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

RADA MIEJSKA
Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącej
Przewodniczący Rady Miasta

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

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

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

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

11.15 -15.15

Wtorek

14.00 -18.00

Środa

10.15 -14.15

Czwartek
Piątek

8.00 -12.00
14.00 -18.00

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

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

Cennik reklam okładka (netto)
¼ strony – 200 zł
½ strony – 300 zł
cała strona – 500 zł
Cennik reklam (środek) netto
¼ strony – 160 zł
½ strony – 240 zł
cała strona – 400 zł
Reklama w dwóch kolejnych
numerach – zniżka 10%
w 3 kolejnych – zniżka 20%
w 4 kolejnych – zniżka 30%
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Burmistrz Miasta
Szanowni Państwo!

W

dniu 22 listopada 2018
roku rozpoczęła się kolejna, tym razem pięcioletnia, kadencja Rady Miejskiej
i Burmistrza Miasta Mszana Dolna. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie głos.
Mam nadzieję, że Państwa nie zawiodę.
W mieście rozpoczętych jest kilkanaście inwestycji, niektóre są w fazie
realizacji, inne w fazie projektowej.
Postaram się wszystkie te inwestycje kontynuować. Proszę jedynie
o cierpliwość. Wszystko wymaga
odpowiedniego czasu. To co robi się
szybko i pochopnie, najczęściej robi
się niedokładnie i niechlujnie. Już niedługo, prawdopodobnie na początku
stycznia 2019 roku, ruszy też nowa
strona internetowa. Umożliwi lepszy
kontakt z Urzędem Miasta. Strona
przygotowywana była już w poprzedniej kadencji, a teraz będziecie mogli
Państwo poznać efekty tej pracy. Nadal będziemy kontaktować się z Wami

również za pośrednictwem kwartalnika „Pod Lubogoszczą”. Planuję również w przyszłym roku zorganizować
spotkania z mieszkańcami. Terminy
zostaną podane za pośrednictwem
strony internetowej, mediów oraz tablic ogłoszeniowych. Zapraszam także do Urzędu Miasta. O wszelkiego

rodzaju inicjatywach podejmowanych
przeze mnie czy Radnych będziecie
Państwo na bieżąco informowani.
Anna Pękała
Burmistrz Miasta
Mszana Dolna
Pełny wykaz przygotowanych i rozpoczętych w minionej kadencji inwestycji prezentujemy na stronie nr 8.
Nowa Pania Burmistrz i Rada Miejska
zastaje Miasto w bardzo dobrej sytuacji inwestycyjnej i dobrej kondycji
finansowej. Pozwala to w krótkim czasie zrealizować rozpoczęte prace i mobilizuje do aktywnego działania. Rada
Miejska czuwać będzie nad ich pomyślnym ukończeniem. Zamierzamy
podejmować działania mające na celu
poprawę jakości życia. Poprzez konsultacje i spotkania z mieszkańcami
chcemy nakreślić strategię rozwoju
Naszego Miasta.

Drodzy Mieszkańcy,
oddajemy w Wasze ręce pierwszy
w nowej kadencji, numer naszej
samorządowej gazety. Ubiegła kadencja, a także mijający rok był
to czas intensywnych działań inwestycyjnych. Wykonano wiele
długo oczekiwanych i potrzebnych
mieszkańcom Miasta przedsięwzięć.
Przygotowano projekty i rozpoczęto
prace nad realizacją kolejnych zadań.
Chcemy kontynuować budowę kina
wraz z siedzibą Miejskiego Ośrodka
Kultury, wykonać zaprojektowane
ścieżki rowerowe, dokończyć budowę budynku przy Miejskiej Bibliotece,
zmodernizować stadion sportowy.

Janusz Matoga
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mszanie Dolnej

Rada Miejska
WYKAZ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MSZANIE DOLNEJ
Komisja rewizyjna Rady Miejskiej
w Mszanie Dolnej
1. Bogdan Surówka - Przewodniczący
2. Stanisław Antosz
3. Michał Liszka
4. Krystyna Pazdur
5. Jan Szynalik
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Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej
w Mszanie Dolnej
1. Krystyna Pazdur - Przewodniczący
2. Michał Liszka
3. Elżbieta Smaga
4. Jan Szynalik
5. Tadeusz Żmuda

www.mszana-dolna.eu
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WYKAZ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MSZANIE DOLNEJ c.d.
Komisja budżetu i finansów Rady Miejskiej
w Mszanie Dolnej
1. Ryszard Sitkowski - Przewodniczący
2. Janina Flig
3. Kamil Korda
4. Agnieszka Sasal
5. Joanna Sochacka
6. Bogdan Surówka
7. Jacek Wardyński

Komisja gospodarki i rozwoju Rady Miejskiej
w Mszanie Dolnej
1. Stanisław Antosz - Przewodniczący
2. Janina Flig
3. Janusz Matoga
4. Radosław Rusnarczyk
5. Agnieszka Sasal
6. Ryszard Sitkowski

Komisja spraw społecznych Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
1. Jacek Wardyński - Przewodniczący
5. Joanna Sochacka
2. Elżbieta Smaga
6. Kamil Korda
3. Janusz Matoga
7. Tadeusz Żmuda
4. Radosław Rusnarczyk

Po pierwszej sesji w nowej kadencji

O

dśpiewaniem hymnu państwowego rozpoczęła się
pierwsza sesja Rady Miejskiej VIII kadencji na lata 20182023. Obrady rozpoczęła Pani
Elżbieta Smaga, która poprosiła
o dalsze prowadzenie obrad Pana
Ryszarda Sitkowskiego.
Po raz pierwszy obrady sesji można
było śledzić na bieżąco na stronie internetowej Urzędu Miasta. Po rozpoczęciu głos zabrała Pani Ewa Poray
Zbrożek Przewodnicząca Miejskiej
Komisji Wyborczej, która wręczyła Radnym oraz Pani Burmistrz zaświadczenia o wyborze.
Rotę ślubowania radnych odczytał
najmłodszy Radny Pan Kamil Korda,
a następnie każdy z radnych złożył
ślubowanie. Po zaprzysiężeniu radnych ślubowanie złożyła przed Radą
Miejską Burmistrz Miasta Anna Maria
Pękała. Po ślubowaniu zabrała głos
Pani Burmistrz Miasta cyt.:
„Jest to dla mnie wielki zaszczyt stać tutaj przed Wami i móc ślubować jako Burmistrz Miasta Mszana Dolna (…). Chciałam Radnym życzyć przede wszystkim
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mądrych, przemyślanych, dobrych decyzji zgodnych z własnym sumieniem i dla
dobra Miasta Mszana Dolna, dla dobra
mieszkańców. Ja postaram się współpraco-

wać jak najlepiej nie tylko z Radnymi, ale
z każdym komu leży na sercu dobro Mszany Dobrej. Kampania wyborcza już się
skończyła więc teraz nie obietnice, ale efek-
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tywna, rzetelna praca czeka nas wszystkich. Jest taki cytat w Biblii „po owocach
ich poznacie” i tym cytatem zakończę to
przemówienie.”
Radny Bogdan Surówka odczytał list
Pana posła Wiesława Janczyka z podziękowaniami dla ustępującego Burmistrza Miasta Józefa Kowalczyka,
który pogratulował Pani Burmistrz
i zaoferował pomoc jeżeli taka potrzeba zaistnieje. Następnie w imieniu
pracowników Urzędu Miasta gratulacje, życzenia i kwiaty przekazał Sekretarz Miasta Pan Antoni Róg. Również
w imieniu Rady Miejskiej gratulacje
i kwiaty przekazali radni Radosław
Rusnarczyk, Agnieszka Sasal, Janina
Flig oraz Janusz Matoga, do życzeń

dołączyli harcerze z hufca gorczańskiego.
W kolejnych punktach Radni wybrali
w głosowaniu tajnym przewodniczącego Rady Pana Janusza Matogę oraz
wiceprzewodniczącego Rady Panią
Joannę Flig.
W kolejnych punktach porządku obrad Radni wybrali składy osobowe
wszystkich komisji Rady Miejskiej, jak
również wybrali przewodniczących
komisji.
Po raz pierwszy Radni głosowali
za pomocą urządzeń elektronicznych,
umożliwiających sporządzanie imiennego wykazu głosowania.
red. UM
fot. MOK

50 Sesja Rady Miasta
– na zakończenie nowa ulica w mieście

W

czwartek, 15 listopada
odbyła się ostatnia w VII
kadencji - 50 sesja Rady
Miasta. Na samym początku Burmistrz Miasta Józef Kowalczyk podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie obchodów
100-lecia odzyskania Niepodległości. Trzydniowe obchody wymagały dużej pracy i wcześniejszego
zaangażowania ze strony każdej
z zagórzańskich gmin, ważna była
również obecność Radnych podczas tych uroczystości.

Podobnie wypowiadał się również
zaproszony na sesję Franciszek Dziedzina – Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu oraz Prezes Zagórzańskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dzięki otrzymanej dotacji z urzędu miasta
w ramach konkursu ofert wydrukowane zostały śpiewniki by można
było kontynuować pomysł wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych,
słuchacze ZUTW przygotowali przepiękne kotyliony, z tych środków zapewniono również oprawę muzyczną
Orkiestry OSP oraz posiłek. Korzystając z okazji podziękował Radnym
za podjęcie podczas tej sesji uchwały w sprawie Rocznego Programu
Współpracy Miasta Mszana Dolna
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z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
Dodatkowo podjęto uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu
dostarczania wody na terenie Miasta
Mszana Dolna oraz uchwałę w sprawie
zmiany uchwały nr XLIX/450/2018
Rady Miasta w Mszanie Dolnej z dnia
16 października w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mszana Dolna.
Do programu sesji wprowadzono
również uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Mszana
Dolna dotacji celowej dla instytucji
kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszanie Dolnej. Obecną na sali
Dyrektor Agnieszkę Orzeł czekała
też jeszcze jedna miła niespodzianka,

odebrała Dyplom Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z okazji
Jubileuszu 70-lecia Miejskiej Biblioteki
w Mszanie Dolnej za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury.
Niecodzienny charakter 50 sesji Rady
Miasta związany był również z obecnością na sali znamienitych gości,
na ostatnią sesję z diecezji przemyskiej
przybyli Ks. Prałat Tadeusz Buchowski oraz Ks. Prałat Kazimierz Kaczor,
Ks. Proboszcz Jerzy Raźny jak i przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego
Biskupa Franciszka Bardy: Stanisław
Franczak, Anna Knapczyk i Maria
Podsiadło. W październiku, podczas
49 sesji Rada Miasta podjęła uchwałę
w sprawie nadania nazwy drodze –
nowo wyremontowanemu łącznikowi

www.mszana-dolna.eu

5

Samorzad
pomiędzy ul. Kolbego a ul. Starowiejską. To dzięki staraniom Komitetu
nowa droga będzie nosiła nazwę Biskupa Franciszka Bardy. Biskup Barda
urodzony w Mszanie Dolnej, przez
30 lat sprawował godność Biskupa
Archidiecezji Przemyskiej. Za zasługi
dla Rzeczpospolitej na ziemiach odzyskanych w okresie międzywojennym
od Rosji został odznaczony Krzyżem
Komandorskim z Gwiazdą Orderu
Odrodzenia Polski. Duchowni z Przemyśla wydelegowani na tą specjalną
okoliczność do Mszany Dolnej podzielili się wspomnieniami o Biskupie

P

Bardzie wywodzącego się z Mszany.
Druga część uroczystości związana
z nadaniem nazwy ulicy odbyła się
już na nowej, wyremontowanej drodze. Ks. Prałat Tadeusz Buchowski
poświęcił ulicę oraz dokonano uroczystego przecięcia wstęgi przy obecności licznie zgromadzonej rodziny
Ks. Biskupa.
Dokładny życiorys Biskupa Franciszka Bardy przybliżamy w dalszej części
naszej gazety.
red. i fot. UM

49 Sesja Rady Miasta
– podziękowania za VII kadencję

odczas sesji Rady Miasta
w dniu 16 października
wszyscy Radni mieli okazję
przetestować nowy system elektronicznego głosowania za przyjęciem uchwał. Od nowej, VIII kadencji Rady wszystkie głosowania
jawne odbywać się muszą za pomocą urządzeń umożliwiających
sporządzenie imiennego wykazu
głosowań radnych.
Testowanie miało charakter roboczy
i nie było wiążące, gdyż Radni jeszcze tradycyjnie podnosili ręce głosując za uchwałami wprowadzonymi
do programu tej sesji. Również od
pierwszego posiedzenia nowej rady
jej obrady są nagrywane i można będzie transmisję oglądać na żywo w Internecie.
Podjęto uchwały w sprawie udzielenia
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Bardzie, gdyż z jego rąk przyjmowali
święcenia kapłańskie. We wspomnieniach pojawiało się często określenie
„góral” świadczące nie tylko o miejscu
skąd pochodził, ale również o odwadze i niezłomności, gdyż był również
prześladowany przez władze komunistyczne i traktowany jako zagrożenie dla ustroju państwa.
Stanisław Franczak reprezentujący
Komitet Organizacyjny podziękował
Radzie Miasta i Burmistrzowi za możliwość zrealizowania zamierzenia,
które cztery lata temu zrodziło się jako
pomysł uczczenia pamięci o Biskupie

www.mszana-dolna.eu

pomocy finansowej dla Województwa
Małopolskiego – z przeznaczeniem
na realizację zadania inwestycyjnego: rozbudowa drogi wojewódzkiej
968 Lubień-Zabrzeż oraz budowa
skrzyżowania typu rondo ul. Orkana, w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy społecznej, w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta Mszana
Dolna. W programie sesji pojawiły
się uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy gruntu, za-

warcie kolejnej umowy najmu lokalu,
w sprawie zbycia nieruchomości oraz
w sprawie nadania nazwy drodze.
Radni zapoznali się z informacją
o przebiegu budżetu za I półrocze,
o przebiegu realizacji przedsięwzięć
w mieście, wykonaniu planu finansowego za I półrocze, wykonaniu planu
finansowego za I półrocze Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Mszanie Dolnej oraz ze
sprawozdaniem z realizacji rocznego
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programu współpracy Miasta Mszana
Dolna z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.
Sesja była też okazją do podziękowania za mijającą VII kadencję Rady Miasta – za udaną współpracę Radnym
i Burmistrzowi Józefowi Kowalczykowi podziękowali wszyscy dyrekto-

U

rzy i kierownicy miejskich instytucji.
Przygotowane podziękowania dla
Starosty Limanowskiego i Rady Powiatu odebrał Antoni Róg Sekretarz
Miasta jak również Radny Powiatu.
Przewodnicząca Rady Agnieszka Modrzejewska-Potaczek odczytała podziękowanie dla Romana Duchnika

- Prezesa Spółki Górna Raba, który nie
mógł uczestniczyć w obradach Rady.
Kończąc obrady Rada Miasta sprawiła niespodziankę Panu Burmistrzowi
– wraz z podziękowaniami wręczono
mu replikę szabli ułańskiej.
red. i fot. UM

48 Sesja na Święto Patrona Miasta

roczystą sesją w dniu 29
września Radni Mszany
Dolnej, uczcili Święto Patrona Miasta. Wcześniej w kościele p.w. Św. Michała Archanioła odprawiona została msza św.
w intencji mieszkańców miasta
oraz Burmistrza i Radnych, w podziękowaniu za minioną kadencję.
Msza św. koncelebrowana była przez
dwóch księży proboszczy naszych
parafii – Ks. Jerzego Raźnego i Ks.
Tadeusza Mrowca oraz Ks. Zdzisława Balona – Honorowego Obywatela
Miasta, Ks. Jana Zająca ze Śnieżnicy
i ks. dr Jana Nowaka. Ks. Nowak wygłosił homilię nawiązując do postaci
błogosławionego Ks. Władysława
Bukowińskiego oraz przekazał relikwie tego wyjątkowego kapłana, które
pozostaną na stałe w naszym kościele.
Kolejnym punktem uroczystości była
sesja, która była okazją do podsumowań i podziękowań. Otwierając wyjątkową sesję Przewodnicząca Rady
Miasta przypomniała historię związaną z naszym patronem, przedstawiła Honorowych Obywateli Miasta
oraz poprosiła obecnych na sali księży
proboszczów o wspólne odmówienie
modlitwy do Św. Michała Archanioła. O najważniejszych inwestycjach
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i dokonaniach przypomniał Burmistrz
Józef Kowalczyk. Podziękował Radnym i Dyrektorom Jednostek za pracę na rzecz rozwoju miasta. Za jedną
z najważniejszych rzeczy Burmistrz
uznał zgodne podejmowanie uchwał
związanych z miejskimi inwestycjami. Na zakończenie pamiątkowe podziękowania za pracę w VII kadencji
wszystkim Radnym wręczyła Przewodnicząca Rady Miasta.
red. i fot. UM
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Inwestycje
Poniżej przedstawiamy Państwu realizowane inwestycje oraz projekty na terenie naszego miasta oraz etap ich
zaawansowania.

L.p.

INWESTYCJA
Obecnie procedowana jest zmiana warunków
pozwolenia na budowę.

1.

Przebudowa stadionu lekkoatletycznego

Podpisana jest umowa o dofinansowanie
zadania ze środków Ministra Sportu.
Otrzymaliśmy dofinansowanie zadania
w wysokości 200 tys. zł ze środków Powiatu
Limanowskiego

2.

Budowa kanalizacji sanitarnej
przy ul. Ogrodowej – zadanie 1

Przygotowane do realizacji

3.

Budowa kanalizacji sanitarnej
przyul. Ogrodowej – zadanie 2

Posiadamy projekt budowlano -wykonawczy
Otrzymaliśmy pozwolenie wydane przez
Starostę

4.

Budowa wodociągu
przy ul. Matejki

Otrzymaliśmy
pozwolenie na przekroczenie DK28
W trakcie procedowania jest pozwolenie
na przekroczenie terenu kolejowego

5.

Przebudowa wodociągu
przy ul. Leśnej

Przygotowane do realizacji

6.

Budowa drogi gminnej
ul. Mroza - ZRID

Projekt w trakcie poprawek

7.

Koncepcja przebudowy
budynku "SOKOŁA"
Biblioteka Miejska

Dotacja z MKiDN 1 mln 950 tys. zł

8.

Budowa instalacji elektrycznej do zasilania w energię
elektryczną przepompowni sanitarnej

9.

Rozbudowa drogi gminnej
ul. Spadochroniarzy ZRID

10.

Budowa kanalizacji sanitarnej
przy ul. Mroza

11.

Koncepcja wodociągu
przy ul. Zakopiańskiej
i ul. Stawowej

W opracowaniu

12.

Koncepcja wodociągu
przy ul. Leśnej

W opracowaniu

13.

Obniżenie poziomu niskiej emisji
w Mszanie Dolnej
- wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń
grzewczych
na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach
domowych
w ramach RPO WM 2014-2020
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Przygotowane do realizacji
W opracowaniu
Przygotowane do realizacji

KOTŁY GAZOWE
Podpisano 52 umowy
Termin rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim:
grudzień 2018r.
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Inwestycje

14.

Obniżenie poziomu niskiej emisji
w Mszanie Dolnej
- wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń
grzewczych
na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach
domowych
w ramach RPO WM 2014-2021
Kanalizacja sanitarna
ul. Słoneczna- zadanie 2

15.

16.

Obniżenie poziomu niskiej emisji
w Mszanie Dolnej
- wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń
grzewczych
na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach
domowych
w ramach RPO WM 2014-2020
- ETAP II

17.

18.

KOTŁY NA PALIWO STAŁE
liczba aktualnie podpisanych i realizowanych
umów 31 na 115
wymaganych
złożono wniosek o przedłużenie terminu
realizacji
Zakończona została budowa kanalizacji
Termin rozliczenia do 15.09.2019r.
Złożony wniosek na dofinansowanie montażu
150 kotłów gazowych na terenie miasta Mszana
Dolna
Wyniki konkursu prawdopodobnie
na przełomie czerwca/lipca 2019r.
Planowane rozpoczęcie montaży
- jeśli otrzymamy dofoinansowanie
- wrzesień 2019r.

Budowa ścieżki rowerowej
wzdłuż rzeki Mszanki

złożony wniosek o pożyczkę w WFOŚiGW
posiadamy pozwolenie na budowę

PSZOK
Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych

przygotowanie do realizacji w 2019 roku

19.

Wymiana azbestu

20.

Budowa MOK

Przygotowania
do lodowiska
Wszystkich oczekujących z wielką
niecierpliwością kolejnego sezonu
lodowiska informujemy, że wszelkie prace związane z montażem
zostały już poczynione.
Adres pozostaje bez zmian – stadion
miejski, natomiast miejsce, gdzie lodowisko zostało rozłożone, jest nieco
inne. Z uwagi na trwające prace przy
budynku nowego MOK, musieliśmy

Termin wykonania na 2019 rok.
W trakcie realizacji
Stan surowy zamknięty marzec 2019

się nieco odsunąć od placu budowy.
Niemniej jednak, jeśli tylko pogoda
nam pozwoli na przygotowanie lodowej tafli z radością i niezwłocznie
o tym poinformujemy. Pozostaje nam
tylko czekać, obserwując termometr
i nasłuchiwać prognoz zapowiadających temperatur poniżej zera… Łyżwy trzymajmy w gotowości!
red. ZGK

Nowa ulica
w mieście

O

d 15 listopada w Mszanie
Dolnej mamy nową drogę
- niedawno wyremontowany łącznik pomiędzy ul. Kolbego
a ul. Starowiejską, która otrzymała imię Biskupa Franciszka Bardy,
Biskupa przemyskiego, który urodził się w Mszanie Dolnej. Na łamach naszej gazety chcielibyśmy
przypomnieć tą znamienitą postać.
Biskup Franciszek Barda
ur. 21 sierpnia 1880 w Mszanie
Dolnej, zm. 13 listopada 1964
w Przemyślu
Biskup Franciszek Barda urodził się
w Mszanie Dolnej, w powiecie limanowskim. Fakt ten został odnotowany
w parafialnej księdze chrztów Mszany Dolnej (tom V), gdzie pod datą
21 Augustus 1880 znajduje się zapis
informujący o narodzinach Franciscusa – syna Jacobusa i Victorii z domu
Kotarba. Został ochrzczony na drugi
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dzień po urodzeniu przez ks. Józefa
Jarzębińskiego. Był synem rolników,
jego ojciec dodatkowo zajmował się
kowalstwem.
W latach 1892-1900 uczęszczał, jako
wychowanek małego seminarium duchownego do Gimnazjum im. Jana III
Sobieskiego i Gimnazjum Św. Anny
w Krakowie. Po maturze w 1990 r.
wstąpił do Seminarium Duchownego
i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1903 r. studiował na Gregorianum w Rzymie, studia zakończyły
się uzyskaniem doktoratu z teologii
w 1907r.
Święcenia kapłańskie otrzymał 26 lipca 1904 r. z rąk kardynała Jana Puzyny.
Pracę duszpasterska jako wikary rozpoczął w parafii Św. Anny w Krakowie. W latach 1908-1918 był prefektem
w Gimnazjum Św. Anny w Krakowie,
pełniąc równocześnie w latach 19101914 funkcję prefekta i wicedyrektora
Seminarium Duchownego. Pracował
też na stanowisku profesora teologii
moralnej w Seminarium Duchownym w Poznaniu w latach 1919-1922.
Później został mianowany prefektem
w Państwowym Gimnazjum Żeńskim
w Krakowie. W 1925 r. otrzymał nominację na rektora Instytutu Polskiego
w Rzymie – z tego stanowiska zrezygnował ze względów zdrowotnych.
Po powrocie do kraju powtórnie podjął obowiązki prefekta w Gimnazjum
Żeńskim w Krakowie.
W 1930 roku został rektorem Seminarium Duchownego w Krakowie, a rok
później papież mianował go biskupem tytularnym medejskim i sufraganem przemyskim. Sakrę biskupią
otrzymał 30 sierpnia 1931 r. w kościele
katedralnym w Przemyślu z rąk bpa
A. Nowaka. Po śmierci bpa A. Nowaka 5 kwietnia 1933 został wikariuszem
kapitulnym, a 25 listopada 1933 r. był
prekonizowany na urząd biskupa
przemyskiego obrządku łacińskiego.
Jego ingres do kościoła katedralnego
w Przemyślu miał miejsce 21 stycznia.
Jako biskup przemyski posługiwał się
herbem, w którym na tarczy o czerwonym tle znajdował się złoty monogram Chrystusa (greckie litery X oraz
P), a słowa „Pax Christi” były dewizą.

Na pieczęci osobistej z herbem i dewizą widniał na otoku jeszcze napis
„FRANCISCUS BARDA EPISCOPUS
PREMISLIENSIS LATINRUM”.
W 1936 r. zorganizował też diecezjalny kongres eucharystyczny, który
uznano za jedno z jego największych
osiągnięć.
Wybuch drugiej wojny światowej zastał go w Przemyślu. W czasie wojny
ustawicznie prowadził działalność
duszpasterską, m.in. celebrował liturgię pontyfikalną w kościele księży salezjanów na Zasaniu, udzielał święceń
niższych i wyższych seminarzystom
z seminarium w Brzozowie. W czasie
wojny wydał też sześć listów pasterskich: o miłosierdziu chrześcijańskim,
o znajomości prawd wiary, o cierpieniu, o modlitwie, o przykazaniu miłości i o pokucie. Oprócz listów pasterskich wydawał też okólniki „ściśle
poufne” skierowane do kapłanów
odnośnie zachowania się na wypadek
wojny czy wobec groźby utraty życia.
Ponadto brał udział w konferencjach
biskupów w Generalnej Guberni, które zwoływał kardynał Adam Sapieha
w Krakowie (1940, 1941, 1943). Niebywałą odwagą wykazał się biskup,
interweniując u władz niemieckich
w sprawie Żydów-neofitów.
W związku ze wzmożoną działalnością band UPA w 1946 r. Franciszek
Barda wystosował list do Ministra
Obrony Narodowej o udzielenie pomocy mieszkańcom palonych i rabowanych wsi polskich w powiecie przemyskim, jarosławskim i sanockim
przez Ukraińców. W latach 1949-1954
Biskup był inwigilowany przez bezpiekę, o czym świadczą materiały archiwów Instytutu Pamięci Narodowej
– Oddział w Rzeszowie. W 1955 r. zorganizował synod, na którym skodyfikowano prawo diecezjalne.
Znany jest też fakt, że biskup Barda
odwiedzał w latach 1955-1956 internowanego Prymasa kard. Stefana
Wyszyńskiego przebywającego w Komańczy (Bieszczady).
Po wojnie należał do Komisji Głównej
Episkopatu Polski, gdzie był członkiem Komisji do Spraw Społecznych
oraz Fundacji i Zakładów Opiekuńczych. Uczestniczył również w pierw-

szej części soboru watykańskiego II.
Konsekrował także biskupów pomocniczych przemyskich np. Stanisława
Jakiela (1957) i Bolesława Taborskiego
(1964). Był współ konsekratorem podczas sakry biskupa pomocniczego krakowskiego Juliana Groblickiego (1960)
i biskupa diecezjalnego tarnowskiego
Jerzego Ablewicza.
W czasie swoich rządów erygował
około 100 nowych parafii, których
kościoły zostały założone głównie
w opuszczonych cerkwiach grekokatolickich.
Obowiązki duchownego łączył z pracą społeczną, za którą w 1937 r. został
odznaczony Krzyżem Komandorskim
w Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, co zostało odnotowane w Gazecie
Lwowskiej 24 grudnia 1937r.
Zmarł 13 listopada 1964 r. w Przemyślu, a 16 listopada został pochowany
w podziemiach Katedry Przemyskiej
z upamiętniającą tablicą jego pamięci.
Warto podkreślić, iż biskupem przemyskim był 30 lat.
Biografia opracowana na podstawie
pracy doktorskiej ks. dr Szczepana
Bemben
Materiał Komitetu Organizacyjnego
śp. Biskupa Bardy
fot. www.muzeumulnow.pl

Zasłużona nagroda

W

dniu 15 listopada odbyła
się wycieczka do Krakowa, w której uczestniczyło 32 uczniów ze szkół Gminy Mszana Dolna, Miasta Mszana
Dolna oraz Niedźwiedzia.
Wycieczka była nagrodą dla wszyst-
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kich laureatów konkursu Historycznego pt. „Wolna i Niepodległa – 100
lecie odzyskania niepodległości przez
Polskę”. Program wycieczki obejmował zwiedzanie nowo oddanego Muzeum Podgórza, miejsce to było areną
ważnych wydarzeń zmierzających do
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odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. Uczestnicy
zobaczyli przedmioty z czasów II wojny światowej i „okna historii”, które
mówią o założonych przez Niemców
na terenie Podgórza: getcie, obozie
koncentracyjnym Płaszów oraz obozie karnym służby budowlanej „Baudienst”.
Kolejnym etapem wycieczki było
zwiedzanie Muzeum Inżynierii Miejskiej, a szczególnie wystawa pt. „to
takie proste…”. Poprzez interakcję

z eksponatami uczniowie samodzielnie lub we współpracy z kolegą, poznawali wybrane prawa i zasady
mechaniki oraz zapoznali się z supernowoczesnymi technologiami. Eksponaty pozwoliły również na zanurzenie
się w wirtualnej rzeczywistości oraz
zaangażowanie w inne ciekawe aktywności. Każdy z uczestników wycieczki znalazł dla siebie atrakcyjny
eksponat.
Po smacznym posiłku w restauracji
„Pod Smoczą Jamą” i po chwili od-

dechu uczestnicy wycieczki ruszyli
na Wawel. Zwiedzali wzgórze zamkowe, Katedrę, Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie. Przewodnik bardzo
ciekawie przybliżył historię miasta
oraz wprowadził uczestników w niepowtarzalną atmosferę dawnej stolicy
Polski. Była to bardzo ciekawa lekcja
historii. Wszyscy wrócili zadowoleni.
red. i fot.
Paulina Kępa
Urząd Gminy

Wygrali wiedzą o Niepodległej

Z

okazji Narodowego Święta Niepodległości odbył się
konkurs historyczny pt.
„Wolna i Niepodległa - 100-lecie
odzyskania przez Polskę niepodległości”.
Wzięli nim udział uczniowie ze szkół
z terenu trzech zagórzańskich gmin:
Miasta Mszana Dolna, Gminy Mszana
Dolna oraz Gminy Niedźwiedź. Finał
konkursu miał miejsce 10 listopada
w Miejskim Ośrodku Kultury. Pomysł
zrodził się podczas spotkania, na którym Burmistrz Józef Kowalczyk oraz
Wójt Bolesław Żaba i Janusz Potaczek
omawiali program wspólnych uroczystości na 11 listopada. Warto również
dodać, że pomysł to jedno, przygotowania do tego wydarzenia trwały
kilka miesięcy. Ogrom pracy włożyli
nauczyciele historii, którzy podjęli się
opracowania pytań do testu, w oczywiście jak największym sekrecie…
Kolejnym etapem były zmagania
szkolne, które wyłoniły zwycięskie
drużyny. Każda drużyna, która pojawiła się już w sobotę w MOKu, mogła
uważać się za wyróżnioną, ponie-
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waż miała zagwarantowane miejsce
w wycieczce do Krakowa „Śladami
Niepodległości” wraz z różnymi dodatkowymi atrakcjami. Jednak finał
miał doprowadzić do wyłonienia
trzech najlepszych drużyn. Najwięcej
emocji dostarczało losowanie pytań
z trzech kategorii: polityki, kultury

i sztuki oraz gospodarki II RP. Emocje były duże, i choć nie był to „Jeden
z dziesięciu” pytania często pozostały
bez odpowiedzi. W kategorii kultury
i sztuki pojawiły się również pytania
audiowizualne, co nie zawsze było
szczęśliwym trafem. Jury oceniała
skrupulatnie i rygorystycznie każdą
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do niepodległości, mocno wzruszył.
To była świetna lekcja dotycząca
też naszego lokalnego patriotyzmu,
szczególnie przy finale, gdy mieliśmy
okazję obejrzeć kilkanaście zdjęć naszego miasta i okolicy.

II miejsce zajęły Aleksandra Piekarczyk i Dominika Ślazyk ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Mszanie Dolnej
III miejsce zajęli Bolesław Petrycki
i Szymon Sater ze Szkoły Podstawowej w Rabie Niżnej

W konkursie wzięło udział 16 drużyn,
zdobywcy trzech pierwszych miejsc
otrzymali nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy wyjechali
na wspólną wycieczkę do Krakowa.

W dogrywce finałowej wzięli również
udział Marcin Ślaga i Michał Kowalczyk z Zespołu Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej oraz Mateusz
Sater i Jakub Sater ze Szkoły Podstawowej im. św. Floriana w Glisnem.

I miejsce zajęli Szymon Jania i Marcin
Michalak ze Szkoły Podstawowej nr 2
z Kasinki Małej

Serdecznie gratulujemy!

drużynę, ale na pocieszenie można
napisać, że nawet dorosła publiczność
kibicująca młodzieży na scenie miała
trudności z odpowiedziami…
Po pierwszym etapie do ścisłego finału przeszło pięć drużyn. Zaplanowana
przerwa była chwilą na poczęstunek,
jak i możliwością obejrzenia spektaklu
teatralnego przygotowanego przez
Grupę „Projekt Teatr” działającą przy
MOK. Przygotowany w nietypowy
sposób przedstawił losy Polaków
w czasie wojny, a nawiązując ciekawą formą do tego jaki stosunek my współcześni obywatele Polski - mamy

Zagórzańskie Obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę
Niepodległości 1918-2018

Na Sto Lat Niepodległości

W

yjątkowe to były uroczystości – na 100 lat
uczczenia
Odzyskania
Niepodległości zostawiliśmy kolejnym pokoleniom pamiątkę –
na ścianie budynku Urzędu Miasta, pod pierwszą tablicą oddającą
hołd poległym za wolność Ojczyzny w latach 1914-1920 pojawiła
się druga „W rocznicę 100-lecia
Odzyskania Niepodległości”.
Świadkami tego uroczystego odsłonięcia byli przedstawiciele trzech zagórzańskich samorządów Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Kania,
Wójt Bolesław Żaba, Zastępca Wójta
Katarzyna Szybiak, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Niedźwiedź Anna
Liberda, Radni Miasta, Burmistrz
Elekt Anna Pękała, nowo wybrani
Radni, mali zagórzanie z Miejskiego Przedszkola nr 2, jak i liczna grupa zagórzańskiej asysty, której nie
mogło tutaj zabraknąć. Z niewielką
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tremą przedszkolaki dzielnie wyrecytowały okolicznościowe zwrotki
o pamięci, która zostaje na dalsze pokolenia, a po wspólnym odsłonięciu
tablicy Burmistrz Józef Kowalczyk
wraz z Przewodniczącą Rady Miasta

Agnieszką Modrzejewską-Potaczek
poprosili Ks. Jerzego Raźnego o jej
poświecenie. Następnie wszyscy udali się pod remizę OSP, gdzie nastąpić
miały dalsze uroczystości. Po wciągnięciu flagi na maszt i odśpiewaniu
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hymnu, porucznik Bogdan Schmidt
opiekun Stowarzyszenia Strzeleckiego
„Strzelec” w Mszanie Dolnej odczytał Apel Poległych. Burmistrz Józef
Kowalczyk podziękował wszystkim
licznie zgromadzonym na wspólnych
obchodach pocztom sztandarowym,
przypomniał w kilku słowach historię
związaną z naszą drogą do Wolności,
jak również wspomniał inne formy
świętowania na naszym terenie, takie
jak Międzygminny Konkurs Historyczny. Wójt Bolesław Żaba podkreślił, że nasze trzy zagórzańskie gminy
od wielu lat wspólnie obchodzą Święto Niepodległości i ważne jest by podtrzymywać tę tradycję. Pani Wiceprzewodnicząca Gminy Niedźwiedź Anna
Liberda podziękowała za wspólne
uroczystości i przeczytała skierowany do wszystkich list Posła Wiesława
Janczyka. Tradycyjnie w przemarszu wraz z pocztami sztandarowymi

Zima 3-4/2018

delegacje przeszły na cmentarz parafialny by złożyć wiązanki na głównym pomniku i kwaterze wojskowej.
Na Mszy Św. w kościele p.w. Św. Michała Archanioła wszyscy mieli biało-czerwone kotyliony - o taką oprawę
zadbał Uniwersytet Trzeciego Wieku,
który na obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości własnymi siłami wyprodukował 600 kotylionów.
Wszystkim chętnym rozdawała je
młodzież z mszańskich szkół.
Mszy św. koncelebrowali mszańscy
księża proboszczowie: ks. Jerzy Raźny
i ks. Tadeusz Mrowiec oraz ks. Piotr
Sieja. O oprawę muzyczną zadbał
Chór Męski im. Ks. J. Hajduka z Mszany Dolnej oraz Orkiestra Dęta OSP.
Na zakończenie uroczystości by zachęcić do wspólnego śpiewania pieśni
patriotycznych wystąpiły dwa chóry:
Parafialny Chór z Parafii Miłosierdzia
Bożego oraz Chór Męski im. Ks. J. Haj-

duka. Rozdawane były również okolicznościowe śpiewniki, które również
zapewnił Zagórzański Uniwersytet
Trzeciego Wieku. Wspólne śpiewanie
pieśni patriotycznych zakończyło zaproszenie na ciepły poczęstunek przygotowany na płycie Rynku. Tam każdy mógł spróbować pysznego bigosu,
przy okazji słuchając naszej Orkiestry
OSP. Wyjątkowa jak na tę porę roku
aura pomogła nam świętować 100-lecie Odzyskania Niepodległości.
red. i fot. UM

Uroczyście biją dzwony
w mieście flagi rozwinięto
i me serce się raduje
że obchodzę Polski święto
Dzisiaj wielka jest rocznica
jedenasty listopada
tym co zmarli za Ojczyznę
hołd wdzięczności miasto składa
My też z serca dziękujemy
za ich waleczność i oddanie
a na pamiątkę ich ofiary
niech tablica ta zostanie
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Droga do wolności i dąb Niepodległości

B

ył to jeden z pomysłów
na uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczniowie z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej przyłączyli się do akcji sadzenia „Dębu
Niepodległości” jako symbolu troski o pamięć historyczną i godne upamiętnienie
tego wielkiego wydarzenia w dziejach naszej Ojczyzny.
Uczestniczyli również w marszu „Od
Kościuszki do Piłsudskiego”, pokonując symboliczną drogę Polaków do
wolności. W środę, 7 listopada spora
grupa młodzieży pokonała odległość
od ul. Kościuszki w naszym mieście,
aż po ul. Piłsudskiego zatrzymując
się i składając kwiaty w miejscach
upamiętniających bohaterów walk
o niepodległość Polski. Do marszu
dołączyli najmłodsi mieszkańcy miasta – nie zabrakło przedszkolaków
oraz uczniów zaprzyjaźnionej szkoły podstawowej. Podczas „Drogi
ku niepodległości” uczniowie ZSP
rozdawali przechodniom i gościom
biało-czerwone babeczki, upieczone

w szkole. Punktem kulminacyjnym
były wystąpienia dyrektor Katarzyny Wacławik i burmistrza Józefa Kowalczyka na mszańskim rynku oraz
wyrzut armatni przygotowany dzięki
uprzejmości pana Andrzeja Majchrzaka. Po odśpiewaniu patriotycznej pieśni, zebrana młodzież puściła symbolicznie biało-czerwone balony, które
pofrunęły daleko w niebo.
Szkoła kieruje podziękowania za pomoc w organizacji wydarzenia do:
Burmistrza Józefa Kowalczyka i Sekretarza Miasta Mszana Dolna Antoniego Roga, dyrektora Miejskiego
Ośrodka Kultury w Mszanie Dolnej
Piotra Armatysa, Dyrektora ZGK Tomasza Dula, Dyrektor Zespołu Szkół
Miejskich nr 2 Bogumiły Cieżak, Straży Miejskiej oraz Pana Andrzeja Majchrzaka z „Folwarku Stara Winiarnia”
za możliwość uświetnienia marszu
wystrzałowym finałem z armaty.
Na podstawie materiału ZSP
fot. UM

„CZYSTE POWIETRZE”
– spotkanie z mieszkańcami
25 października w Centrum Konferencyjno-Bankietowym „Sting” odbyło się spotkanie organizowane przez
Ministerstwo Środowiska dotyczące
nowego programu rządowego „Czyste
Powietrze”. Podczas spotkania przedstawicielka Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie - Pani Justyna Jesionek przedstawiła założenia programu.
Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie
pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych, jak
i uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków
mieszkalnych.

Wsparcie finansowe można otrzymać
w formie dotacji i/lub nisko oprocentowanej pożyczki. Mieszkańcy Miasta
Mszana Dolna mogą skorzystać z dofinansowania na wymianę kotłów, termomodernizację budynków czy montaż
odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych. Inwestycje dotyczące zakupu i montażu odnawialnych
źródeł energii dofinansowane mogą być
tylko i wyłącznie w formie pożyczki.
Wysokość dotacji wynosi od 30-90%
i jest uzależniona od kwoty miesięcznego dochodu na osobę.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia wynosi 7 tys.
złotych. Maksymalna wartość kosztów
kwalifikowalnych przedsięwzięcia, od
których liczona jest wysokość dotacji
wynosi 53 tys. złotych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać poprzez
stronę internetową Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Krakowie wymagana jest rejestracja
w Portalu Beneficjenta:
www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/register_of

e-mail: czyste.powietrze@wfos.krakow.pl
W Oddziale zamiejscowym w Nowym Sączu,
ul. Wiśniowieckiego 127, pok. 101, 33-300 Nowy Sącz
kontakt: dr Magdalena Kuźniakowska-Jasińska
tel. 507 228 203

lub osobiście:
w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Krakowie, kontakt: 12 422 94 90 wew. 2,
infolinia: czynna w godzinach 8.00-15.00 tel. 502 073 066

Szczegółowe informacje o programie oraz wszelkie
dokumenty do pobrania dostępne są na stronie:
www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/o-programie
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R

„XII Zagórzańskie
Spotkania Chórów
„Laudate Dominum”

óżnorodność – tak można by
było podsumować jednym słowem XII Zagórzańskie Spotkania Chórów „Laudate Dominum”,
które odbyły się w kościele Parafii
Miłosierdzia Bożego w Mszanie Dolnej. Każdy z występujących chórów
ma swój niepowtarzalny styl i nawet
jeśli niektóre utwory się powtarzały,
to żaden nie brzmiał tak samo i w tym
tkwi piękno muzyki. W przeglądzie
wystąpiło siedem chórów: Chór Parafii Miłosierdzia Bożego w Mszanie
Dolnej, Chór Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Tymbarku,

Chór Gaudium ze Skomielnej Białej,
Chór Bel Canto z Dobrej, Chór Męski
im. ks. Józefa Hajduka z Mszany Dolnej, Chór Gospel Mszana Dolna oraz
Chór Gloria Dei z Poręby Wielkiej,
który wykonał również oprawę mszy
św. na zakończenie przeglądu.
Organizatorzy: Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Mszanie Dolnej, Starostwo Powiatowe w Limanowej, Urząd
Miasta w Mszanie Dolnej, Miejski
Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej
red i fot. MOK

Lokalny
patriotyzm

Z

wieńczeniem listopada, jako
miesiąca pamięci narodowej,
było zorganizowanie przez PTL
Oddział Mszana Dolna spotkania pt.
”Nauczyciele niepodległości na Ziemi Mszańskiej – patriotyzm w sercu
i w czynach”. Autorką odczytu była
pani Dominka Kalaga - od wielu lat
pracująca w mszańskim ZSTI jako
nauczyciel języka polskiego, historii
i społeczeństwa. W swoim wykładzie
przywoływała trudne i tragiczne wydarzenia z przeszłości miasta oraz
wspominała wyjątkowych ludzi, którzy dawali świadectwo swojej miłości
do Ojczyzny. Dziękujemy za cenną
lekcję historii.
red. i fot.
Biblioteka Miejska

MIRABELKA – Kiełująca Historia w 100licy

D

nia 3 grudnia pod hasłem inspirującej akcji czytelniczej
„Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy”, dzieci z klas zerowych
SP nr 2 w Mszanie Dolnej brały udział
w interesującym spotkaniu prowadzonym przez panią Maję Wąchałę-Skindzier. Uczniowie zdobywali
wiedzę na temat lokalnej historii oraz
tradycji bożonarodzeniowej jednocześnie uczestnicząc w tematycznych
warsztatach manualnych. W ramach
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Kultura
oficjalnych obchodów 100-lecia Niepodległości Polski przygotowane
zostały także materiały rozbudzające
w najmłodszych świadomość historyczną.
red. i fot.
Biblioteka Miejska

Dziecięca wystawa ku czci
wolnej Ojczyzny

N

ajmłodsi z Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Mszanie Dolnej stworzyli i dostarczyli do
naszej biblioteki wyjątkowe prace
upamiętniające 100-lecie odzyskania
niepodległości przez Polskę. Z każdego oryginalnego dzieła emanuje

miłość i szacunek do Ojczyzny oraz
duma z bycia Polakiem. Odwiedzający tę szczególną wystawę są
wzruszeni, iż w dzisiejszych czasach
w naszych dzieciach nadal żyje duch
patriotyzmu.
red. i fot.
Biblioteka Miejska

Uroczyste pasowanie na czytelnika
ło się nam zaszczepić w nich tę jakże
ważną i piękną pasję.
Posumowaniem tego emocjonującego
wydarzenia był występ objazdowego Teatru Kukiełkowego Art Cinema
z Nowego Sącza, który zaprezentował
spektakl „O Królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach”. Była to barwna,
pełna akcji i napięcia bajka. Piękna scenografia, kukiełki i skoczne melodie
sprawiły, że dzieci przeniosły się do
świata bajki i w ogromnym skupieniu
oraz z wielkim zainteresowaniem śledziły losy głównych bohaterów.

R

adośnie informujemy, iż do
naszej książnicy dołączyło około stu pięćdziesięciu nowych
czytelników. Tradycyjne pasowanie
uczniów klas drugich i trzecich ze
szkół podstawowych w Mszanie Dolnej, Mszanie Górnej i Łostówce odbyło się 23 listopada. Ceremonia miała
na celu zachęcenie najmłodszych do
częstego korzystania z bogatego księgozbioru mszańskiej biblioteki i tym

samym zaszczepienie w nich miłości do książek. Dyrektor placówki
Agnieszka Orzeł zadbała o wyjątkową atmosferę uroczystości, pasując
każdego ucznia na pełnoprawnego
czytelnika i obdarzając go specjalnym
„certyfikatem” oraz elektroniczną
kartą biblioteczną. Zgodnie z tradycją dzieci otrzymały także pamiątkowe gadżety promujące czytelnictwo.
Mamy nadzieję, iż po raz kolejny uda-

red. i fot. Biblioteka Miejska

Zbudować ze słów pomnik pamięci

W

niedzielę 28 października
2018r. w sali Miejskiego
Ośrodka Kultury w Mszanie Dolnej miał miejsce finał XVI
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego i Literackiego im. Ks. kan. Józefa Jamroza „O autentyczną wiarę”
i „O ludzkie serce człowieka”. Spotykamy się w szczególnym roku 2018,
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kiedy obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości a także 40. rocznicę inauguracji Pontyfikatu
Jana Pawła II oraz 17. rocznicę śmieci
Ks. kan. Józefa Jamroza, co znalazło
odbicie w nadesłanych na konkurs
wierszach – powiedziała organizatorka konkursu Władysława Anna
Jamróz.
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Na tegoroczny konkurs 339 uczestników przysłało 1125 prac. Wśród
laureatów znaleźli się poeci z Anglii,
Niemiec i USA oraz z różnych stron
Polski. Nadesłane prace oceniało Jury,
w skład którego wchodzili: przewodniczący – Ks. Janusz Kozłowski z Kraśnika – poeta, Agnieszka Sasal – filolog, dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Wł. Orkana w Porębie Wielkiej – wiceprzewodnicząca Rady Miasta, oraz
poetka, pisarka, polonistka – Władysława Anna Jamróz z Mszany Dolnej.
Współorganizatorem
tegorocznej
edycji byli Burmistrz Miasta Mszana
Dolna Józef Kowalczyk, Wójt Gminy
Mszana Dolna Bolesław Żaba, Wójt
Gminy Niedźwiedź Janusz Potaczek,
Sekretarz Miasta Antoni Róg, Miejski
Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej,
Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej i Oravska Kniżnica w Dolnym
Kubinie na Słowacji.
Przyznano wiele nagród i wyróżnień
w kilku kategoriach:
W kategorii Poezja - Dorośli:
• I nagrodę specjalną otrzymali:
P. Agnieszka Aleksandra
Archicińska z Warszaw i Kazimierz
Surzyn z Makowa Podhalańskiego;
• I nagrodę otrzymali: Ks. Józef
Pyrek z Krakowa i Leokadia Baran
z Krakowa;
• II nagroda – Jadwiga Marzec
z Chełmca i Janina Ożóg z Krakowa;
• III nagroda – Bogumił Wtorkiewicz
z Kielc,
Wyróżnienia specjalne:
1. Ks. Kazimierz Piwowarczyk
z Regulic k. Alwerni

2. Anna Wilamowska z Milanówka
3. Emilian Wilamowski z Milanówka
4. Maria Trzupek z Rupniowa
5. Helena Maria Stosio z Wałbrzycha
6. Krystyna Leszkowicz z Kozienic
7. Piotr Kozielecki z Angilii
Poezja gwarowa:
• I nagroda specjalna – Barbara Stożek z Mszany Dolenj o Prof. Kazimierz Surzyn z Makowa Podhalańskiego ,
• I nagroda – Anna Waluś-Sikoń
z USA i Zofia Roj-Mrozicka z Zakopanego
W kategorii proza:
• I nagroda – Jolanta Maria Grotte
z Warszawy, Zbigniew Broński
z Krosna, Kazimierz Surzyn
z Makowa Podhalańskiego,
Krystyna Irgas z Pokrówki k.
Chełma
• II nagroda – Agnieszka Aleksandra
Archicińska z Warszawy,
• III nagroda – Maria Kozielecka
z Gdyni, Robert Piszcz z Nowego
Targu
• Wyróżnienie specjalne – Krystyna
Śmigielska z Warszawy,
W kategorii WspomnieniaŚwiadectwa:
• I nagroda specjalna: Ks. Kazimierz
Piwowarczyk z Regulic i Prof.
Kazimierz Surzyn z Makowa
Podhalańskiego
• I nagroda: Janina Firlej z Męciny,
Jadwiga Marzec z Chełmca,
• II nagroda: Julianna Syska
z Gostynia
• wyróżnienia specjalne: Bożena
Jolanta Bąk z Poznania, Piotr
Fałczyński z Ołoboku

W kategorii Malarstwo:
• I nagroda – Anna Wilamowska
z Milanówka, Anna Bogucka z Zakopanego
• wyróżnienie specjalnej: Emilian Wilamowski z Milanówka, Marianna
Machlowska z Krakowa
W kategorii Twórczość młodzieży:
Główne nagrody otrzymali uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im.
Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie oraz z Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Fredry z Warszawy.
W kategorii Twórczość dzieci:
Główne nagrody otrzymali uczniowie
ze szkół w Luboniu, Białobrzegach,
Wadowicach, Piotrkowie Trybunalskim, Nowym Targu, Jaworznej, Sechnej, Ujanowic, Jurkowa, Wilczycach,
Chyszówek, Nieporętu, Stanisława
Pierwszego i Mszany Dolnej.
Na zakończenie otwarto kolejną
edycję konkursu, a mianowicie już
od 29.10.2018r. aż do 20.09.2019r.
można nadsyłać prace na kolejny
konkurs według dotychczasowego regulaminu, który znajduje się
na stronie internetowej pod adresem:
www.morderstwokaplana.com oraz
www.wajamroz.cba.pl
Utwory na konkurs należy przesyłać
na adres: Władysława Anna Jamróz,
skrytka pocztowa 45, 34-730 Mszana
Dolna
tekst: Władysława Anna Jamróz
fot. UM

100-lecie odzyskania przez
Polskę Niepodległości

11

listopada odbył się w naszej
bibliotece spektakl słowno-muzyczny o charakterze
patriotycznym pt. „Zamyślenia nad
Ojczyzną”. Scenariusz został napisany w hołdzie Marszałkowi Józefowi
Piłsudskiemu, twórcy niepodległego
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państwa polskiego po 123 latach niewoli.
Na spektakl składają się pieśni i poezja
patriotyczna, a całość można podzielić
na trzy obrazy. Myślą przewodnią
pierwszego jest ukazanie udręki narodu polskiego żyjącego w niewoli,
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Aktualnosci z naszych szkół i przedszkoli
a także tęsknoty za wolną i niepodległą
Ojczyzną. Obraz drugi pokazuje męstwo i wolę walki żołnierza polskiego
w czasie I wojny światowej. Szczególne miejsce zajmuje wspomnienie o bohaterskich i tragicznych zmaganiach
młodzieży w walce o Lwów w 1918
roku. Ostatni obraz oddaje cześć Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu i jego
kompani. Ukazuje również radość
z powodu zakończenia wojny i powołania Polski Niepodległej.

„Szlachetna Paczka” 2018
wyruszyła z „Jedynki”

W

tym roku szkolnym już
po raz ósmy nasza szkoła
włączyła się do projektu
„Szlachetna Paczka”, by pomóc tym,
którzy bardzo tej pomocy potrzebują.
Cała społeczność uczniowska, oraz
nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice chętnie włączyli się do tej akcji,
podobnie jak do wielu innych akcji
charytatywnych, organizowanych już
w naszej szkole – bo wiedzą, jak ważna jest pomoc drugiemu człowiekowi. Została przeprowadzona zbiórka
produktów spożywczych, środków
czystości i pieniędzy. Za zebrane pieniądze zakupiono kuchenkę gazową
i ciepłe koce.
Dziękujemy wszystkim za okazaną
pomoc.
red i fot. SP nr 1

R
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red. i fot.
Biblioteka Miejska

Bezpieczna
droga do
szkoły

P

Mój dom – Moja Ojczyzna

ok 2018 jest rokiem upamiętniającym 100 rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Z tej okazji w Zespole Placówek
Oświatowych w Mszanie Dolnej nauczyciele: Izabela Karpierz, Maria
Kucharczyk oraz Andrzej Leśniak
zorganizowali międzyszkolny konkurs recytatorski pt. „Mój dom - Moja
ojczyzna”. Do konkursu przystąpili
uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej, Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Mszanie Dolnej
oraz Szkoły Podstawowej w Sieniawie, a także przedstawiciele Miej-

„Zamyślenia nad Ojczyzną” doskonale oddają patriotyczny i doniosły
charakter istotnych wydarzeń w historii naszego narodu i nie pozwalają
zapomnieć ile musieliśmy wycierpieć
za wolną Ojczyznę.
Serdecznie dziękujemy artystom oraz
przybyłym gościom za uczczenie tego
szczególnego dla nas wszystkich dnia.

od takim hasłem odbyło się 27
września spotkanie uczniów
klas I-III Szkoły Podstawowej
Nr 1 z funkcjonariuszami mszańskiej
Policji pod patronatem PSB ,,Mrówka” Mszana Dolna Panowie policjanci
przeprowadzili z dziećmi pogadankę
na temat bezpiecznej drogi do szkoły.
Podkreślili, jak ważne jest noszenie
wieczorem elementów odblaskowych.
Przestrzegali również uczniów przed
kontaktami z nieznanymi osobami dorosłymi. Następnie uczniowie przeszli
na ulicę, gdzie pod czujnym okiem
funkcjonariuszy Policji uczyli się prawidłowo korzystać z przejścia dla
pieszych. Wielką atrakcją była postać
żółto-niebieskiej Mrówki, która towarzyszyła każdej klasie w przejściu
przez ulicę. Na zakończenie Mrówka
oraz pani Anna Kozaczka - koordynatorka tego spotkania, obdarowały
każde dziecko zawieszkami odblaskowymi do tornistrów oraz słodyczami.
Serdecznie dziękujemy PSB ,,Mrówka” Mszana Dolna i mszańskiej Policji
za przeprowadzenie akcji.
red i fot. SP nr 1

skiego Przedszkola Nr 1 i Miejskiego
Przedszkola Nr 2 w Mszanie Dolnej,
w sumie 35 uczniów. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-III oraz klasy IV-VII
wraz z gimnazjum. Komisja przesłuchała uczestników i wyłoniła najlepsze prezentacje. Laureaci jak i pozostali uczestnicy otrzymali dyplomu oraz
atrakcyjne nagrody. W czasie przerw
konkursowi towarzyszyła pieśń patriotyczna, która dodatkowo tworzyła
podniosły nastrój.
red. ZP
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Aktualnosci z naszych szkół i przedszkoli
„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku,
teraźniejszości ani prawa do przyszłości”.
Józef Piłsudski

Apel z okazji 100-lecia odzyskania
niepodległości

jest powodem do dumy, a godło, flaga
i hymn są od wieków najpiękniejszymi symbolami naszej polskości, które
świadczą o poczuciu tożsamości i miłości do Ojczyzny.
Dziękujemy wszystkim Gościom
przybyłym na uroczystość: rodzicom,
nauczycielom oraz uczniom. To dzięki
Wam, Waszej postawie oraz pomocy
w organizacji tego wydarzenia, mogliśmy w tak doniosły sposób uczcić to,
że dzisiaj żyjemy w wolnym kraju.
red i fot. SP nr 1

9

listopada wszyscy uczniowie
Szkoły Podstawowej Nr 1 zgromadzili się na uroczystym apelu
z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Akademię przygotowali uczniowie z klas
piątych. Podczas apelu nie zabrakło
wierszy i pieśni patriotycznych oraz
wspaniałej gry aktorskiej. Atmosfera
dumy i powagi była bardzo mocno
odczuwalna w tym dniu. Uczniowie
poprzez swój strój oraz postawę udowodnili nie tylko swoją dojrzałość,
ale również to, że zasługują na miano
prawdziwych patriotów.
Uczniowie zachwycili publiczność
swoimi występami. Słuchając pięk-

J

nych interpretacji muzycznych dało
się odczuć, że Ojczyzna jest bliska ich
sercom. Jeszcze raz gratulujemy im
wspaniałych wstępów. Aby podkreślić rangę tego ważnego wydarzenia
nasza szkoła włączyła się również
w ogólnopolską akcję „Rekord dla
Niepodległej” organizowaną przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Podczas apelu o godz. 11.11 tak, jak
w ponad 16 tysiącach przedszkoli,
szkół i placówek oświatowych został
wyśpiewany „Mazurek Dąbrowskiego”. Dzięki takiej lekcji patriotyzmu
wszyscy uczniowie, także ci najmłodsi,
mieli okazję uświadomić sobie, że nasza historia, chociaż nie zawsze łatwa,

Mikołajkowe zmagania szachowe
w ,,Jedynce’’

uż po raz ósmy ,5 grudnia ,w Szkole Podstawowej Nr1 odbył się VIII
Szachowy Międzyszkolny Tur-
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niej Mikołajkowy. Uczniowie dwóch
miejskich szkół dzielnie rywalizowali
na szachownicy. Wszystkich uczestników obdarowano mikołajkowymi
paczkami i dyplomami. Organizatorami turnieju byli: instruktor szachowy Jan Zapała oraz dyrektor szkoły
Anna Górska. Sponsorami turnieju
był Urząd Miasta w Mszanie Dolnej
i Szkoła Podstawowa Nr1.
Wyniki turnieju:
I miejsce – Dominik Gil SP1
II miejsce – Huber Michalak SP1
III miejsce – Mikołaj Piecyk SP1
IV miejsce – Jakub Surma SP2
V miejsce – Kamil Niedośpiał SP1

Najlepszą z dziewczynek okazała się
Emilia Łabuz SP-1
red i fot. SP nr 1
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,,Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej
Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
w Mszanie Dolnej”

Ś

lubowanie i pasowanie na ucznia
to bardzo ważna uroczystość
w naszym szkolnym kalendarzu. Tradycyjnie w listopadzie dzieci
prezentują swoje umiejętności w przygotowanym wcześniej programie artystycznym. Następne składają przysięgę na sztandar szkoły i uczestniczą
w ceremonii pasowania ołówkiem,
po której już oficjalnie zostają przyjęte w poczet uczniów naszej szkoły. To
niezwykłe wydarzenie miało miejsce
w naszej szkole dnia 7 listopada 2018
r. Jak przystało na rok, w którym obchodzimy 100-lecie odzyskania Niepodległości, uroczystość miała charakter patriotyczny. Zanim pierwszaki zostały przyjęte do grona uczniów
musiały wykazać się umiejętnościami
recytacji, śpiewu i tańca przed zaproszonymi gośćmi i rodzicami. Występy
dzieci spotkały się z bardzo ciepłym
przyjęciem. Mali artyści po każdym
występie byli nagradzani gromkimi

brawami. Następnie pani dyrektor
Anna Górska pogratulowała pierwszoklasistom wspaniałego występu,
życzyła im wielu sukcesów w nauce,
spotkania prawdziwych przyjaciół
oraz radości z pobytu w naszej szkole. Na pamiątkę uroczystości wręczyła
uczniom pamiątkowe wydanie gazety
„Pod Lubogoszczą”- wydane w 2014
roku z okazji 50-lecia istnienia Szkoły Podstawowej Nr 1, oraz w trosce
o bezpieczeństwo uczniów i rodziców
na drodze – odblaskowe opaski i gadżety. Do życzeń dołączyli się również
zaproszeni goście: dyrektor Biblioteki
Miejskiej pani Agnieszka Orzeł, przewodnicząca Rady Rodziców pani Ewa
Kozicka oraz w imieniu oddziałów
przedszkolnych „0” wychowawczyni pani Jolanta Strama-Morawska.
Po ślubowaniu pani wicedyrektor Stanisława Łabuz wręczyła pamiątkowe
Dyplomy Pasowania na Ucznia i legi-

tymacje szkolne. Również rodzice pamiętali o święcie dzieci. Przygotowali
słodkie przyjęcie oraz pamiątki ślubowania – breloczki okolicznościowe.
Był także czas na wspólną pamiątkową fotografię. Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci. Dziękujemy Rodzicom za pomoc w przygotowaniu uroczystości.
Anna Miśkowiec i Marzena Tomal
– wychowawczynie klas pierwszych
red i fot. SP nr 1

Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania

30

listopada 2018 r. w naszej
szkole odbył się Międzyszkolny Konkurs Pięknego
Czytania dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej zorganizowany przez
panią mgr Marię Kucharczyk i panią
mgr Wioletę Dudzik. W konkursie

wzięło udział 8 uczniów ze Szkoły
Podstawowej nr 1 i 6 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2. Celem konkursu
było: promocja czytelnictwa, budzenie
zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą, stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności

oraz porównanie ich z umiejętnościami innych, kształtowanie umiejętności
pięknego czytania oraz uczenie rywalizacji w miłej atmosferze. Uczestnicy
konkursu mieli za zadanie jak najpiękniej przeczytać wylosowany fragment
książki, wcześniej im nieznany. Komisja konkursowa w składzie przewodnicząca p. Ewelina Adamczyk
oraz członkowie p. Józefa Figura i p.
Agnieszka Lipińska oceniała płynność
i bezbłędność czytania, dykcję oraz interpretację czytanego tekstu. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe, słodkie co nieco i oczywiście pamiątkowe dyplomy.
Międzyszkolny Konkurs Pięknego
Czytania realizowany w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
red. ZPO
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Uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 wśród
laureatów „Wawelskiej Kapsuły Czasu”

W

ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Zamek
Królewski na Wawelu oraz TAURON
przygotowały projekt pt. „Wawelska Kapsuła Czasu” adresowany do
uczniów szkół podstawowych z województw: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego oraz śląskiego.
W ramach tego projektu uczniowie
przystąpili do konkursu literackiego
pt. „Listy do przyszłości”. Zadanie,
jakim było napisanie listu do swojego rówieśnika z przyszłości, podjęło

aż 12 tysięcy uczestników. Znaleźli się
wśród nich także uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 1 w Mszanie Dolnej,
a uczeń klasy VIIa - Piotr Kopytek
zdobył tytuł laureata tego ciekawego
konkursu. Koordynatorem projektu
w naszej szkole była pani Krystyna Wiewiórka – opiekun biblioteki,
a do szkolnego etapu przygotowywali uczniów poloniści. Najlepsze
pięć prac wyłonionych przez szkolną
komisję przesłano do organizatorów,
którzy z kolei ze wszystkich nadesłanych „Listów do przyszłości” wybrali
100 najciekawszych. Praca Piotra urze-

kła swoją prostotą i szczerością. Uczeń
pisał o swoich marzeniach i planach,
także bardzo konkretnych, a swoje
rozważania kończy słowami: „Droga Przyszłości, bardzo często o Tobie
myślę, cały czas zastanawiam się, co
mi przyniesiesz i na jakiego człowieka
pozwolisz mi wyrosnąć”.
7 listopada odbyła się na Wawelu
uroczystość, podczas której wyróżnione prace zostały umieszczone
w specjalnej Kapsule Czasu. Otwarcie
jej i odczytanie umieszczonych w niej
listów ma nastąpić za 100 lat czyli
w 2118 roku. Uroczystość złożenia
Wawelskiej Kapsuły Czasu połączona
była z wręczeniem nagród laureatom
konkursu oraz ze zwiedzaniem wybranych ekspozycji Zamku Królewskiego. Było to dla naszego ucznia,
jego rodziców a także dla opiekunów
ważne wydarzenie. Piotrowi – gorąco
gratulujemy.

Przedszkolaki z ul. Leśnej uczciły
100-lecie odzyskania niepodległości Polski

O

bchody rozpoczęto odśpiewaniem hymnu Polski. Dzieci wystąpiły z programem
słowno-muzycznym, śpiewając pieśni

patriotyczne: „Wojenko, wojenko”,
„Przybyli ułani”, „Rozkwitały pąki
białych róż” oraz recytując wiersze
o ojczyźnie. Na zakończenie dzieci
wraz z rodzicami zatańczyły poloneza. Rodzice czynnie włączyli się
w przygotowanie obchodów wykonując dla siebie i dzieci czerwono-białe
kotyliony. Dla grupy „Maluszków”
był to również ważny dzień, ponieważ
zostali pasowani na przedszkolaków.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne serdecznie dziękują rodzicom za liczne
przybycie i zaangażowanie.
red. i fot.
Przedszkole Miejskie nr 1

Piknik ekologiczny w Przedszkolu nr 1

M

iejskie Przedszkole nr 1
w Mszanie Dolnej otrzymało
oczyszczacz powietrza przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE
pn. „Wdrażanie Programu ochrony
powietrza dla województwa małopolskiego-Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze
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środków Programu LIFE Unii Europejskiej.
11 października odbył się Rodzinny
Piknik Ekologiczny w naszym przedszkolu. Celem imprezy było podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i rodziców naszego przedszkola.
Przedszkolaki zaprezentowały krótki
program artystyczny, w którym nie
zabrakło piosenek o tematyce ekolo-
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gicznej. Rodzice włączyli się do inscenizacji „Ratujmy ziemię”, w której
w szczególny sposób wyeksponowano hasła ekologiczne: segregujcie
śmieci, dbajmy o czystość lasów, nie
zatruwajcie rzek, mórz oceanów, nie
wycinajcie lasów, oszczędzajmy energię i wodę, dosyć spalin i smogu.
Podczas pikniku wręczono dzieciom i rodzicom nagrody i dyplomu
za udział w konkursie plastycznym
„Czyste powietrze wokół nas”. Następnie przyszedł czas na wspólną zabawę przy muzyce oraz poczęstunek.
Piknik upłynął w radosnej i miłej atmosferze, bowiem ekologia może być
również wspaniałą zabawą.
red. i fot.
Przedszkole Miejskie nr 1

T

Podsumowanie turystycznego sezonu
z PTTK

erenowe Koło PTTK zakończyło czternasty sezon w górach
na Lubogoszczy. Nie zabrakło
wspólnego ogniska z pieczonym baranem, przy którym podsumowano sześć wyjść w ramach „Spotkań
w górach”. Prezes naszego Koła – Pani
Maria Antos przedstawiła podsumowanie, z którego wynikało, że na naszych wspólnych wyjściach pojawiło
się łącznie 334 turystów, a najwięcej,
bo aż 93 osoby pojawiły się na otwarciu sezonu na Czarnym Dziale. Można śmiało powiedzieć, że to fenomen
– zawsze na pierwszym wyjściu w sezonie bijemy rekordy. Nie brakowało
też chętnych do zwiedzania dalszych
zakątków, pełne autobusy wyjeżdżały w tym roku cztery razy. Wyjazdy
rozpoczęły się od czerwca – wyprawą
na Rycerzową w Beskidzie Żywiec-
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kim, w lipcu – turyści przeszli Pasmo
Łososińskie, w sierpniu – miał miejsce
wyjazd do Skamieniałego Miasta, czyli Ciężkowic, a na jesienny finał, we
wrześniu zaplanowane były ukochane
Bieszczady. W tym miejscu kierujemy
podziękowania do członków Zarządu
Koła: Magdaleny Antosz, Jana Piekarczyka i Romana Rusnaka odpowiedzialnych za organizację tych wyjazdów. Na każdym spotkaniu naszych

najmłodszych turystów zawsze aktywizuje Ewa Kotarba, łącząc przyjemne
z pożytecznym. Za wiedzę o górach
i udział w konkursach można wrócić
do domu z jakimś gadżetem. Natomiast naszą „firmową” koszulkę mają
zapewnioną turyści, którzy w sezonie
zaliczyli cztery szczyty, więc po ostatnim wyjściu, każdy już wiedział, czy
znalazł się w gronie szczęśliwców.
Wystarczyło zostawić swój rozmiar

i zobaczymy w kolejnym sezonie, kto
będzie się prezentował w nowym
kolorze. Czas szybko mija, więc ani
się obejrzymy, a już trzeba będzie się
zbierać na „XV Spotkania w górach”…
Dziękujemy za wspólne wędrówki!
Do zobaczenia na turystycznych szlakach!
red. i fot. PTTK

Bączek, bo… - 27 finał WOŚP

Trzy, dwa, jeden – start! Lecimy już
po raz 27 z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W tym roku Fundacja skupia się na zakupie sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Jednym
słowem zbieramy dla dzieci małych i bez
focha.
Czy w związku z tym pojawił się bączek jako motyw przewodni? Trudno
powiedzieć, interpretacji jest wiele. Jak
zawsze ten element wzbudza najwięcej emocji, bo staramy się w naszym
mszańskim sztabie stworzyć podobną
dekorację. W tym roku będziemy ma-
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lować bączki. Zabawka z dzieciństwa
ubrana w orkiestrową grafikę od razu
przywołuje skojarzenia. Bączek, bo…
nakręć się na pomaganie, bączek bo…
pomaganie jest dziecinnie proste.
Tak naprawdę orkiestra sięga w tym
roku po bączka, który wcześniej wywołał sporo kontrowersyjnych dyskusji, kiedy stał się symbolem przywództwa Polski w Unii Europejskiej.
Pojawiły się pretensje o wybór zwykłej dziecięcej zabawki, a nawet niewybredne żarty o „puszczaniu” bączków. No cóż… To było jakiś czas temu
i pewnie dużo osób już o tym zapomniało… A co zostało z tej polemiki?
Argumenty, które broniły bączka możemy przywołać również do tegorocznego finału. Bączek miał być kojarzony
z dynamiką, energią, symbolem kreatywności z dozą humoru. No i oczywiście nieustannym byciem w ruchu.
Czy w ten sposób możemy zinterpretować naszą orkiestrową MOC? Moc

w Moku? My cały czas jesteśmy nakręceni! I nie zbijamy bąków! Myślimy
nieustannie o Orkiestrze i nie możemy
doczekać się drugiej niedzieli stycznia!
Poza tym mamy moc wolontariuszy –
285 osób będzie się kręcić po Mszanie
i całej okolicy.
Kwestujemy 13.01.2018. Mszański
sztab – lokalne centrum Orkiestry też
tętnić będzie życiem, przedpołudniem
atrakcje dla najmłodszych, jak zawsze
przebiegniemy przez miasto z biegaczami w ramach akcji „Policz się z cukrzycą”, nie zabraknie też gotowania
z Kubą Kasińskim oraz konkursu ciast
„Najlepsze ciacho w mieście”. Wieczorna licytacja, wieczorne koncerty,
może coś jeszcze wymyślimy…
Zapraszamy do MOK! Szczegóły niebawem na plakatach!
red. sztab WOŚP
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PSONI
Hu, hu ha, zima wcale nie jest zła…

Z

ima kojarzy nam się z przyjemnościami związanymi ze śniegiem, ale również ze Świętym
Mikołajem. Pomimo braku śniegu,
w niewiadomy nam sposób, Św. Mikołaj
dotarł do Szkoły nr 2 w Mszanie Dolnej,
żeby odwiedzić dzieci niepełnosprawne
z Koła PSONI.
Jak zwykle zrobił to bez rozgłosu i niespodziewanie. Bardzo nam się podobał, był dowcipny, serdeczny i chyba
o każdym coś wiedział, bo uznał,
że wszystkie nasze dzieci zasłużyły
sobie i hojnie ich obdarował upominkami. Nie tylko ich, ale również Panią
Annę Pękałę – Burmistrza Mszany
Dolnej, Pana Bolesława Żabę – Wójta
Gminy Mszana Dolna, Panią Agnieszkę Orzeł – Radną z powiatu oraz Pana
Bohdana Surówkę – radnego miejskiego. Otrzymali oni symboliczne upominki – ozdoby choinkowe wykonane
przez nasze niepełnosprawne dzieci,
no trochę pomogły im mamy. ON –
ten Mikołaj naprawdę ma moc, bo nie

wiadomo jak zdobył te ozdoby???
Pani Dyrektor Bogumiła Cieżak otworzyła dla nas wrota swojej szkoły
i wraz ze wspaniałą młodzieżą, grupą
wolontariuszy pod opieką Jadwigi Zapały pełnili rolę współorganizatorów.
Grupa „Taneczne Anioły” pokazała
nam kilka układów tanecznych, a Mikołaj – jeden z naszych podopiecznych,

OSP – nowy samochód
u strażaków

30

października wprowadziliśmy do podziału bojowego
nasz nowy nabytek - samochód terenowy marki Iveco Massif.
Autko to wyprodukowane zostało
w 2008 roku i zastąpi wysłużonego już
Nissana Terano, który to z kolei powstał w 1994 roku. Iveco zostało zakupione ze środków własnych oraz przy
wsparciu finansowym Urzędu Miasta
Mszana Dolna, które otrzymaliśmy
z okazji naszego jubileuszu tj. 140-lecia
naszej jednostki.
red. i fot. OSP
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z boku, prezentował swoje umiejętności taneczne, nieźle mu szło. Po raz
kolejny naszej choinkowej imprezie,
zupełnie charytatywnie, przygrywał
Zespół Muzyczny „Swing”. Znają nasze gusta i przygrywali tak, że wszyscy, łącznie z Panią Burmistrz ruszyli
do tańca.
Nasze mamy są wspaniałe, upiekły ciasta, które mogą konkurować
z wyrobami wprawnych cukierników.
Było super: odświętnie, smacznie i wesoło. Szkoda, że trzeba czekać cały rok
na takie przyjemności. Mikołaju, jeśli
nas słyszysz, serdecznie Ci dziękujemy!
red i fot. PSONI

Kino letnie
i jesienne
z LAMĄ

W

tym roku stowarzyszenie LAMA zorganizowało
dwa wydarzenia filmowe.
Pierwszym z nich było Kino Letnie –
impreza, która od ponad dziesięciu lat
wpisuje się w stałą ofertę kulturalną
Mszany Dolnej. Wszystkie seanse wyświetlone w parku cieszyły się dużym
zainteresowaniem.
Czwartkowe, ciepłe, letnie wieczory przyciągają do kina pod chmurką
wszystkich tych, którzy mają ochotę
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niekonwencjonalnie spędzić czas ze
znajomymi lub w pojedynkę i dać się
ponieść przyjemnej atmosferze niewymuszonego relaksu. Repertuar
dobierany jest tak żeby zaciekawić, zaintrygować, rozśmieszyć oraz wzbudzić refleksję. Mszańska publiczność
jest wspaniała, dzięki niej każdy seans kina letniego jest pełen pozytywnej, twórczej energii, która sprawia,
że lato w Mszanie tym bardziej miło
jest wspominać. Idąc tym tropem Stowarzyszenie LAMA postanowiło zorganizować jesienią filmowe spotkania
w kinie „Luboń”. W związku z tym
LAMA wzięła udział w programie
grantowym Fundacji TESCO „Decydujesz, pomagamy”. Otrzymanie
grantu zależało od wyników głoso-

wania, które odbywało się w sklepach
TESCO. Projekt „Jesienne Spotkania
Filmowe” dzięki mieszkańcom Mszany wygrał przeważającą ilością głosów, daleko w tyle zostawiając dwa
inne projekty. Pomysł filmowej jesieni
polegał na chwilowej reanimacji kina

„Luboń”, miała to być nostalgiczna podróż do dawnych czasów. Szczególnie
jesień sprzyja takiemu nastrojowi. Repertuar był dobrany tak, żeby każdy
film został w pamięci. Przed każdym
seansem było krótkie wprowadzenie, tak aby każdy widz mógł zgłębić
przeżycie filmowej historii. Mimo,
że Jesienne Spotkania Filmowe przyciągnęły o wiele mniejszą publiczność
niż Kino Letnie to jednak Ci, którzy
przyszli nie żałowali poświęconego
czasu. Stowarzyszenie LAMA od wielu lat stawia na integrowanie społeczności lokalnej poprzez organizowanie
wydarzeń filmowych. Każda edycja
Kina Letniego udowadnia, że to ma
sens i działa. Kino Letnie odbywa się
dzięki wysiłkom LAMY, współpracy
z firmą Modern Light oraz finansowaniu Urzędu Miasta Mszana Dolna. Do
zobaczenia w lecie!

OSP Mszana Dolna z dotacją na sprzęt
od Fundacji Orlen Dar Serca

27

września 2018 roku w Centrum Kongresowym TARGÓW KIELCE odbyła się
uroczysta gala wręczenia czeków od
Fundacji Orlen Dar Serca dla strażaków. W ramach „Programu pomocy jednostkom straży pożarnych”
złożonych zostało ponad 4 tysięcy
wniosków z całej Polski. Komisja konkursowa rozpatrzyła pozytywnie 360
wniosków, przeznaczając na rzecz
strażaków ponad 2 mln zł. W uroczystej Gali wręczenia symbolicznych
czeków wzięli udział Pan Premier
Mateusz Morawiecki i Prezes Zarządu
PKN ORLEN Daniel Obajtek. Dzięki zaangażowaniu naszego zarządu
i złożonemu wnioskowi w ramach
w/w konkursu nasza jednostka otrzymała 19 tysięcy zł!! Darowizna ta zostanie przeznaczona na sprzęt łączności
oraz wyposażenie osobiste strażaków.
Umowę opiewającą na w/w kwotę
odebrał uczestniczący w gali członek
naszego zarządu Bartosz Piątkowski,
który pilotował ten projekt.
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Podwójne złoto w pływaniu
Chłopcy (sztafeta) - Aksamit Wiktor,
Dudzik Kamil, Dziedzina Mateusz,
Karpierz Mikołaj, Łopata Michał, Piecyk Antoni.

W

ubiegły piątek, 7 grudnia
w Limanowej odbyły się
Mistrzostwa Powiatu Limanowskiego w Pływaniu. Szkołę
Podstawową nr 1 w Mszanie Dolnej
reprezentowało 30 uczniów i uczennic
pod opieką nauczycieli wychowania
fizycznego – Katarzyny Mielnikiewicz, Marty Bijatowskiej, Grzegorza
Szynalika i Zbigniewa Stachury. Bezkonkurencyjnym okazało się rodzeństwo Gabriela i Wiktor Aksamit, którzy zdobyli złote medale w swoich
kategoriach. Świetny występ zaliczył
Michał Łopata - srebrny medalista
oraz Anna Szynalik z brązem. W tym
roku szkolnym nasi pływacy 13-krotnie stawali na podium a sztafety
chłopców zarówno podstawówki, jak

i gimnazjum mogą pochwalić się tytułami wicemistrzów powiatu.
Pozostałe wyniki:
Igrzyska Dzieci - 2009 i młodsi: - Horabik Urszula (8), Horabik Dawid (6),
Karpierz Mikołaj (6), Piecyk Antoni
(7), Wietrzyk Jan (11).
Igrzyska Dzieci 2006-2008: - Dobrowolska Aneta (18), Barda Zuzanna
(35), Hadaniak Zuzanna (klas.-dsq
k16), Piecyk Mikołaj (4), Piekarczyk
Dawid (10), Dziedzina Mateusz (12),
Dudzik Kamil (19), Karpierz Szymon
(26).
Dziewczęta (sztafeta) - Barda Zuzanna, Dobrowolska Aneta, Hadaniak
Zuzanna, Horabik Urszula, Szynalik
Anna.

Igrzyska Młodzieży Szkolnej: - Karpierz Aleksandra (8), Wojtas Aleksandra (10), Chrustek Emilia (15), Łabuz
Bernadetta (16), Sadło Diana (k12),
Kraska Tomasz (4), Szynalik Mateusz
(4), Gocał Jan (6), Kopyciński Jan (11),
Grzybacz Tomasz (12), Łysek Wiktor
(12), Węgielski Michał (22), Rataj Dariusz (g4).
Dziewczęta (sztafeta) - Aksamit Gabriela, Chrustek Emilia, Karpierz
Aleksandra, Łabuz Bernadetta, Sadło
Diana, Wojtas Aleksandra.
Chłopcy (sztafeta) - Grzybacz Tomasz,
Kopyciński Jan, Łysek Wiktor, Rataj
Dariusz, Szynalik Mateusz, Węgielski
Michał.
Zainteresowanych
osiągnięciami
sportowymi szkoły zapraszamy do
odwiedzenia strony www.sp1mszanawf.cba.pl
W tym miejscu pragniemy również podziękować Urzędowi Miasta
Mszana Dolna za pomoc finansową
niezbędną do organizacji wyjazdów
dzieci i młodzieży na zawody sportowe w 2018 roku.
red. i fot.
Zbigniew Stachura
SP nr 1

Sportowo czyli zdrowo
w UKS „Beskid” Mszana Dolna

S

iatkówka i pływanie to podstawowe formy aktywności fizycznej uczestników zajęć prowadzonych przez trenerów Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Beskid” Mszana
Dolna. Dwa razy w tygodniu: we
wtorki i czwartki na Miejskiej Hali
Sportowej, króluje tylko jedna dyscyplina sportowa – SIATKÓWKA!!! Kilkudziesięciu adeptów tej mistrzowskiej dyscypliny w różnych kategoriach wiekowych aktywnie i z ogrom-
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nym zaangażowaniem uczestniczy
w treningach siatkarskich. Lekko nie
jest, ale jeśli się robi to co się kocha, to
przyjemność z trenowania ulubionej
dyscypliny jest jeszcze większa. Klub
organizuje także zajęcia sekcji pływania na basenie „Wyspa Mszanka”,
by jeszcze aktywniej dbać o zdrowie
swoich podopiecznych. Zarząd UKS
„Beskid” składa ogromne podzięko-

wania dla Dyrektor SP nr 1 Pani Anny
Górskiej za pomoc w organizacji zajęć,
a przede wszystkim za udostępnianie
hali sportowej. Słowa podziękowania
kierujemy także w stronę mszańskiego Magistratu – te zadania współfinansowane są z dotacji w ramach konkursu ofert.
red i fot.
Łukasz Dobrowolski
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Biegiem rozpoczęli obchody

N

a sportowo rozpoczęły się zagórzańskie obchody 100-lecia
Odzyskania
Niepodległości
przez Polskę. W piątkowy wieczór, 9 listopada o godz. 18.00 w parku spotkali
się wszyscy, który chcieli w inny sposób
uczcić nasze niepodległościowe święto. Jak zawsze przy takich sportowych
inicjatywach pojawia się sekcja Biegów
Ulicznych i Długodystansowych MOK.
Każdy uczestnik otrzymał okolicznościową, pamiątkową plakietkę, a potem
wystrzał armaty dał sygnał do startu.
11 minut rekreacyjnego biegu w parku,
a potem regeneracja przy gorącej herbacie, energetycznych batonach i pysznych
chrupiących jabłkach. Delegacja biegaczy udała się również na Rynek, gdzie
wciągnęli flagę na masz, aby powiewając
sygnalizowała świętowanie Narodowego Święta Niepodległości.
na podstawie: MOK
fot. MOK
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To już czwarty bieg z odblaskami

M

ożna napisać, że już tradycyjnie na Placu Św. Faustyny przy parafii Bożego
Miłosierdzia zebrała się silna grupa
gotowa odpowiedzieć na zaproszenie Straży Miejskiej - by dać przykład
i zaświecić odblaskiem. Przy wszelkiego rodzaju biegach zawsze pomaga nam Sekcja Biegów Górskich
i Długodystansowych MOK, więc
i oni stanowili mocny człon naszej
odblaskowej ekipy. Głównym celem
akcji jest zwiększenie świadomości
bezpieczeństwa pieszych na drogach
poprzez noszenie odblasków. Każdy
kto nie przyszedł „ubrany w odblask”
został obdarowany przez strażników.
O naszej akcji informowały plakaty
rozwieszone w szkołach i przedszkolach, więc najmłodszych nie brakowało. Gdy wszyscy już byli gotowi,
zwarci i widoczni hasło do startu dał
Komendant Straży Miejskiej Jakub
Spędzia. Poprowadził on bieg ulicami

W

red i fot. UM

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy
za pomoc i wsparcie:
Policjantom z Komisariatu Policji
oraz
Ks. Proboszczowi Tadeuszowi Mrowcy
z Parafii Miłosierdzia Bożego

Taekwondziści KORYO
z medalami w Olsztynie

Olsztynie rozegrany został
Puchar Polski Taekwondo
Olimpiskiego Olsztyn Cup.
Klub KORYO Mszana Dolna reprezentowała bardzo mocna grupa kadetów, juniorów oraz seniorów. Złote
medale zdobyli: Mateusz Szczesnowski, Maksymilian Śmieszek, Oskar
Pilch, Wiktor Pajdzik. Srebrne medale
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miasta – ul. Kopernika, ul. Starowiejską, nawrót przy Tesco i finisz na parafii. Nasz odblaskowy bieg zabezpieczali też panowie policjanci z naszego
komisariatu. Wszystkim odważnym
„świecącym” kibicował ks. Proboszcz
Tadeusz Mrowiec, a na mecie czekały
pyszne i zdrowe przekąski. Chrupiąc
jabłka i świecąc przykładem biegacze
wracali bezpiecznie do domu.

www.mszana-dolna.eu

wywalczyła Julia Chlipała, a brązowy medal Patrycja Kornaś. Pozostali zawodnicy przegrali swoje walki
o wejście w strefę medalową. - Nabyte
doświadczenie oraz korekta błędów,
które zaważyły o medalu na pewno zostaną wyeliminowane i kolejny
start w styczniu na Pucharze Polski
Swarzędz Cup przysporzy nam wiele

emocji oraz świetnych wyników sportowych - podkreślają trenerzy UKS
KORYO Zbigniew Karpierz i Krystian
Kornaś. Serdecznie gratulujemy!
red. i fot. Zbigniew Karpierz
UKS KORYO
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TKKF
XVI Turniej Tenisa Stołowego
TKKF „Lubogoszcz“ organizuje
wspólnie z Uczniowskim Klubem
Sportowym TOP i Klubem Sportowym Turbacz Turniej Tenisa Stołowego.
Jego szesnasta edycja odbyła się 24 listopada w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1. W rozgrywkach przy
ping-pongowym stole brało udział
52 zawodników. Nad prawidłowym
przebiegiem rozgrywek czuwali Jan
Piekarczyk, Wojciech Pitala, Damian
Bober i Zbigniew Stachura. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Zima 3-4/2018

Wyniki:
Kategoria - dziewczyny
1. Julia Luranc – Poręba Wielka
2. Joanna Potaczek – Łostówka
3. Patrycja Dudzik – Łostówka

Kategoria Szkoły podstawowe
V-VIII
1. Konrad Zapała – Poręba Wielka
2. Maks Zapała – Poręba Wielka
3. Przemek Kołodziej – Łostówka

Kategoria Szkoły podstawowe I-IV
1. Jakub Dziedzina – Łostówka
2. Kacper Dudys – Łostówka
3. Patryk Dudzik – Łostówka

Kategoria - Szkoły średnie
1. Łukasz Klimek – ZSP Mszana Dolna
2. Paweł Zapała – ZSTI Mszana Dolna
3. Rafał Klimek – ZSP Mszana Dolna
red. TKKF „Lubogoszcz”
fot. Zbigniew Stachura
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Mikołajki biegały w parku
przez most odwiedzili MOK, zrobili
rundę przy Urzędzie Gminy, a potem
ul. Starowiejską w kierunku dworca autobusowego. Nie była to żadna
komercyjna akcja, jak myśleli niektórzy, zdziwieni taką ilością Mikołajów
– wszystko dla zdrowia i kondycji.
A skoro o tym mowa, kolejne bieganie w parku odbędzie się w okolicach
Nowego Roku – szczegóły pojawią się
na plakatach. Serdecznie zapraszamy!
red i fot. UM

N

a zaproszenie Sekcji Biegów
Górskich i Długodystansowych MOK odpowiedziała
zgraja wysportowanych mikołajków,
które przyjechały na okolicznościowe
bieganie z Podobina… Dotarli też stali bywalcy takich rekreacyjnych wy-

darzeń i nagle zrobiło się przyjemnie
czerwono w piątkowe popołudnie.
Najpierw symboliczna runda wokół
parku, a potem w pięknych mikołajkowych czapkach trzeba było się pokazać na mieście. I tak cała grupa przebiegła dość sporą trasę, przebiegając

Turbacz deklasuje rywali w powiecie –
podsumowanie rundy jesiennej

M

szański klub zaliczył niezwykle udaną rundę, a to ze
względu na niezwykle udane występy we wszystkich kategoriach wiekowych. Trampkarze prowadzeni przez Jarosława Kordeczkę
wręcz zdominowali ligę okręgową
ogrywając wszystkich rywali i kończąc rundę na fotelu lidera. Podczas
gładkiej przeprawy w siedmiu spotkaniach zdobyli 66 bramek (z czego
autorem aż 28 z nich jest Kacper Wójtowicz). Jednak trampkarze straszą
nie tylko z przodu! Dzięki żelaznej
defensywie, w całej rundzie, piłkarze
Turbacza wyjmowali piłkę z siatki zaledwie pięć razy.
Podobnym osiągnięciem mogą pochwalić się ich starsi koledzy. Juniorzy
młodsi mogą czuć się niepokonani
- w 9 meczach zanotowali aż 7 zwycięstw i 2 remisy. Chociaż ich spotkania nie zawsze układały się według
myśli szkoleniowca, to dzięki niezwykłemu charakterowi zawodnicy reprezentujący barwy Turbacza zawsze
wychodzili z meczów obronną ręką,
przez co wyprzedzili w tabeli takie zespoły jak Sokół Słopnice, KS Tymbark,
czy też drugą drużynę Limanovii.
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Chłopcy zakończyli rundę zajmując
pierwszą lokatę w tabeli i już teraz
przygotowują się pod okiem Marcina
Stożka do wiosennych zmagań.
Nie można także zapomnieć o naszych
najmłodszych piłkarzach. Młodziki
rundę jesienną zakończyli tuż za podium. Z pięcioma zwycięstwami oraz
czteroma porażkami zajmują w lidze
okręgowej wysokie czwarte miejsce.
Nie zawiedli także seniorzy. Zawodnicy z najstarszej grupy wiekowej są
na dobrej drodze, aby już na wiosnę
świętować awans do ligi okręgowej.
Podczas 11 meczów aż 6 razy schodzi-

li z boisko jako zwycięscy, 3 razy ich
mecze kończyły się remisem, a zaledwie dwukrotnie musieli uznać wyższość rywala. Jesień zakończyli tuż
za plecami Płomienia Limanowa i ze
stratą zaledwie jednego punktu do lidera zajmują w tabeli drugie miejsce.
Cieszy nie tylko dobra dyspozycja piłkarzy Turbacza, ale także fakt, że sukcesy mszańskiego klubu nie obeszły
się w okolicy bez echa. Od czasu zakończenia jesiennych zmagań kilku
zawodników z okolicznych klubów
zadeklarowało chęć reprezentowania
barw Turbacza, co rzecz jasna daje
zarówno zawodnikom, jak i klubowi
ogromne możliwości rozwoju.
Z tego miejsca my, jako pracownicy,
trenerzy oraz zawodnicy Turbacza
chcielibyśmy serdecznie podziękować
osobom, które nam zaufały i postanowiły nas wspierać. Bez pomocy ze
strony Urzędu Miasta Mszana Dolna
oraz sponsorów nie bylibyśmy w stanie odnosić sukcesów, mamy nadzieję,
że udowodniliśmy, iż warto pokładać
w nas zaufanie. Dziękujemy
red. Klub Sportowy „Turbacz”
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Akademia Piłkarska Bonito
partnerem Wisły!

rono Klubów Partnerskich
Wisły Kraków stale się powiększa! Z dniem 25 września
2018 roku w życie weszła umowa ze
Stowarzyszeniem Budujemy Sukces,
które prowadzi szkolenie młodzieży w Akademii Piłkarskiej Bonito
w Mszanie Dolnej. Umowa, podobnie
jak w poprzednie, jest trójstronna pomiędzy Towarzystwem Sportowym
Wisła Kraków, Wisłą Kraków SA oraz
Stowarzyszeniem Budujemy Sukces.
Do podpisania jej doszło w trakcie
meczu Pucharu Polski. Dodatkowo
zawodnicy z Mszany Dolnej wzięli czynny udział w tym wydarzeniu
poprzez wyprowadzenie piłkarzy
na murawę oraz podawanie im piłek
w trakcie meczu.
Podpisanie umowy z podmiotem
szkolącym młodzież w powiecie limanowskim było jednym z priorytetów Akademii. Niewielka, bo licząca
ok. 8000 mieszkańców, miejscowość
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idealnie wpisuje się w strategię Białej
Gwiazdy, polegającej na wyławianiu talentów z miejscowości leżących
w województwie małopolskim. Wśród
obecnych zawodników Akademii,
którzy w przeszłości reprezentowali

Mszanę Dolną są zawodnik drużyny
U17 Kacper Myszogląd, napastnik reprezentujący Wisłę w Centralnej Lidze
Juniorów U18 Konrad Gruszkowski
czy Wojciech Urbański, który niedawno został powołany do reprezentacji
Polski do lat 14. Akademia Piłkarska
Bonito powstała w 2012 roku, obecnie
prowadzi 11 grup wiekowych, w których trenuje około 200 zawodników
w wieku 5-12 lat, kolejnych 100 trenuje
w starszych rocznikach w partnerskim
klubie Turbacz. Na nasze treningi dojeżdżają dzieci nie tylko z terenu miasta i gminy Mszana Dolna, ale nawet
z Rabki Zdrój, Lubnia, Węglówki.
Prezesem Stowarzyszenia jest Adrian
Cebula, natomiast koordynatorem Jarosław Kordeczka.
Dzięki nawiązaniu tej współpracy
akademia z Mszany Dolnej będzie
mogła liczyć na regularne wsparcie
szkolenia, poprzez realizowanie planu
szkoleniowego Wisły oraz liczne wizyty krakowskich trenerów podczas
treningów. Wspólne działanie ma pomóc w promocji partnera Wisły oraz
zapewnić ciągły rozwój.
– Jesteśmy w miejscu, w którym należy
zrobić krok naprzód. Przekonani, że współpraca z Wisła wpłynie pozytywnie na rozwój naszych zawodników, trenerów, a jednocześnie podniesie prestiż Akademii Piłkarskiej Bonito. Korzyści z wspólnego
projektu będą czerpały wszystkie strony.
Wspólnie stworzymy odpowiednie warunki do rozwoju i promocji piłkarskich talentów z naszego regionu – mówi Adrian
Cebula.
red i fot.
materiały prasowe Akademii
Piłkarskiej Wisły Kraków
oraz Akademia Bonito
„Budujemy sukces”
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