducha 
Świętego wykonała uzdolniona - pani 
Józefa Hanula z Koniny. W orszaku do-
żynkowym od Szkoły Podstawowej Nr 
1 w Mszanie Dolnej do kościoła wieniec  
był  niesiony przez czterech  mężczyzn 
w strojach regionalnych. Pani Jóżefa 

wykonała również tradycyjny ograbek. 
W dawnej tradycji na zakończenie żniw 
był on przynoszony  z pola przez żni-
wiarki w prezencie dla starościny z od-
powiednim ceremoniałem jego przeka-
zania.

W barwnym orszaku dożynkowym 
uczestniczyło ponad 50 osób  w pięk-
nych zagórzańskich strojach w tym dzie-
ci i młodzież niosące kwiaty, oraz dorośli 
niosący obficie wypełnione kosze z dara-
mi ołtarza, jako dziękczynienie za tego-
roczne plony. Jako dary ołtarza składane 
i zaprezentowane  były;
- słoneczniki , składane przez dzieci
- kosz kwiatów, składany przez 

dziewczęta
- tradycyjny bochen chleba składany 

przez Starościnę dożynek
- wino mszalne składane przez Starostę  

dożynek
- kołacz  mszański upieczony wg 

starodawnej  tradycji naszych babci
- winogrona  zebrane z naszych 

przydomowych ogródków  
działkowych

- miód pszczeli zebrany z naszych 
rodzinnych pasiek

- sery wykonane w  naszych  
gospodarstwach domowych

- wędliny wykonane w/g starodawnej 
receptury naszych przodków

- warzywa i owoce pochodzące 
z naszych ogrodów i sadów

- ofiara   pieniężna  złożona na 
dokończenie budowy i wystroju naszej  
świątyni.

Oprawę muzyczną dożynek jak rów-
nież  Mszę świętą dożynkową ubogaciła 

miejscowa kapela Zagórzan i  organista 
parafialny. W kazaniu ks. Proboszcz 
przypomniał, że każde ziarno wrzuco-
ne w rolę okryte jest tajemnicą działania 
Boga w świecie. Przynosząc owoc i plon 
uczy nas przyjmowania z wdzięczno-
ścią wszystkich stworzonych darów od 
Boga. Po uroczystej sumie dożynkowej  
kapela wraz z organizatorami dożynek 
,w tym zespole śpiewaczym  dorosłych 
i  dzieci, dała okolicznościowy koncert  
dożynkowy. Organizatorzy dożynek 
pomyśleli również o zorganizowaniu 
skromnego poczęstunku dla wszystkich 
uczestników uroczystości. 

red. Wojciech Jamróz 
Kierownik Asysty Zagórzan, główny 

organizator dożynek
fot. M. Zapała

Również w Parafii p.w. Św. Michała 
Archanioła odbyły się tradycyjne do-
żynki. Gospodarzami tegorocznych 
byli mieszkańcy ul. Słonecznej. Para-
fianie przynieśli tradycyjny wieniec 
i przygotowali oprawę Mszy św. Na 
uczestników uroczystości czekał też 
poczęstunek. Jak podkreślał ksiądz 
proboszcz Jerzy Raźny: Współczesne 
dożynki to przede wszystkim forma 
dziękczynienia za wszystkie dary, 
które są naszym udziałem. Jest to tak-
że okazja do integrowania środowisk 
sąsiedzkich i podtrzymywania trady-
cji, która wyraża się m.in. noszeniem 
strojów regionalnych.

Na podstawie strony parafii Św. Mi-
chala Archanioła i www.tv28.pl

Jak zawsze tysiące pielgrzymów 
– nie tylko z Podhala pojawia się 
w Ludźmierzu, 15 sierpnia na uro-

czystość Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny. Odpustową mszę świętą 
celebrował Ks. Arcybiskup Marek Ję-
draszewski – Metropolita Krakowski. 
Nie mogło zabraknąć przedstawicieli 
naszego miasta, wybrali się tam człon-
kowie Asysty Zagórzańskiej razem 

z Orkiestrą Dętą OSP. Nasi druhowie 
z orkiestry uświetnili swoją muzyką 
tegoroczne uroczystości. W pochodzie 
delegacji pocztów sztandatrowych 
można było dostrzec nasz miejski 
sztandar św. Michała Archanioła – od 
sześciu lat noszą go nasi Zagórzanie 
by złożyć pokłon Ludźmierskiej Pani.

Dożynki w dwóch parafiach

Mszana na odpuście w Ludźmierzu
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22 maja b.r. Związek Emerytów 
Rencistów i Inwalidów Zarząd 
Rejonowy w Mszanie Dolnej 

świętował jubileusz 55-lecia swojej dzia-
łalności. Uroczystość z tej okazji połączoną 
z obchodami Dnia Seniora zorganizowano 
w Mszanie Dolnej. Świętowanie rozpoczę-
to od wspólnej Mszy Św. w kościele p.w. 
Św. Michała Archanioła. Na uroczystość 
przybyło 155 seniorów z terenu trzech za-
górzańskich samorządów:  Gminy Msza-
na Dolna, Miasta Mszana Dolna i Gminy 
Niedźwiedź. Splendoru podwójnemu 
świętu nadała obecność przedstawicieli 
władz Starostwa Powiatowego w Limano-
wej i  zagórzańskich Gmin, gminnych Kół 
Gospodyń  oraz ks. proboszcza Jerzego 
Raźnego. Po Eucharystii zagórzańscy se-
niorzy oraz zaproszeni przez nich goście 
spotkali się w Pensjonacie Janda. Wszyst-
kich seniorów i gości przywiał Przewod-
niczący Zarządu mszańskiego Związku 
ERiI, a wiceprzewodnicząca odczytała 
sprawozdanie  z działalności  Związku. 

Nie zabrakło gratulacji i życzeń oraz słów 
uznania dla „Jubilata” od przedstawi-
cieli władz samorządowych.  Specjalne 
podziękowania za długoletnią pracę na 
rzecz Związku  złożono Pani Katarzynie 
Nawarze –skarbnikowi  oddziału; przeka-
zano jej również życzenia z okazji urodzin. 
Organizatorzy zadbali o poczęstunek dla 
swoich gości; słodkie wypieki zapewni-
ły zagórzańskie gospodynie zrzeszone 
w KGW. Jubileuszowy Dzień Seniora 
uświetnił zespól muzyczny przygrywając 
do tańca i  wspólnego śpiewu. Niewątpli-
wie była to  niezapomniana pełna wrażeń 
i udana  zabawa – z zadowoleniem pod-
kreślają organizatorzy.
Rejonowy Związek Emerytów Rencistów  
i Inwalidów w Mszanie Dolnej powstał 
w 1964 r.  W bieżącym roku przypadło 55 
lat jego istnienia. W chwili obecnej  Zwią-
zek liczy 200 osób, a Przewodniczącym 
jest  Bolesław Masłowiec.  
Zarząd  Związku chcąc przeprowadzić  
doniosłą uroczystość  zwrócił się do Wo-

jewództwa Małopolskiego z wnioskiem 
o udzielenie dotacji na ten cel – informuje 
Bolesław Masłowiec. Z puli małych gran-
tów otrzymaliśmy dotację na realizację 
zadania „Korzenie Seniorów w Zagórzań-
skich Dziedzinach” w kwocie 6 000 zł. 
W ramach tego programu zorganizowano 
jubileuszową uroczystość oraz wykonano  
50 sztuk koszulek z  nadrukiem motywu 
zagórzańskiego, logotypem Wojewódz-
twa Małopolskiego i  herbów  3 samorzą-
dów – gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź 
oraz miasta Mszana Dolna.

red. Krystyna  Płonka
fot. UM

Harcerze Gorczańskiego Hufca 
ZHP w Mszanie Dolnej przez 
lipiec i połowę sierpnia przeby-

wali na obozie w Pobierowie. „Gorczań-
ska Kraina Baśni” – bo tak nazwali tego-
roczny obóz - na co dzień rozbrzmiewał 
dźwiękami apelów, gier i zabaw integra-
cyjnych, spotkań przy ognisku i codzien-
nej pracy harcerskiej. Nie brakowało sło-
necznych i wodnych kąpieli. W tym roku 
jednak nadmorskie wakacje gorczańskiej 
młodzieży są wyjątkowe. Harcerze po-
stanowili bowiem połączyć wypoczynek 

z promocją regionu, z którego pochodzą.
Działając w porozumieniu z panią bur-
mistrz Anną Pękałą, wójtem Bolesławem 
Żabą oraz wójtem Rafałem Rusnakiem, 
korzystając z materiałów promocyjnych 
miasta Mszana Dolna, gminy Mszana 
Dolna i gminy Niedźwiedź oraz Powia-
tu Limanowskiego, harcerze naszego 
hufca, przebywając na obozie w Pobiero-
wie reklamowali nasze okolice poprzez 
rozdawanie folderów, map i organiza-
cję imprez promocyjnych. Tym samym 
działając dla dobra wspólnego ponad 
podziałami starają się robić coś poży-
tecznego dla pokazania piękna Gorców 
i Beskidów, zareklamowania naszej ma-
łej ojczyzny.  
Poza przekazanymi materiałami promo-
cyjnymi nasi skautowie ze strony Miasta 
Mszana Dolna otrzymali również wspar-
cie finansowe. 

red i fot. ZHP

Występ na stadionie w Komp-
tendorfie, koncert na łódkach 
w Cottbus, defilada i prezenta-

cja aranżacji utworów rozrywkowych – 
to tylko część weekendowej podróży Or-
kiestry Dętej OSP z Mszany Dolnej. Wraz 
z Młodzieżową Orkiestrą Dętą z Kóz 
wzięła ona udział w obchodach 40-lecia 
orkiestry Spielmannszug Komptendorf. 
Chociaż wydarzenia muzyczne były 
najważniejsze, członkowie orkiestry zna-
leźli również czas na zwiedzanie Drezna, 
rozegranie meczu siatkówki Polska – 
Niemcy, wymianę doświadczeń z muzy-
kami z Kóz. Zaowocowało to wspólnym 
koncertem na zakończenie uroczystości.

Sponsorzy wyjazdu to: Urząd Miasta 
Mszana Dolna, Firma „PRI DUDA” Gra-
żyna i Andrzej Duda, Parafia św. Micha-
ła Archanioła w Mszanie Dolnej, Firma 
PPHU „MARKAM” Andrzej Marek 
Skolarus, Orkiestra Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Mszanie Dolnej.

red: Orkiestra Dęta OSP 
w Mszanie Dolnej

fot.: Marek Małecki, Karolina Duda, 
Hans-Joachim Schönknecht 

Harcerze połączyli 
odpoczynek z promocją 

swojego regionu

Emeryci świętowali 
swój jubileusz

Orkiestra 
OSP na 

gościnnych 
występach 
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XV Turniej Siatkówki

Półkolonia sportowa 2019

Dni Mszany Dolnej 2019 rozpo-
częły się piętnastym już Tur-
niejem Siatkówki Plażowej 

organizowanym przez TKKF „Lubo-
goszcz” Mszana Dolna. W tym roku 
zgłosiło się siedemnaście męskich 
zespołów i cztery kobiece. Gratulacje 
oraz pamiątkowe puchary na zakoń-

czenie sportowych zmagań wręczała 
Burmistrz Miasta Anna Pękała wraz 
z organizatorami z Ogniska TKKF Lu-
bogoszcz. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

zdjęcia: TKKF Lubogoszcz

Wyniki XV TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ:
Kobiety 
1. Marta Lorenc – Edyta Łabuz
2. Aneta Adamczyk – Joanna Wyrwa 
3. Agnieszka Talip-Gałka – Karolina 

Wójciak
4. Karolina Talip – Aleksandra 

Cholewa 

Mężczyźni 
1. Kamil Król – Dawid Stach  
2. Krystian Kowalik – Jakub Piwowar
3. Filip Kopaczewski – Rafał 

Pochłopień
4. Oliwier Kowalik – Chełmecki 

Łukasz

Dziękujemy firmie Bio-Reh Gabinet Fizjoterapii za napoje dla uczestników tur-
nieju

Ledwo skończył się rok szkolny, 
ledwo porządnie się wyspali, 
a już trzeba było rano wstawać 

i iść na zajęcia tym razem wakacyjne. 
Nastawienie zgoła inne, bo wszyscy 
uśmiechnięci, zadowoleni i pełni na-
dziei, że to będzie kolejny sportowy, 
wakacyjny dzień. Tak też było, a to za 
sprawą Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „Beskid” Mszana Dolna, który 

przeprowadził drugą edycję wakacyj-
nych zajęć p.n. „Półkolonia sportowa 
2019”. 
Szeroko rozumiana aktywność fi-
zyczna była motywem przewodnim 

wspomnianych zajęć. Tenis ziemny 
na kortach, gry i zabawy oraz zespo-
łowe gry sportowe na hali sportowej 
oraz nauka, doskonalenie i pływanie 
korekcyjne na basenie połączone z ca-
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Dwa srebrne medale i jeden 
brązowy dla grup młodzieżo-
wych oraz przede wszystkim 

upragniony awans seniorów - działo 
się w rundzie wiosennej! Seniorzy od 
początku sezonu celowali w miejsce 
dające awans, zwłaszcza, że w tym se-
zonie, dzięki reformie ligi okręgowej, 
było o to dużo łatwiej, aniżeli w ubie-
głych latach. Ścisk w czołówce tabeli 
od samego początku był ogromny. Już 
na półmetku czarno-pomarańczowi 
zajmowali drugie miejsce znajdując się 
tuż za plecami Płomienia Limanowa. 
Ostateczny układ przodu tabeli ważył 
się do ostatniego gwizdka, jednak to 
właśnie na finiszu rozgrywek drużyna 
z Mszany Dolnej pokazała się ze swo-
jej najlepszej strony, przez co ostatecz-
nie udało im się obronić dające awans, 
drugie miejsce. Niewiele zabrakło do 
mistrzostwa ligi - Turbacz zrównał się 
punktami z pierwszymi Ujanowica-
mi, a nawet miał korzystniejszy bilans 
bramkowy (70:21 - KST, 65:23 - AKS), 
lecz w obu bezpośrednich pojedyn-
kach zwycięsko wychodzili późniejsi 
mistrzowie, co ostatecznie zaważyło 
na ostatecznym układzie tabeli.
Z formy nie wyszli także juniorzy 
młodsi. Co prawda nie udało im się 
obronić mistrzostwa z rundy jesiennej, 
jednak ich mecze zawsze dostarczały 
tego, po co tak naprawdę przychodzi 
się na stadion - emocji! Odrobienie 

dwóch bramek w ostatnich 2 minu-
tach? Da się zrobić! Pamiętne 3 gole 
w 5 minut, które wstrząsnęły Mszaną 
Górną? Żaden problem! Podopieczni 
Marcina Stożka byli prawdziwą dru-
żyną do zadań specjalnych. W całym 
sezonie tylko raz schodzili pokonani 
i to właśnie z drużyną, która wręcz 
zdominowała później rundę wio-
senną, z Ujanowicami. To wszystko 
wystarczyło, aby drużyna z Mszany 
Dolnej z bilansem bramkowym 30:16 
zapewniła sobie w ostatecznym rozra-
chunku drugiej części sezonu srebrny 

medal wyprzedając o 2 punkty druży-
nę Tymbarku.
Solidarnie ze starszymi kolegami dru-
gie miejsce zajęli również trampkarze. 
Im także nie udało się obronić mistrzo-
stwa z rundy jesiennej, które to stracili 
na rzecz beniaminka - drużyny Mor-
darki. W całym sezonie odnieśli 12 
zwycięstw oraz tylko jedną porażkę 
– właśnie z późniejszym triumfatorem 
rozgrywek. Rundę wiosenną zakoń-
czyli z najlepszym w lidze bilansem 
bramkowym 38:18, co daje średnią 6,3 
bramek strzelonych na mecz!
Spoza „klątwy drugiego miejsca” 
wyłamała się jedynie drużyna mło-
dzików. Rzutem na taśmę, z bilansem 
bramkowym 35;15, wywalczyli oni 
najniższy stopień podium, poprawia-
jąc tym samym rezultat z rundy jesien-
nej, kiedy to ostatecznie uplasowali się 
tuż za podium - na czwartym miejscu.
Zakończony sezon 2018/19 był nie-
bywały w wykonaniu ekip Turbacz 
i na pewno można go uznać za bar-
dzo udany. Czarno-pomarańczowi 
udowodnili, że w każdej kategorii 
wiekowej trzeba się z nim liczyć i że 

łodziennym wyżywieniem, świetną 
pogodą i profesjonalną opieką trener-
ską, daje nam fantastyczne, sportowe, 
wakacyjne dwa tygodnie. 

Zadanie to współfinansowane było 
przez Urząd Miasta Mszana Dolna. 
UKS „Beskid” już dzisiaj zaprasza na 
kolejną trzecią już edycję wakacyj-
nych, sportowych zmagań – do zoba-
czenia w przyszłym roku!

red. i fot. UKS Beskid

Drużyny Turbacza na podium w powiecie!
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XXI Turniej Tenisa Ziemnego

Jak zwykle w sierpniu na kortach 
pensjonatu “Szczebel” miał miej-
sce Turniej Tenisa Ziemnego. Były 

to już dwudzieste pierwsze rozgrywki 
organizowane przez Ognisko TKKF 
“Lubogoszcz” i jak zwykle najwięk-
sze emocje na kortach zapewnili sami 
gracze. W tym roku do turnieju zgło-
siło się 29 zawodników. Piękne trofea 
i pamiątkowe dyplomy wręczała Pani 
Burmistrz Anna Pękała wraz z gospo-
darzem Pensjonatu Zbigniewem Dą-
browski. Jeszcze raz składamy wszyst-
kim gratulacje!
Organizatorzy czyli Ognisko TKKF 
„Lubogoszcz” i Urząd Miasta Mszana 
Dolna zapraszają na kolejne sportowe 
rozgrywki.  

Mszańska “Jedynka” po raz kolejny na 
szczycie powiatowego ranking szkół!

18 czerwca w Starostwie Po-
wiatowym w Limanowej 
po raz jedenasty odbyło 

się uroczyste wręczenie nagród dla 
najlepszych szkół uczestniczących 
w powiatowym współzawodnictwie 
sportowym. Po raz kolejny – siódmy 
zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 

1 w Mszanie Dolnej (Igrzyska Dzie-
ci). Wygraliśmy również w kategorii 
chłopców a dziewczęta zajęły miejsce 
czwarte. W Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej (gimnazjada) rywalizację 
zakończyliśmy na trzecich miejscach 
zarówno w punktacji generalnej 
szkół, jak i kategorii dziewcząt oraz 

chłopców. Gratulacje dla wszystkich 
uczniów i uczennic, którzy godnie 
reprezentowali szkołę na zawodach 
sportowych. 
Szczegółowe informacje na: 
www.sp1mszanawf.cba.pl

fot. i red.: Zbigniew Stachura

Wyniki turnieju:
Kategoria powyżej 60 lat:
I miejse: Jarosław Kosek – Kraków
II miejsce: Jarosłąw Kruszak – 
Kraków
III miejsce: Wojciech Wojciechowski 
– Kraków 
IV miejsce: Wojciech Skibiński – 
Kraków
Półfinały:
Kruszak-Skibiński 2-1
Kosek-Wojciechowski 2-1
Finał:
Kosek-Kruszak 2-1

Kategoria Open: 
I miejsce: Matras Grzegorz – 
Limanowa 
II miejsce: Jarosław Starzyk – Kraków 
III miejsce: Kuba Migdał – Limanowa 
IV miejsce: Piotr Zięba – Myślenice 
Półfinały:
Matras-Zięba 2-0
Starzyk-Migdał 2-0
Finał:
Matras-Starzyk 2-1

zdjęcia:  TKKF Lubogoszcz

mogą bez żadnych kompleksów kon-
kurować z najlepszymi drużynami 
w powiecie, a niekiedy także i w wo-
jewództwie, a od przyszłego sezonu 
dodatkowych wrażeń na pewno za-
pewni występująca w lidze okręgowej 
drużyna seniorów!
Na koniec o wspólpracy Klubu Sporto-
wego Turbacz Mszana Dolna z Akade-
mia Piłkarską „Bonito” Pana Adriana 

Cebuli. Nasz Klub jest w ciągłej współ-
pracy i działaniu wraz z Akademią 
poprzez wspolną wspólpracę kolejne 
grupy młodych zawodników po okre-
sie profesjonalenego szkolenia w „Bo-
nito” trafia do Turbacza za co jesteśmy 
bardzo wdzięczni. Mamy nadzeję że 
nasza wspołpraca będzie dalej owoc-
na i przyczyni się do rozwoju naszych 
młodych zawodników piłki nożnej 

w kolejnych etapach szkolenia.
Wszystkim naszym drużyną życzymy 
powodzenia w nowym sezonie roz-
grywkowym.                 
Składamy także wielkie podziękowa-
nia Urzędowi Miasta i wszystkim na-
szym sponsorom bez których działal-
ność Klubu była by niemożliwa.

red i fot. KS Turbacz
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Na terenie miasta Mszana Dolna  działają także grupy samopomocowe: 
W Domu Parafialnym przy Parafii  Św. Michała Archanioła
Grupa AA „Lubogoszcz”                                         
środa o godz. 18:00    
         
Wspólnota Anonimowych Alkoholików 
Anonimowi Alkoholicy (AA, z ang. Alcoholics Anonymous) – dobrowolne, samopomocowe grupy osób uzależnionych, 
tworzone w celu utrzymania trzeźwości własnej i wspomagania innych alkoholików w jej osiąganiu. Podstawą filozofii 
AA jest Dwanaście Kroków AA. Wspólnota działa w ponad 150 krajach, gdzie działa blisko 120 tysięcy grup. Wspólnota 
nie prowadzi oficjalnych statystyk, ale ocenia się, że w mityngach grup AA spotyka się ponad trzy miliony alkoholików. 
W Polsce istnieje 2300 grup.

Kim są Anonimowi Alkoholicy? (Preambuła AA)
Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, 
aby rozwiązywać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. 

Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, 
jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. 
Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie 
angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.

Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu. 

PUNKT  KONSULTACYJNY DO SPRAW UZALEZNIEŃ I PRZEMOCY
Urząd Miasta ul. Piłsudskiego 2 – wejście z tyłu budynku, od strony parkingu, obok Policji

Dyżury:
Justyna Wargocka –Żółtek
Pedagog, terapeuta  uzależnień
Psychoterapeuta
Środa 7:30-10:00

Bartłomiej Niziołek
Psycholog
Poniedziałek 15:30- 17:30
Czwartek 14:30-16:30

WYKAZ MIEJSC, KTÓRE ZAJMUJĄ SIĘ UDZIELANIEM POMOCY 
OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY DOMOWEJ, 

OSOBOM MAJĄCYCH PROBLEM Z NADUŻYWANIEM ALKOHOLU,                                                                                      
CZŁONKOM RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM (DZIECI I DOROŚLI)




