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Cennik reklam
Cennik reklam okładka (netto)
1/4 strony - 200 zł
1/2 strony - 300 zł
cała strona - 500 zł
Cennik reklam (środek) netto
1/4 strony - 160 zł
1/2 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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Podsumowanie
Oddajemy w ręce Państwa kolejny numer naszego miejskiego kwartalnika „Pod Lubogoszczą”. Zawiera on opis
uroczystości ogłoszenia Świętego Michała Archanioła Patronem Miasta, a także kilku ostatnich, ciekawszych wydarzeń
kulturalnych.
Pokusiliśmy się także o podsumowanie czteroletniej działalności samorządu miejskiego, tj. kadencji Burmistrza i Rady
Miasta w latach 2007-2010. Jesteśmy to winni Czytelnikom, choćby z tego względu, że nasza gazetka samorządowa także
jest owocem tej kadencji.
Nie sposób było pomieścić na naszych łamach wszystkich wydarzeń tego okresu. Skoncentrowaliśmy się zatem na
rzeczach najważniejszych, mających wpływ na rozwój Mszany Dolnej. Omówiliśmy największe oraz najbardziej potrzebne
inwestycje i programy, przedstawiliśmy źródła i wysokość pozyskanych środków zewnętrznych do samorządowego budżetu.
Wreszcie podsumowaliśmy to, co działo się w zakresie współpracy miasta z innymi jednostkami samorządowymi oraz
miejskim i stowarzyszeniami. Przedstawiliśmy to, co w czteroletnim okresie działo się w zakresie poprawy bezpieczeństwa
w Mszanie oraz usprawnienia działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej. Pokazujemy też nowe inicjatywy
i przedsięwzięcia powstałe w przeciągu czterech mijających lat.
Artykuły zawierają wiele danych liczbowych, procentowych, tabelarycznych, wykresy oraz zdjęcia w celu wyrobienia
sobie przez Czytelnika własnego poglądu na temat, czy Mszana Dolna w ostatnich latach rozwija się prawidłowo oraz czy
nie „przespała” stojących przed nią szans. Dla porównania z kończącą się właśnie kadencją podaliśmy dane z kadencji
2003-2006.
Redakcja

Mszana Dolna ze św. Michałem Archaniołem

Jesień 3/2010

przywitali chlebem i solą zagórzańscy
Gospodarze, a słowa powitania skierował do Dostojnego Gościa Przewodniczący Rady Miasta Eugeniusz Sieja,
zaś Burmistrz Tadeusz Filipiak dziękując Krakowskiemu Metropolicie za
przybycie do Mszany Dolnej, poprosił
o odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy - „wyrytego w kamieniu
świadectwa tej historycznej chwili".
Odsłonięcia tablicy na prośbę Kardynała
Dziwisza dokonali wspólnie z Dostojnym Gościem, Proboszczowie mszańscy
i Gospodarze Miasta. Chwilę później
krótka modlitwa i święcona woda
spłynęła po tablicy. Jeszcze tekst wyryty
w czarnym granicie odczytał prowadzący uroczystość Marian Wójtowicz

paniom i panom Radnym Rady Miasta
za zaangażowanie i wielką życzliwość
dla tej sprawy. Słowa szczególnej podzięki kieruję do Księdza Kardynała
za przychylność i błogosławieństwo
dla naszego zamysłu, by prosić Stolicę
Apostolską o zgodę na ogłoszenie
i uznanie św. Michała Archanioła Patronem Mszany Dolnej.... Wśród tych,
którym dziękuję, nie może zabraknąć
jeszcze dwóch osób - ks. Zdzisława
Balona i burmistrza Chrzanowa Ryszarda Kosowskiego - kiedy dzieliłem
się z nimi naszymi zamierzeniami, niemal jednomyślnie zawołali: nie zastanawiajcie się, do dzieła...”.
Tekst watykańskiej Kongregacji podpisany przez jej Prefekta Kardynała
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października roku 2010 z pewnością zapisze się jako jedna
z najważniejszych dat w historii
naszego miasta - powody są co najmniej
dwa. Dołączyliśmy do miast, które za
Patrona obrały Michała Archanioła
oraz wzbogaciliśmy się o sztandar
- z historycznym herbem z jednej
i nowym Patronem św. Michałem
z drugiej strony.
Uroczystościom przewodniczył Metropolita Krakowski i Honorowy Obywatel Mszany Dolnej Ksiądz Kardynał
Stanisław Dziwisz, a wśród Gości przybyłych na zaproszenie Samorządu
i obu Parafii do miasta pod Lubogoszczą
byli m.in. Poseł na Sejm RP Wiesław
Janczyk, Senator RP Stanisław Kogut,
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, Wicestarosta
Limanowski Franciszek Dziedzina, Radni Sejmiku Małopolskiego Barbara Dziwisz i Grzegorz Biedroń, a także Komendant PSG w Sromowcach ppłk.
Dariusz Gizicki i Honorowy Obywatel
Mszany Dolnej Jan Winter. Honorowe
miejsca na uroczystej Sesji Rady Miasta,
którą świętowanie się rozpoczęło, zajęli
rajcowie obecnej kadencji. Nie zabrakło
też wójtów - sąsiadów Janusza Potaczka
z gminy Niedźwiedź i Tadeusza Patality
z gminy Mszana Dolna, Radnych
i Burmistrzów minionych kadencji, dyrektorów i kierowników instytucji samorządowych i mszańskich firm. Miejsca przy Metropolicie Krakowskim zajęli
księża Proboszczowie - Ks. Jerzy Raźny
i Ks. Stanisław Parzygnat.
Zanim jednak rozpoczęła się uroczysta Sesja Rady Miasta, przed budynkiem mszańskiego magistratu na
Gości czekały poczty sztandarowe, nasza Orkiestra Dęta OSP, oddział galowo
ubranych strażaków-ochotników i Zagórzanie w swoich barwnych strojach.
Kardynała Dziwisza po staropolsku

Powitanie Kardynała przez Zagórzan
i wszyscy udali się do Sali Narad
Urzędu Miasta. Obradom uroczystej
Sesji Rady Miasta przewodniczył Eugeniusz Sieja - po powitaniu Gości
i przedstawieniu programu tego specjalnego zgromadzenia, kolejny raz
głos zabrał burmistrz Tadeusz Filipiak
- „...bez mała dwa lata trwały nasze
starania i przygotowania do tego dnia.
Panu Bogu i wielu ludziom dziś chcemy
z całego serca podziękować. Za wsparcie i dobre rady naszym proboszczom,

Antoniego Canizaresa Lloverę z dnia
21 listopada 2009 roku odczytał Wiceprzewodniczący Rady Miasta Robert
Rataj, a Radni przez aklamację reskrypt
uznający Michała Archanioła Patronem
Mszany Dolnej przyjęli. Oryginał, pięknie oprawiony, zaprezentował zebranym w sali Przewodniczący Rady Miasta Eugeniusz Sieja - watykański dokument zawisł na przygotowanym wcześniej poczesnym miejscu, wśród portretów siedmiu Honorowych Obywateli
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Wydarzenia
Celebrans odmówił modlitwę, a święcona woda dokonała aktu jego
pobłogosławienia. Ksiądz Kardynał
ucałował nowy sztandar, oddając w
ten sposób szacunek i hołd. Przed
sztandarem uklękli
i ucałowali jego rąbek
Przewodniczący Rady
Miasta Eugeniusz Sieja
i Burmistrz Tadeusz
Filipiak. Po prezentacji
nowopoświęconego
sztandaru przy dźwiękach podniosłych fanfar, drzewiec z płótnem z rąk burmistrza
przejął poczet MiMoment przekazania sztandaru miasta
chałowy - to mieszPierwszy poczet wybrali spośród siebie kańcy Mszany Dolnej o których była
Radni, a utworzyli go Jan Szynalik, mowa wcześniej. Msza święta zakońStanisław Dziętło i Wacław Wacławik. czyła się procesją eucharystyczną, której
Tuż przy trójce rajców, przepasani przewodniczył Metropolita Krakowski.
biało-czerwonymi szarfami stali MieszPo południu naszym miastem
kańcy Mszany Dolnej - Panowie Michał zawładnęli Aniołowie - prawie 300
Antosz ze Słomki, Michał Antosz skrzydlatych duchów przeszło ulicami
z ul. Słonecznej i Michał Antosz miasta aż na plac pod kościelną skarpą.
z ul. Orkana. To oni stanowili ten Tam na estradzie podziwialiśmy anioły
szczególny poczet złożony z Miesz- ze wszystkich mszańskich przedszkoli
kańców noszących imię Michał - to im i najmłodszych klas szkół podstawow sposób symboliczny, już po poświęceniu w kościele, miejski sztandar przekazał burmistrz Tadeusz Filipiak.
Przy dźwiękach marsza orszak ulicami miasta przeszedł do parafialnej
świątyni. Dla naszego Gościa z Franciszkańskiej 3, ta wizyta miała też
szczególny wymiar - Metropolita Krakowski po raz pierwszy od czasów,
gdy objął Stolicę św. Stanisława
w Krakowie, przekroczył progi kościoła
św. Michała w naszym mieście.
Uroczystą Eucharystię wraz z Kardynałem Stanisławem Dziwiszem koncelebrowali kapłani pochodzący z naszego miasta - infułat Jakub Gil, prałat
Stanisław Franczak, księża Stanisław
Jania i Robert Krzysztofiak, a także
Mszańskie anioły na scenie
księża, których kapłańska droga prowadziła przez miasto pod Lubogoszczą wych - słowa podzięki kierujemy do
- Ks. Franciszek Pacana, Ks. Marek wychowawców, rodziców i dyrektorów
Spólnik, Ks. Tadeusz Dziedzic, Ks. Ma- tych placówek, że odpowiedzieli tak
rian Pogórny, Ks. Rafał Ryczek pięknie na tę inicjatywę. Nagrodą za
i Ks. Zdzisław Balon. O godną i piękną trudy „bycia aniołem" były słodkie
oprawę liturgii zadbali chórzyści ze łakocie. Po aniołach na scenę taneczswoim dyrygentem Piotrem Wójcikiem nym krokiem wkroczyli młodzi ludzie
i Orkiestra Dęta pod batutą Piotra Ra- z Zespołu Regionalnego „Dolina Mszantaja. Po homilii, w której kardynał Dzi- ki” z Mszany Górnej - skoczna góralska
wisz przypomniał wiernym, że „...pat- muzyka rozgrzała marznących już nieco
ronat św. Michała Archanioła nad widzów. Gdy słońce powoli zmierzało
Mszaną Dolną, to nie tylko powód do ku horyzontowi na scenie pojawili się
dumy, ale to nade wszystko wyzwanie muzycy z Orkiestry Dętej OSP z naszego
i konieczność dawania świadectwa, to miasta. Trzęsły się mury górującego
wierność zawołaniu Któż jak Bóg...”. nad placem kościoła św. Michała, gdy
Po homilii do ołtarza podeszli Radni młodzi trębacze, klarneciści i puzoniści
z nowym sztandarem - nad pochylonym zadęli w swoje instrumenty. Nic dodać
płótnem z jednej strony biało-czerwo- - klasa sama w sobie! Kilka chwil po
nym, na którym widnieje historyczny 17 z głośników popłynęła piękna maherb, a z drugiej św. Michał Archanioł, ryjna pieśń „Maryjo, śliczna Pani ...” -
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oznaczało to, że swój koncert w Mszanie Dolnej rozpoczyna Eleni. Znane
i lubiane przeboje, nowe i całkiem
świeże, śpiewane po grecku i po polsku,
zakrólowały na scenie. Kostas Dzokas,
menager i dobry duch grupy, choć
chory, bawił publiczność opowiastkami
i anegdotami z historii wspólnie spędzonych na estradzie lat z Eleni. Koncert skończył się już po zachodzie
słońca - Eleni do wspólnego śpiewu
znanej na całym świecie Barki, zaprosiła
wszystkie dzieciaki. Bukiet czerwonych
róż i widok naszego kościoła rysowany
na czerpanym papierze - to prezenty
wręczone tej znanej i cenionej artystce.
Gdy nasi Goście z Poznania odjeżdżali
na kolację do gościnnych progów Sióstr
Franciszkanek na ul. Leśną, smyki
ciągnięte wprawną ręką łąckich górali
rzewnie zagrały - to kapela Leszka
Moryto z Łącka przygotowywała nas
na ostatni tego dnia punkt programu.
Kiedy noc na dobre już zapadła nad
Mszaną Dolną, bezchmurne tego dnia
niebo rozbłysło ferią fantazyjnych ogni,
którym towarzyszyła muzyka Vangelisa
i J. M. Jarre. I tak zakończył się ten
wielki i historyczny dzień w naszym
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Mszany Dolnej. Szczególnym świadkiem tych niezwykłych chwil był sztandar naszego miasta - dar samorządowców i pracowników Urzędu Miasta,
a także instytucji samorządowych.

miasteczku u stóp Lubogoszczy.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by ten dzień zapadł
w naszych sercach na zawsze - a byli
to Radni Rady Miasta Mszana Dolna,
pracownicy UM, strażacy OSP Mszana
Dolna i Orkiestra, chórzyści, policjanci
z komisariatu w Mszanie Dolnej i limanowskiej „drogówki”, strażnicy miejscy, pracownicy MOK-u i ZGK, dyr.
INCO p. Jerzy Łabuz, księża Paweł
Rybski i Tadeusz Skupień, członkowie
obu Rad Parafialnych tworzących grupę
odpowiedzialną za przygotowanie uroczystości, właściciele Pensjonatu JANDA
i Wacek Laba z Krakowa - który uroczystość bezinteresownie utrwalił na
fotografii.
Red.
Więcej zdjęć na str. 43 i 44
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Sceniczne Dni Mszany Dolnej
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Polsko-słowacki mecz
grywali 0:4. Kapitan Żmuda głosem
nie znoszącym sprzeciwu doprowadził
do porządku we wszystkich formacjach
i minuta po minucie, gol po golu,
mszaniacy odrabiali straty. Ostateczny
wynik to 7:5 dla naszych. Słynący
z niesamowitego humoru wspomniany
wyżej Marian Klimčik, na pytanie, co
się stało, powiedział, że Słowacy pokazali, jak naprawdę grają właśnie do
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momentu, gdy prowadzili 4:0, a później
nieco spuścili z tonu, żeby nie popsuć
gospodarzom dobrych nastrojów.
Ot, cały profesor Klimčik! Ale za to Go
właśnie lubimy. Po piłkarzach przyszedł
czas na folklor - nową sceną, zakupioną
w ramach unijnego projektu, zawładnęły zespoły regionalne - tu należy
dodać, iż już wcześniej, w połowie
meczu wystąpiła nasza rodzima grupa
„Słomcanki”, a po drugiej połowie wystąpiły panie z grupy „Mszanicanki”.
Obie grupy śpiewacze działają przy
Miejskim Ośrodku Kultury. Tak przygotowana publiczność mogła czekać
na słowackie występy z Nižnej.
Żywiołowa muzyka, kolorowe stroje,
efektowne tańce z przytupem oraz
przyśpiewki wzbudziły prawdziwy
aplauz widowni.
Ale to nie był koniec „słowackiego
wieczoru” w Mszanie Dolnej. Przyszła

Gratulacje Burmistrza dla zespołu
kolej na duet wokalny z orkiestrą skoczne kawałki, takie „pod nogę” bardzo przypadły do gustu publiczności,
która gromkimi brawami podziękowała
za wspaniały koncert. Kiedy zaprosiliśmy naszych Przyjaciół ze Słowacji
na „małe, co nie co”, estradą zawładnęli
technicy i akustycy - a to oznaczać
mogło tylko jedno: na scenie miała
„zabłysnąć” Gwiazda Wieczoru - Elektryczne Gitary z Kubą Sienkiewiczem
na czele. Publiczność na ten moment
zasiadła do stołów na górnej płycie szaszłyki, kiełbaski, kebab, pajdy chleba
ze smalcem, golonka i karczek szły
jak przysłowiowa woda. Na milusińskich czekała moc atrakcji - karuzela,
dmuchane zamki, kolejka na torach,
a dla odważniejszych bungee, można
też było „postrzelać” kulkami z farbą
do ruchomego celu. Kto nad to wszyst-

ko przekładał jednak spotkanie z naturą, mógł dosiąść karego kucyka.
Do kolacji w plenerze, przygrywała
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uż po tym jak gościliśmy na
Słowacji, w weekend 17-18 lipca
br. to niżniacy zawitali pod Lubogoszcz. Jeśli mielibyśmy się trzymać
„unijnego” języka, to celem ich wizyty
była „Zagórzańsko-orawska konfrontacja kultur poprzez organizację cyklu
imprez”, a jeśli przełożymy ten nieco
skomplikowany tytuł na język prosty
i zrozumiały, to będzie to oznaczać, że
Słowacy przyjechali do nas, bo jesteśmy
gościnni, bo chcą z nami spędzić miło
czas, bo chcą nam pokazać bogactwo
swojej kultury, zaprezentować swój
niepowtarzalny folklor i zobaczyć na
własne oczy miasto, z którym od prawie
trzech lat w ramach Euroregionu TATRY nawiązali partnerską współpracę
i spotkać się z mieszkańcami Mszany
Dolnej, których wielokrotnie gościli
w Nižnej. Na czele „słowackiej wyprawy” stał sam Starosta Eugen Dedinský - zabrał do Mszany Dolnej Orkiestrę Dętą i Zespół Regionalny.
A wszystko rozpoczęło się od spotkania na murawie - stanęły na przeciw
siebie drużyny Nižnej i Mszany Dolnej.
Słowaków do boju prowadził sam Eugen Dedinský, a „głównym strategiem”
na boisku był Marian Klimčik - niezwykle sympatyczny i lubiany przez
nas nauczyciel kultury fizycznej z Nižnej, doskonale mówiący w naszym języku. W naszym zespole najwięcej
było... policjantów, a jeszcze szerzej
określając, mundurowych, bo Tadeusz
Żmuda kapitan „11” spod Lubogoszczy
na codzień nosi mundur Straży Miejskiej. Murawę mszańskiego stadionu
„gryźli” również mec. Marek Panek
i wiceprzewodniczący Rady Miasta Robert Rataj. Do gry dali się namówić
grający kiedyś w KS Turbacz zawodnicy. A jak przebiegał sam mecz? Nim
na dobre się zaczął, nasi panowie prze-

Elektryczne Gitary
na małej scenie rodzinna kapela góralska „Olszowianie” z Olszówki.
Jej założyciel i lider Jan Zapała zaraził
miłością do góralskiej muzyki i śpiewu
swoją rodzinę - razem z tatą tańczą,
grają i śpiewają dzieci pana Jana. Jak
bardzo się temu poświęcił,
niech świadczy fakt, że nie
starcza już czasu na śpiewanie w Chórze Męskim
przy parafii św. Michała.
Po godzinie 20 „rządził” już
tylko jeden człowiek - Kuba
Sienkiewicz i Elektryczne
Gitary - grupa powstała
w 1989 roku i śpiewa piosenki autorskie w rockowej
oprawie. Ponad 3 tysiące
fanów wypełniło trybuny
mszańskiego stadionu, inni
by być bliżej muzyków wypełnili bieżnię i murawę tuż przed
sceną. Półtoragodzinny koncert
uzmysłowił nam, że przeboje Elektrycznych Gitar nucone i śpiewane od
ponad 20 lat nie straciły nic ze swojej
aktualności i są wciąż bardzo popularne. Kto nie zna takich kawałków
jak: „Koniec”, „Jestem z miasta”, „Wytrąciłaś”, „Kiler” czy „Co powie ryba”...
A te wszystkie i innych kilkanaście zaśpiewał lider Elektrycznych Gitar na
święcie naszego miasta. Ale to nie był
jeszcze koniec - organizatorzy zaprosili
„rozkołysanych” elektryczną muzyką
fanów na górną płytę na dyskotekę mimo, że w pewnym momencie awaria
zasilania ściągnęła nad Mszanę egipskie
ciemności, tańce trwały nadal (był generator) i dopiero grubo po północy
miasto „położyło” się do snu.
Red.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
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Wydarzenia

Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych
na gospodarzy, paradę zamykała Or- kazu fajerwerków - gdy zgasły światła,
kiestra Dęta OSP Mszana Dolna przy- nad Mszaną Dolną rozbłysła prawdziwa
prowadzona przez kapelmistrza Piotra feria sztucznych, wielokolorowych ogni.
Rataja.
W ciemnościach i przy nastrojowej
Co było dalej? Nietrudno sobie wy- muzyce, która dopełniła całości, wielu
obrazić - estradą zawładnęła
muzyka. Każdy zespół na tę
okazję przygotował coś specjalnego - żeby koncerty były jeszcze
bardziej atrakcyjne, dyrygenci
niektórych orkiestr wprowadzili
wyszukane układy choreograficzne - były więc podskoki, rytmiczne ruchy instrumentami poszczególnych sekcji, itp. A przed
sceną, na bieżni dwie węgierskie Mażoretki z Węgier
i chorwacka grupa mażoretek
i cheerleaderek nie pozwoliła ani na z nas wróciło do domów, ale byli
moment nudy. Do tańca dali się porwać i tacy, którzy razem z „Maysterkami”
nawet niektórzy widzowie, a jeśli postanowili zedrzeć obcasy na górnej
dziewczęta nie znajdywały „partnerów” płycie stadionu. Po północy Międzyna widowni, radziły sobie same całkiem narodowy Festiwal Orkiestr AD 2010
dobrze, tworząc duety spośród siebie. przeszedł do historii.
Red.
Muzyki nie da się „opisać”, muzyki
trzeba posłuchać. Ale jeśli ktoś nie był
w niedzielę na stadionie, muszą mu
wystarczyć zdjęcia z tego niezwykłego
spektaklu. Podobnie jak w roku
ubiegłym, koncert zakończył wspólny
utwór - pod batutą Piotra Rataja, orkiestry z Mszany Dolnej i Krapiny brawurowo zagrały „Rosamundę” czeskiego kompozytora Jaromito w niedzielne popołudnie (22
ra Vejvody. Niektórzy
sierpnia br.) wybrał się do Parku
powątpiewali, czy bez próby
Miejskiego z pewnością nie
poradzą? Ale jeśli na pożałował - Mszana Dolna była jednym
czątku osiem orkiestr pod
z Gospodarzy Międzynarodowego Fesjedną batutą zagrało razem,
tiwalu Sztuki KARPATY OFFer. Boto niby dlaczego dwie z nich
gactwo kulturalne karpackich narodów
miałyby mieć kłopoty? Pamieli również okazję poznać nowosądemiątkowe dyplomy i okazałe
czczanie i mieszkańcy Muszyny - to w
puchary organizowanego potych trzech miastach zagościł Festiwal.
dobnie jak inne wydarzenia
Honorowy Patronat nad imprezą objął
Parada orkiestr dętych
III Międzynarodowego FesWicemarszałek Województwa Leszek
nimi „niebieska” orkiestra z Korzkwi - tiwalu Orkiestr Dętych im. Jerzego
Zegzda, dzięki któremu też nasze miasto
to okolice krakowskich Zielonek. Żądło w ramach Zagórzańsko-Orawzostało zauważone przez organizatorów.
Orkiestra z Kolbuszowej i nasi sąsiedzi skiej Konfrontacji Kultur wręczali burKilka miesięcy wcześniej w rozmowie
z Kasiny Wielkiej to kolejni uczestnicy mistrz Mszany Dolnej Tadeusz Filipiak,
z burmistrzem Tadeuszem Filipiakiem,
ulicznej parady. Muzycy - hutnicy Przewodniczący Rady Miasta Eugeniusz
Marszałek Zegzda zapytał, czy podjęw pięknych pastelowych strojach, to Sieja i Wicestarosta Limanowski Franlibyśmy się organizacji jednego z dni
orkiestra staszowskiej Huty Szkła. ciszek Dziedzina. Ostatnim muzycznym
festiwalowych? Odpowiedź mogła być
Gdy w bramie stadionu pojawili się akcentem święta naszego miasta był
tylko jedna - oczywiście, że tak. Podczas
Chorwaci, zrobiło się biało-czerwono. koncert zespołu Basta grającego mujednego spotkania ustalono szczegóły
Orkiestrę Dętą z chorwackiego mias- zykę disco-polo. Żywiołowy taniec
i „rozpisano role” - kto i za co odpoteczka Krapina poprzedzały mażoretki i melodie łatwo wpadające w ucho to
wiada. Martwiliśmy się tylko o pogodę,
w spódniczkach w narodowych bar- atuty - stroną nieco gorszą była warstwa
ale ta była tym razem po naszej stronie
wach Chorwacji - jedna z nich masze- tekstowa... Wielką frajdę sprawili
- od godz. 14.00 Park Miejski tętnił
rowała z narodową flagą. Jak przystało wszystkim sponsorzy kapitalnego pojuż rytmami karpackimi, słychać było
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
muzykę folk - zadbała o to Kapela
Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy TransgraHORA ze Szczyrku. Po trzech kwadnicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
ransach estradą zawładnęły tancerki

Karpacka
OFFERta dla
Mszany

FOT. URZĄD MIASTA

K

z Zespołu Tańca Artystycznego MINIATURY z Krynicy - młode tancerki
zaprezentowały folklor węgierski i hisz-
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ierwszym akordem Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych był występ w sobotę
17 lipca Orkiestry Dętej z Nižnej na
Słowacji, ze względu na „zakontraktowany” w niedzielę występ w Trstenie.
Drugi akcent rozpoczął się na parkingu
przy TESCO. Dlaczego tam? Ano dlatego, że dobrym zwyczajem zespoły
przyjeżdżające do nas na Festiwal Orkiestr Dętych chcą się pokazać mieszkańcom i swoje spotkanie z Mszaną
Dolną zaczynają od przemarszu ulicami
naszego miasta.
W tym roku do stolicy Zagórzan,
zjechali już po raz trzeci muzycy
z różnych stron Polski, ale i Europy.
Na III Międzynarodowym Festiwalu
Orkiestr Dętych, noszącym od tego
roku imię Jerzego Żądło, zmarłego
w kwietniu Przewodniczącego Rady
Miasta, jednego z inicjatorów tego
przedsięwzięcia, wystąpiło aż 8 orkiestr.
Paradę prowadziły cheerleaderki z Węgier, za nimi Wojciech Olejniczak
i Krakowska Orkiestra Staromiejska.
Za krakusami myśleniczanie w błękitnych kamizelkach i szykownych kapeluszach na głowie - czyli Orkiestra
Dęta Miasta i Gminy Myślenice.
Po nich, bracia Madziarzy, dla odmiany
w czerwonych kamizelkach, a tuż za

Wydarzenia

Nocny występ „połykaczy” ognia

FOT. URZĄD MIASTA

- nasi sąsiedzi zza wschodniej granicy
zachwycili wirtuozerią. 40 palców
w szalonym rytmie „biegało” po guzikach instrumentów - usłyszeliśmy znane
standardy muzyki rozrywkowej, ale
i popularne przeboje na nowo zaaranżowane przez muzyków znad
Dniestru. Zanim o innych atrakcjach,
słów kilka o publiczności - kiedy tylko
upał nieco zelżał, ławeczki przed estradą (wypożyczone przez ks. Proboszcza Stanisława Parzygnata - wielkie
Mu za to dzięki!!!) zapełniły się publicznością. Najwięcej było milusińskich,
bo i dla nich oferta atrakcji była najszersza - ściana wspinaczkowa, park
linowy, bezpłatne karykatury rysowane
przez portrecistę, grupa cyrkowa na
szczudłach, dwa szalone diabły zionące
co chwilę ogniem i anioł z biczem na
czarnym powozie. Maluchom najbardziej podobały się chyba olbrzymie
mydlane banie? Można było poszaleć
w basenie z piłeczkami, a po wspinaczce na sznurowej drabinie zjechać
z ogromnej wieży dmuchanego zamczyska. A jeśli komuś zamarzyły się
„warszawskie klimaty” mógł posłuchać

Teatr marionetek
warszawskiego kataryniarza i „porozmawiać” z jego papugą. Ale wróćmy
na scenę - gdy słońce schowało się za
drzewami na estradzie rzadzić zaczęła
muzuka reggae! Grupa SHARPI podbiła
serca słuchaczy. Koncert trwający trzy
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kwadranse skończyła długa owacja
i konieczny był bis. Kiedy na scenie
trwały przygotowania do przedstawienia teatru marionetek z Pragi, publiczność mogła podziwiać współczesną
modę inspirowaną motywami karpackiej przyrody i kultury narodowej
- urodziwe modelki
z grupy M. Molenda
- Fundacja Nomina
Rosae przechadzały
się w etolach i futrach
nie po wybiegu, ale
po zielonej trawie
parku. Kiedy artyści
z Czech byli już gotowi, większość miejsc
na ławeczkach tuż
pod sceną zajęli
najmłodsi, ale jak się
później okazało Circo
de Madera i występujące tam marionetki
podbiły również dorosłe serca. Perypetie
pary tancerzy, opowieść o żołnierzu
i jego niesfornym rumaku i wiele,
wiele innych zabawnych scen w mistrzowski sposób przedstawionych przez
aktorów czeskich zachwyciła widzów.
Kiedy najmłodsi po spektaklu teatru
marionetek udali się w stronę gastronomicznych straganów, na scenę wkroczyła grupa POŁUDNICA i słowacki
duet tancerek brzucha RUSTIQUA gra świateł, dymy i zmysłowe, czasem
akrobatyczne układy taneczne w rytmach muzyki rozgrzały publiczność.
Niejako na deser, dla najwytrwalszych,
a było już po godzinie 20 zagrali rumuńscy Cyganie - FANFARA ZIMBRUL
z Transsylwanii. Samoucy nie znający
ani jednej nuty, ale za to znani na
całym świecie. U początków swojej
przygody z muzyką grali na... pogrzebach i weselach w swojej rodzinnej
wiosce. Dziś mogą się pochwalić wspólnymi nagraniami z Goranem Bregovicem i muzyką do filmów Emila Kusturicy. Po ich 30 minutowym koncercie
nikt się nie dziwił, że ta grupa 10 spokrewnionych ze sobą muzyków cieszy
się taką popularnością. I na koniec
słów kilka o ostatnim akcie Festiwalu
KARPATY OFFer - za sprawą Grupy
Kuglarsko-Cyrkowej LOCOMOTORA,
zostaliśmy przeniesieni na Daleki
Wschód – żywiołowa, orientalna baśń
pt. „Arabesqa” przy płonących kagankach, aktorach na szczudłach i fantastycznych scenach ze światłem i ogniem
dopełniła tego niesamowitego popołudnia w naszym mieście. Do zobaczenia za rok - chcemy tego my, a i organizatorzy nie mają nic przeciw temu,
by FESTIWAL KARPATY OFFer znów
zagościł w mieście pod Lubogoszczą.
Red.

Góra, która
lubi Gości

N

asza Lubogoszcz tego jeszcze
nie widziała i pewnie długo nie
zobaczy - tylu miłośników górskich wędrówek na raz na tym szczycie
z pewnością nigdy nie było, co w
piękną niedzielę 22 sierpnia br. Nawet
orszak królewski Kazimierza Wielkiego,
który jak głoszą podania, szczególnie
umiłował tę górę, bo obfitowała w zwierzynę łowną, na pewno tak liczny nie
był. Na progu jesieni kończyło się powoli odkrywanie Beskidu Wyspowego.
W ramach cotygodniowych wędrówek, po Luboniu, Jasieniu, Śnieżnicy,
Ciecieniu, Szczeblu, Łopieniu, Ćwilinie,
przyszła pora na górę, która lubi Gości
- na najbardziej „mszański” szczyt
w paśmie Beskidu Wyspowego, na Lubogoszcz. W niedzielę tuż po godzinie
9.00 z Parku Miejskiego na szlak ruszyło
prawie 1 500 osób - mali i duzi, młodzi
i starsi, zakochani i trwający w miłości.
Wszystkich łączy jedno - lubią góry
i wędrowanie górskimi szlakami.
Po szybkim marszu i niecałych dwóch

FOT. CZ. SZYNALIK

FOT. URZĄD MIASTA

pański, był balet i przedstawienie
pt. „Guwernantka”. Bogactwo strojów,
temperament i najwyższy poziom artystyczny mógł zadowolić najwybredniejsze gusta. Po żywiołowych tanecznych popisach przyszła pora na ukraiński kwartet akordeonowy HARMONIA

W drodze na szczyt
godzinach wędrowcy dotarli na szczyt
Lubogoszczy, a tam niespodzianka!
Na kamiennym cokole krzyż, jaki
można spotkać wędrując po Dolomitach, ale i innych górach Europy
i świata. Symbol chrześcijańskiej Europy
na szczycie naszej Lubogoszczy to
zasługa mszańskich pszczelarzy i piękne
świadectwo ich wiary i przywiązania
do ponad tysiącletniej tradycji naszej
Ojczyzny. Pod tym krzyżem opasanym
biało-czerwonymi narodowymi barwami i bukietem leśnych kwiatów i ziół
u jego stóp, uroczystą Eucharystię odprawili kapłani z trzech miejscowości
leżących u podnóża Lubogoszczy - proboszcz od św. Michała z naszego miasta
Ks. Jerzy Raźny, któremu asystowali
Ks. Józef Maciążka proboszcz z Kasinki
Małej i Ks. Janusz Krupa z parafii
Kasina Wielka. Oprawę liturgii stanowiła góralska muzyka Rodziny Kaczorów i młodzież z gitarą i skrzypcami.
Wspólna fotografia na koniec Mszy
św. i w drogę do gościnnego Ośrodka
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Rada

FOT. CZ. SZYNALIK

YMCA - tam na zmęczonych spiekotą
wędrowców czekała moc niespodzianek.
Na dwóch ogromnych grillach „skręcały” się kiełbaski, a kolejka po strawę
miała swój koniec w.... lesie. By „zadośćuczynić” żołądkom, młode urzędniczki Urzędu Miasta Mszana Dolna

Wędrowcy pod krzyżem
na co dzień, a tamtej niedzieli „grill
gearls” usmażyły prawie 200 kg przepysznej kiełbasy. Oczywiście nie obyło
się bez fachowej pomocy przyjaciół
i rodziny, która uwijała się by nikt nie
odszedł z pustym brzuchem. Po posiłku
wędrowcy mogli posłuchać blusowej
kapeli ze Śląska i góralskiej muzyki
spod Turbacza, każdy otrzymał na pamiątkę pocztówki z widokami Mszany
Dolnej i pieczęć z okolicznościowym

stemplem, były nagrody i pamiątki,
konkursy dla młodszych i starszych,
wyszukano tych, co przyjechali na Lubogoszcz z najodleglejszego zakątka
Polski, czasem zdarzali się turyści „ze
świata” tym razem była to cała rodzina
z Francji, nagrodzono najmłodszych
i najstarszych.
Samorząd wydał
z tej okazji również śpiewnik
turystyczny - będzie jak znalazł
na inne górskie
wyprawy.
Najbardziej
rozchwytywany
akordeonista z
Mszany – pan
Janusz Mikołajko tylko intonował i podawał
właściwą tonację, a turyści ze śpiewnikiem w ręku nie żałowali gardeł.
Naszemu akordeoniście pomagał pan
Władysław Mrózek – nie dość, że chórzysta, to jeszcze górski weteran
z mszańskiego koła PTTK, wiceprezes
Oddziału PTTK w Rabce. Tak naprawdę
członkowie mszańskiego koła pojawili
się na YMCE i bez proszenia pomagali
przy grillu i konkursach, za co im serdecznie dziękujemy! Na koniec słów

kilka o „prowodyrach – inicjatorach”.
Pomysł rzucił na podatny i żyzny grunt,
mszański notariusz Czesław Szynalik,
który nie szczędził grosza i do każdego
spotkania „coś” ze swojego dorzucił.
Pod koniec ubiegłego roku na
Śnieżnicy u ks. Jana Zająca zaproponował gospodarzom Gmin i Miast Beskidu Wyspowego wspólną akcję - Odkryj Beskid Wyspowy. Owocem tego
spotkania i kilku następnych był program wędrówek na kolejne szczyty.
Wydano mapy i przewodnik, dla każdego z uczestników przygotowano plakietki za zdobycie szczytu, zadbano
o bezpieczeństwo (GOPR) wędrowcy
byli ubezpieczeni, grupę zawsze prowadzili licencjonowani przewodnicy,
zadbano też o żołądki wędrowców koszty te poniosły Samorządy organizujące spotkania na „swoich” szczytach.
Wspólne wędrowanie skończyło się tydzień później na Mogielicy - mamy
jednak pewność, że Beskid Wyspowy
urzekł wielu i tych zapraszamy w nasze
gościnne strony na wędrowanie
o każdej porze roku, a szczególnie jesienią.
Red.

Rada w pigułce

R

FOT. CZ. SZYNALIK

ada Miasta Mszana Dolna kończy swoją kadencję w składzie
14 osobowym, gdyż w trakcie
jej trwania odszedł do Wieczności
Przewodniczący - Władysław Jerzy
Żądło (w kwietniu 2010 r.):
1. Eugeniusz Sieja (Przewodniczący)
2. Robert Andrzej Rataj
(Wiceprzewodniczący)

13. Wacław Wacławik
14. Grzegorz Wójcik
W Radzie Miasta pracowało 7 komisji:
- Komisja Rewizyjna
- Komisja Budżetowo – Gospodarcza
- Komisja Rozwoju Przestrzennego
i Gospodarki Mieszkaniowej
- Komisja Oświaty i Kultury
- Komisja Sportu, Turystyki i Promocji
Miasta
- Komisja Ochrony Środowiska
- Komisja Zdrowia, Profilaktyki Uzależnień i Spraw Socjalnych
W trakcie kadencji odbyło się 60
sesji w tym 7 okolicznościowych.
W 2006 r. - 4 posiedzeń, 2007 r. - 16,
2008 r. - 14, 2009 r. - 15, 2010 r. - 10
Opis
Średnia liczba radnych na posiedzeniu

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący
3. Józef Bierowiec
4. Stanisław Dziętło
5. Anna Franczak
6. Irena Małgorzata Łacna
7. Adam Malec
8. Agnieszka Orzeł
9. Ryszard Potaczek
10. Radosław Grzegorz Radomski
11. Kazimierz Stożek
12. Jan Szynalik
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Średnia frekwencja

jszymi uchwałami - budżetowymi i ich
zmianami na 51 głosowań, aż 42 skończyły się jednogłośnym wynikiem.
Oznacza to, że prawie wszyscy radni
od początku kadencji byli zgodni co
do kierunków rozwoju miasta i popierali decyzję o poszczególnych inicjatywach, programach i inwestycjach.
Rada Miasta w trakcie 4 lat podjęła
wiele strategicznych uchwał, decydujących o przyszłości miasta.
We wrześniu 2008 roku rajcy zdecydowali o uchwaleniu Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego (WPI) dla zadania „Budowa hali sportowej w mieście Mszana Dolna”. Dzięki temu można
było rozpocząć proces inwestycyjny,

2006

2007

2008

2009

2010

14

14,3

13,2

13,1

12,3

93,3%

95,4%

88,1%

87,6%

86,6%

(do chwili zamknięcia tego numeru
gazety). Średnia frekwencja na posiedzeniach rady była wysoka i wynosiła
90%.
Pomimo tego, że w Radzie Miasta
zasiadały 3 grupy radnych (po 5 osób
każda) z różnych komitetów wyborczych zdecydowana większość uchwał
zapadała jednomyślnie. Na przykład
podczas głosowania nad najważnie-

pozyskać środki zewnętrzne na budowę, mającą niebagatelny wpływ na
przyszłość dzieci i młodzieży z Mszany
oraz rozwój miasta.
Drugą decyzją Rady o charakterze
strategicznym była uchwała w sprawie
Programu Rewitalizacji Miasta. Dzięki
uchwaleniu WPI dla projektu „Rewitalizacja centrum miasta Mszana Dolna
wraz z przywróceniem funkcji rynku”

Jesień 3/2010

Rada
wyróżnionego tym tytułem w 2000 r.,
dołączyli Marek Nawara - Marszałek

stępnie po ogłoszeniu w listopadzie
2009 r. Dekretu Kongregacji ds. kultu

FOT. W. LABA

w lipcu 2009 r. możliwe było staranie
się o wkład z Małopolskiego Regio-

Aklamacyjne przyjęcie dekretu
Stolicy Apostolskiej
nalnego Programu Operacyjnego, co
ostatecznie uwieńczone zostało sukcesem i przyznaniem przez Zarząd
i Sejmik Województwa Małopolskiego
12,1 mln zł dla inwestycji wycenionej
na 17,3 mln zł. Odnowa centrum
miasta zakończyć się ma w 2012 roku.
Rada Miasta w trakcie kadencji postanowiła docenić wkład ludzi
zasłużonych dla Mszany Dolnej i przyznała 6 honorowych obywatelstw.
Do Kardynała Franciszka Macharskiego,

Województwa Małopolskiego, Kardynał
Stanisław Dziwisz, Ojciec Bogdan Waliczek OSPPE, Ksiądz Kanonik Zdzisław
Balon oraz Józef Warkocz i Jan Winter,
związani z Biurem ds. Usuwania Skutków Powodzi w MSWiA.
Radni poparli również inicjatywę
Burmistrza Miasta Tadeusza Filipiaka
w sprawie rozpoczęcia starań o nadanie
Mszanie Dolnej patronatu św. Michała
Archanioła. Najpierw Rada podjęła rezolucję w tej sprawie w 2008 r., a na-

Bożego i Sakramentów w dniu 3 października 2010 r. aklamacyjnie go
przyjęła. Radni byli również współfundatorami razem z burmistrzami, pracownikami urzędu oraz kierownikami
jednostek organizacyjnych pierwszego
sztandaru miasta, a także tablicy pamiątkowej - poświęconych podczas
październikowych uroczystości.
Red.

Rozwój poprzez inwestycje

B

urmistrz i Rada Miasta w kadencji
2007-2010 przyjęli generalną zasadę, że na prowadzone inwestycje
i remonty należy pozyskać jak najwięcej
środków zewnętrznych - z Budżetu Państwa, z innych jednostek samorządu
(gminy, powiatu, województwa), czy
wreszcie z Unii Europejskiej. Natomiast
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na wymagany w takich przypadkach
„wkład własny” środki będą pochodzić
z dochodów własnych miasta, lub jeśli
zajdzie taka potrzeba, z kredytów
i pożyczek. Takie zadłużanie uznać
można za racjonalne. Nie dość, że miasto
poprzez nowe inwestycje może się rozwijać, przyciągać nowych mieszkańców

i inwestorów, to jeszcze część środków
pozyskuje z zewnątrz.
Znakomita większość inwestycji i remontów w Mszanie Dolnej w ostatnich
4 latach była przeprowadzona właśnie
w ten sposób, tzn. miasto zadłużało się
niemal wyłącznie na „wkład własny”
do pozyskanych środków zewnętrznych.
A samorząd pozyskał ich w bieżącej kadencji sporo bo prawie 25 mln zł. Tym
bardziej, należało wykorzystać szansę
sięgnięcia po środki unijne, że bieżący
okres ich programowania kończy się
w roku 2013, a dalsza ich dystrybucja
jest niewiadoma.
W ciągu czterech ostatnich lat inwestycji i remontów z udziałem środków
zewnętrznych było kilkadziesiąt, m.in.
budowa miejskiej hali sportowej, budowa
budynku socjalnego, remont ulicy Ogrodowej i Marka, budowa boisk Orlik
2012, remont ul. Tolińskiego, termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich
Nr 2. Bardzo dużo środków udało się
pozyskać na remonty ulic i dróg uszkodzonych w wyniku powodzi. W ramach
środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wyremontowano takie ulice jak choćby: J. Matejki,
Leśna (wszystkie odgałęzienia), Spadochroniarzy, na os. Łysok, os. Zarąbki
czy os. Bołdony. Łącznie w przeciągu
kadencji wyremontowano ponad 15 kilometrów dróg, które uzyskały nową
nawierzchnię (mniej więcej długość
trasy Mszana Dolna - Dobra).

www.mszana-dolna.pl
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Inwestycje
O ofensywie inwestycyjnej w mieście
świadczą też inne statystyki.
W przeciągu kończącej się kadencji
przeznaczono na inwestycje o ponad
15 mln zł więcej niż w latach 2003-

2006. Pozyskanie środków na szereg
zadań spowodowało znaczny wzrost
dochodów budżetu miasta. W ciągu
4 lat budżet powiększył się w tym zakresie z 13,41 mln zł (w 2006 r.) do aż

Zadłużenie Miasta Mszana Dolna oraz wybranych gmin. Dane o zadłużeniu
uzyskane z uchwał rad poszczególnych gmin, publikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego lub w Biuletynach Informacji Publicznej
(ostatnich dostępnych we wrześniu 2010)
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25,8 mln zł (w 2010 r.), czyli prawie
dwukrotnie! W porównaniu do poprzedniej kadencji wydatki inwestycyjne
wzrosły z 3,59 mln zł do 22,4 mln zł co
stanowi ponad sześciokrotny wzrost,
a wydatki remontowe z 2,6 mln zł do
8,82 mln zł, czyli powiększyły się 3,3
raza.
Jednocześnie przy tak znacznym wzroście wydatków na rozwój miasta zadłużenie
budżetu procentowo zwiększyło się niespełna dwukrotnie (z 15,6% w 2006 r.
do prognozowanych 28,6% w 2010 r.)
na 60% zadłużenia dopuszczalnego.
Pod koniec kadencji 2003-2006 wykazywane zadłużenie wynosiło 7,04%.
Jednak nie uwzględniało ono zobowiązań miasta wynikających z nie rozliczenia się ze Związkiem Gmin Dorzecza
Górnej Raby i Krakowa za budowę
oczyszczalni i kanalizacji w mieście oraz
wielomilionowych zobowiązań Związku,
które zostały zaciągnięte przed 2007
rokiem, a które Mszana Dolna wraz
z innymi uczestnikami Związku musiały
pokryć w 2007 roku. Biorąc pod uwagę
te 2 zobowiązania - konieczne do spłaty
po wyroku sądu oraz uchwale zgromadzenia Związku - realne zadłużenie po
doliczeniu tej kwoty w 2006 roku winno
wynosić 15,6%.
Stawiane niejednokrotnie za przykład
samorządy Niepołomic, czy Dobczyc

Na każdą złotówkę pożyczoną w kadencji 2007-2010 przypadało aż 6
złotówek przeznaczonych na inwestycje
i remonty
zadłużają się już od jakiegoś czasu, podchodząc pod granicę dopuszczalnego
zadłużenia. Robią to, aby wykorzystać
możliwość pozyskania środków unijnych, ściągnąć do swoich miast inwestorów, czy też nowych mieszkańców, którzy znacznie chętniej osiedlą
się w danej miejscowości, jeżeli infrastruktura drogowa, sportowa, czy oświatowa będzie nowoczesna.
W porównaniu do większości gmin
zadłużenie miasta Mszana Dolna nie
jest wysokie, co obrazuje wykres.
Poniżej przedstawiamy przegląd
ważniejszych inwestycji i remontów wykonanych w latach 2007-2010. Każde
przedsięwzięcie obrazuje fotografia
i krótka notka zawierająca nazwę, koszt,
źródła finansowania, okres realizacji
oraz zakres. Numer na zdjęciu oznacza
lokalizację zadania na mapie inwestycji
i remontów zawartej na rozkładówce
naszego kwartalnika.
Red.
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Inwestycje

Inwestycje i remonty
1

2

Nazwa: Budowa chodnika na ul. Krakowskiej
Koszt całkowity: 898 962,99 zł
Źródła finansowania: 449 481,49 zł
- budżet Województwa Małopolskiego,
449 481,50 zł - budżet miasta
Zakres: Budowa chodnika po obu stronach ul. Krakowskiej wraz z zatoką autobusową. Dofinansowanie inwestycji
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
na drodze wojewódzkiej nr 968.
Uwagi: inwestycja konieczna, ze względu
na bezpieczeństwo pieszych przy
wzmożonym ruchu pojazdów po drodze
wojewódzkiej (ul. Krakowska) w Mszanie
Dolnej, szczególnie po wykonaniu odcinka drogi ekspresowej z Myślenic do
Lubnia
Nazwa: Remont po powodzi ul. Matejki
Koszt całkowity: 180 687,49 zł
Źródła finansowania: 99 363,34 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
81 324,15 zł - budżet miasta
Zakres: położenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej na
odcinku 200 m, remont chodników
- kostka brukowa (700 m2)

4

Nazwa: Remont po powodzi ul. Leśnej
do miejskiego ujęcia wody
Koszt całkowity: 108 927,70 zł
Źródła finansowania: 87 142,00 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
21 785,70 zł - budżet miasta
Zakres: położenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej na
odcinku 500 m wraz z odwodnieniem
i przepustem rurowym

5

Nazwa: Remont po powodzi drogi na
os. Zarąbki - boczna ul. Krakowskiej
Koszt całkowity: 128 409,88 zł
Źródła finansowania: 102 727,00 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
25 682,88 zł - budżet miasta
Zakres: położenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej na
odcinku 600 m oraz odwodnienie korytkami betonowymi na najbardziej
zagrożonych odcinkach
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3

Nazwa: Remont ul. Starowiejskiej
Koszt całkowity: 589 155,49 zł
Źródła finansowania: 589 155,49 zł
- budżet miasta
Zakres: Wymiana podbudowy, położenie
2 warstw asfaltowych, remont chodników
- na odcinku 500 m, od skrzyżowania
ul. Starowiejskiej z ul. M. M. Kolbego
do ul. Słowackiego.

Inwestycje
Nazwa: Remont po powodzi ul. Leśnej
(do p. Budacza)
Koszt całkowity: 108 431,16 zł
Źródła finansowania: 86 744,00 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
21 687,16 zł - budżet miasta
Zakres: położenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej na
odcinku 600 m wraz z oczyszczeniem
rowu na odc. 350 m

6

Nazwa: Remont po powodzi drogi
bocznej do ul. Spadochroniarzy
(os. Lachówka)
Koszt całkowity: 108 451,90 zł
Źródła finansowania: 86 760,77 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
21 691,12 zł - budżet miasta
Zakres: położenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej na
odcinku 680 m

Drogi i chodniki - Rok 2007

7

Nazwa: Remont po powodzi ul. Zarabie (do p. Szynalika)
Koszt całkowity: 54 285,12 zł
Źródła finansowania: 43 428,10 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
10 857,02 zł - budżet miasta
Zakres: położenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej na
odcinku 200 m wraz z odwodnieniem
- korytka betonowe (75 m)

8

Nazwa: Remont po powodzi drogi na
os. Bołdony
Koszt całkowity: 149 021,78 zł
Źródła finansowania: 119 217,42 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
29 804,36 zł - budżet miasta
Zakres: położenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej na
odcinku 600 m

9

10
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Nazwa: Remont po powodzi drogi na
os. Wójty
Koszt całkowity: 60 614,48 zł
Źródła finansowania: 48 491,00 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
12 123,48 zł - budżet miasta
Zakres: położenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej na
odcinku 200 m wraz z odwodnieniem
- korytka betonowe na odc. 100 m
Nazwa: Remont po powodzi ul. Słonecznej (boczna do p. Nowaków)
Koszt całkowity: 33 952,30 zł
Źródła finansowania: 27 161,84 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
6 790,46 zł - budżet miasta
Zakres: położenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej na odcinku 125 m, przepust o śr. 30 cm (8 m)
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14

15
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Nazwa: Remont po powodzi drogi
bocznej od ul. Mroza (do p. Kotarby)
Koszt całkowity: 61 447,74 zł
Źródła finansowania: 49 158,00 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
12 289,74 zł - budżet miasta
Zakres: położenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej na
odcinku 300 m
Nazwa: Remont po powodzi przepustów rurowych na os. Lachówka,
os. Zarąbki, os. Warwasy
Koszt całkowity: 59 759,32 zł
Źródła finansowania: 47 807,00 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
11 952,32 zł - budżet miasta
Zakres: przepust o śr. 80 cm (8 mb.)
- Warwasy, przepust o śr. 80 cm (8
mb.) - Leśniaki, przepust o śr. 100 cm
(12 mb.) - Lachówka
Nazwa: Remont po powodzi przepustu
drogowego na ul. Zielonej (os. Ścibory)
Koszt całkowity: 33 409,33 zł
Źródła finansowania: 26 727,00 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
6 682,33 zł - budżet miasta
Zakres: remont przepustu drogowego
- 8 mb o śr. 120 cm.

Nazwa: Budowa przepustu rurowego
przy ul. Stawowej (Młynówka)
Koszt całkowity: 24 522,99 zł
Źródła finansowania: 12 858,00 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
11 664,99 zł - budżet miasta
Zakres: Przepust o śr. 120 cm (6 m)

Nazwa: Remont po powodzi ul. Grunwaldzkiej
Koszt całkowity: 15 833,16 zł
Źródła finansowania: 12 666,53 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
3 166,63 zł - budżet miasta
Zakres: położenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej na
odcinku 80 m

www.mszana-dolna.pl
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Nazwa: Remont po powodzi drogi na
os. Aksamity
Koszt całkowity: 58 879,64 zł
Źródła finansowania: 47 103,00 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
11 776,64 zł - budżet miasta
Zakres: położenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej na
odcinku 260 m

Inwestycje

17
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18

Nazwa: Remont ul. I Armii Wojska
Polskiego oraz bieżące remonty dróg
Koszt całkowity: 118 345,61 zł
Źródła finansowania: 118 345,61 zł
- budżet miasta
Zakres: remont ulicy na odcinku
150 m - asfaltowanie na podbudowie
tłuczniowej

Nazwa: Remont chodnika przy
ul. M. M. Kolbego
Koszt całkowity: 65 233,40 zł
Źródła finansowania: 65 233,40 zł
- budżet miasta
Zakres: Rozbiórka i ułożenie 746 m2,
przełożenie 25 m2 chodnika

19

Nazwa: Remonty drogi rolniczej na
os. Rataje
Koszt całkowity: 47 126,34 zł
Źródła finansowania: 17 880,00 zł
- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
(budżet województwa), 29 246,34 zł
- budżet miasta
Zakres: ułożenie ażurowych płyt betonowych na drodze

20

Nazwa: Remont ulicy Kopernika
Koszt całkowity: 533 032,30 zł
Źródła finansowania: 533 032,30 zł
- budżet miasta
Zakres: remont drogi na całej długości
ul. Kopernika, w tym: kanalizacji deszczowej, regulacja studzienek, podbudowa kamienna, 2 warstwy bitumiczne,
parking, chodnik oraz zieleniec

21

22
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Nazwa: Przebudowa drogi krajowej
nr 28 z budową zatoki autobusowej
i chodnika na ul. Zakopiańskiej
Koszt całkowity: 631 457,61 zł
Źródła finansowania: 299 443,86 zł
- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, 332 013,75 zł - budżet miasta
Zakres: inwestycja na drodze krajowej
nr 28 od skrzyżowania z ul. Krakowską
do mostu na Zarabie - budowa chodnika
z zatoką autobusową i oświetleniem. Miasto
przejęło od zarządcy drogi (GDDKiA) rolę
inwestora
Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej
- budowa chodnika na ul. Orkana
Koszt całkowity: 258 827,88 zł
Źródła finansowania: 129 414,00 zł
- budżet powiatu, 129 413,88 zł budżet miasta
Zakres: budowa chodnika wraz z kanalizacją burzową na odcinku 495 m.
Uwagi: Zakład Energetyczny zmodernizował oświetlenie przy okazji modernizacji chodnika (przestawienie
słupów, nowe okablowanie)
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24

26

27

28
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Nazwa: Remont po powodzi ul. Leśnej
(do składu drewna)
Koszt całkowity: 218 700,86 zł
Źródła finansowania: 174 960,54 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
43 740,32 zł - budżet miasta
Zakres: położenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej na
odcinku 600 m, odwodnienie - ułożenie
90 mb. korytek betonowych, położenie
40 mb. przepustów o średnicy 40 cm
Nazwa: Remont po powodzi ul. Leśnej
w kierunku posesji p. Węglarz
Koszt całkowity: 94 398,72 zł
Źródła finansowania: 75 518,87 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
18 879,85 zł - budżet miasta
Zakres: położenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej na
odcinku 265 m, odwodnienie - ułożenie
100 mb. korytek betonowych, położenie
5 mb. przepustów o średnicy 50 cm
Nazwa: Remont po powodzi ul. Zarabie
(od p. Biela do p. Jamróz)
Koszt całkowity: 108 848,40 zł
Źródła finansowania: 87 078,61 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
21 769,79 zł - budżet miasta
Zakres: położenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej na
odcinku 400 m, odwodnienie - ułożenie
210 korytek betonowych, położenie
7 mb. przepustów o średnicy 50 cm
Nazwa: Remont drogi po powodzi
- łącznik ul. Mroza oraz ul. Kościuszki
Koszt całkowity: 57 869,48 zł
Źródła finansowania: 46 295,00 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
11 574,48 zł - budżet miasta
Zakres: położenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej na
odcinku 120 m
Nazwa: Remont drogi po powodzi
ul. Mroza (koło posesji pp. Mirek)
Koszt całkowity: 97 552,42 zł
Źródła finansowania: 78 041,94 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
19 510,48 zł - budżet miasta
Zakres: położenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej na
odcinku 500 m, odwodnienie - ułożenie
80 mb. korytek betonowych
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Nazwa: Remont chodnika na ul. Starowiejskiej (od Orlenu)
Koszt całkowity: 31 939,60 zł
Źródła finansowania: 31 939,60 zł
- budżet miasta
Zakres: remont chodnika z płyt betonowych na odcinku 240 mb. (szerokość
1,5 m)

Inwestycje
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Nazwa: Remont po powodzi drogi
bocznej od ul. Orkana (os. Łysok)
Koszt całkowity: 68 254,12 zł
Źródła finansowania: 54 603,30 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
13 650,82 zł - budżet miasta
Zakres: położenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej na
odcinku 200 m, zabezpieczenie kamienne brzegu potoku (koło drogi)
Nazwa: Remont drogi po powodzi
bocznej od ul. Zarabie w kierunku
pensjonatu „Zagórzanka”
Koszt całkowity: 118 024,02 zł
Źródła finansowania: 94 419,22 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
23 604,80 zł - budżet miasta
Zakres: położenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej na
odcinku 400 m, odwodnienie - ułożenie
75 mb. korytek betonowych, położenie
7 mb. przepustów o średnicy 40 cm
Nazwa: Remont po powodzi ul. Spadochroniarzy
Koszt całkowity: 112 031,30 zł
Źródła finansowania: 89 318,52 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
22 712,78 zł - budżet miasta
Zakres: położenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej na
odcinku 300 m (2 x 150 m), utwardzenie poboczy emulsją (300 m2)
Nazwa: Remont po powodzi ul. Marka
nad dawnym stawem
Koszt całkowity: 137 251,46 zł
Źródła finansowania: 109 801,02 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
27 450,44 zł - budżet miasta
Zakres: położenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej na
odcinku 300 m, odwodnienie - ułożenie
275 mb. korytek betonowych, położenie
7 mb. przepustów o średnicy 50 cm
Nazwa: Remont drogi rolniczej na
os. Pańskie (od ul. Ogrodowej) oraz
innych dróg wewnętrznych
Koszt całkowity: 67 859,53 zł
Źródła finansowania: 24 300,00 zł
- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
- program Województwa Małopolskiego
(budżet województwa), 43 559,53 zł
- budżet miasta
Zakres: modernizacja drogi rolniczej
- utwardzenie tłuczniem i odwodnienie
poprzez wykopanie rowu na odcinku
230 m
Uwagi: droga prowadzi również do
działek miejskich na os. Pańskie przeznaczonych do sprzedaży pod budownictwo jednorodzinne
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Nazwa: Remont po powodzi ul. Szymanowskiego
Koszt całkowity: 47 247,55 zł
Źródła finansowania: 37 797,98 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
9 449,57 zł - budżet miasta
Zakres: położenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej na
odcinku 95 m oraz wykonanie parkingu przy Domu Pomocy Społecznej
przy udziale Starostwa powiatowego
w Limanowej
Nazwa: Remont drogi do osiedla Majdówka (przed torami)
Koszt całkowity: 38 895,55 zł
Źródła finansowania: 38 895,55 zł
Zakres: położenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej na
odcinku 134 m wraz z odwodnieniem
korytkami betonowymi

36

Nazwa: Remont chodnika na
ul. Słowackiego
Koszt całkowity: 28 060,00 zł
Źródła finansowania: 28 060,00 zł
Zakres: położenie płyt chodnikowych
oraz krawężnika na odc. 70 m na
szerokości 1,5 m

37

38

Jesień 3/2010

Nazwa: Remont parkingu przy Domu
Strażaka
Koszt całkowity: 53 680,00 zł
Źródła finansowania: 10 000,00 zł
- budżet miasta (współfinansowanie),
43 680,00 zł OSP oraz Starostwo Powiatowe w Limanowej
Zakres: remont parkingu na dziedzińcu wewnętrznym Domu Strażaka
(wjazd od strony Rynku) poprzez
położenie nawierzchni asfaltowej na
podbudowie na powierzchni 1 100 m2
Nazwa: Obejście centrum Mszany Dolnej - remont ulic Ogrodowej i Marka
Koszt całkowity: 1 728 226,38 zł
Źródła finansowania: 764 766,00 zł Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008-2011 (tzw. „Schetynówka”, budżet państwa), 963 460,38 zł
budżet miasta.
Zakres: generalny remont ulic Ogrodowej
i części ul. Józefa Marka na długości
1 160 m, wymiana podbudowy, wymiana nawierzchni, częściowy remont kanalizacji burzowej, remont chodników,
budowa oświetlenia na ul. Marka.
Uwagi: Wyremontowanie i przywrócenie
odpowiednich parametrów obu ulicom
spowodowało odciążenie ruchu osobowego (szczególnie w weekendy) na ul.
M. M. Kolbego poprzez możliwość skierowania pojazdów jadących w/z kierunku
Zabrzeży/Niedźwiedzia alternatywnym
objazdem („mała obwodnica” centrum).
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Nazwa: Remont nawierzchni i chodnika
na ulicy Spadochroniarzy
Koszt całkowity: 179 739,76 zł
Źródła finansowania: 18 536,00 zł
budżet Powiatu Limanowskiego
i 15 000,00 zł - budżet Gminy Mszana
Dolna, 146 203,76 zł - budżet miasta
Zakres: Remont nawierzchni asfaltowej
oraz chodników na odcinku od skrzyżowania ul. Spadochroniarzy z ul. Piłsudskiego do stadionu miejskiego - 150 m.
Uwagi: remont mający na celu zwiększenie dostępności ul. Spadochroniarzy
dla użytkowników drogi, w tym klientów
delegatur wydziałów Starostwa Powiatowego w Limanowej, znajdujących się
w budynku Urzędu Gminy Mszana Dolna
oraz mieszkańców na tej ulicy.
Nazwa: Remont ul. Matejki do przejazdu kolejowego
Koszt całkowity: 268 675,53 zł
Źródła finansowania: 111 182,71 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
157 492,82 zł - budżet miasta.
Zakres: remont 200 m odcinka drogi
z odnowieniem nawierzchni asfaltowej
i budową chodnika
Uwagi: kontynuacja remontu z 2008 r.
tej ważnej ze strategicznego punktu
widzenia ulicy, przy której znajdują
się 2 zespoły szkół, Ośrodek Zdrowia,
Ochotnicza Straż Pożarna, Dom Pomocy
Społecznej oraz cmentarz.
Nazwa: Remont ul. Zarabie boczna
do potoku Adamczykowego oraz posesji
p. Micek
Koszt całkowity: 176 922,31 zł
Źródła finansowania: 137 571,02 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
39 351,29 zł - budżet miasta.
Zakres: remont 500 m odcinka drogi
z położeniem nawierzchni asfaltowej.
Nazwa: Remont ul. Słomka - boczna
do os. Bodziochy (za potokiem)
Koszt całkowity: 50 133,64 zł
Źródła finansowania: 36 477,96 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
13 655,68 zł - budżet miasta.
Zakres: remont 150 m odcinka drogi
z położeniem nawierzchni asfaltowej.
Nazwa: Remont ul. Smrekowej
Koszt całkowity: 59 524,05 zł
Źródła finansowania: 42 509,02 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
17 015,03 zł - budżet miasta.
Zakres: remont 160 m odcinka drogi
z położeniem nawierzchni asfaltowej
i odwodnieniem.
Uwagi: droga prowadząca także do
wyznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego działek budowlanych, będących własnością miasta
(na ul. Leśnej)
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Nazwa: Remont ul. Żeromskiego
Koszt całkowity: 68 747,00 zł
Źródła finansowania: 54 997,27 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
13 749,73 zł - budżet miasta
Zakres: remont 70 m odcinka drogi z
położeniem nawierzchni asfaltowej
i chodnikiem (140 m2).
Nazwa: Remont po powodzi drogi
bocznej od ul. Krakowskiej do
os. Krupciówka (koło P. Wydry)
Koszt całkowity: 45 134,44 zł
Źródła finansowania: 36 107,19 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
9 027,25 zł - budżet miasta.
Zakres: remont 130 m odcinka drogi
z położeniem nawierzchni asfaltowej
i odwodnieniem (korytka betonowe
(65 mb.)
Nazwa: Remont po powodzi ul. Zarabie (boczna do P. Gacek)
Koszt całkowity: 168 258,78 zł
Źródła finansowania: 134 606,67 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
33 652,11 zł - budżet miasta.
Zakres: remont 560 m odcinka drogi
z położeniem nawierzchni asfaltowej
i odwodnieniem (korytka betonowe 150 mb.)
Nazwa: Remont ul. Orkana - boczna
wjazd koło posesji P. Kuziak
Koszt całkowity: 205 536,46 zł
Źródła finansowania: 138 009,95 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
67 526,51 zł - budżet miasta.
Zakres: remont 350 m odcinka drogi
z położeniem nawierzchni asfaltowej
i odwodnieniem - korytka betonowe
(350 mb. + 67 mb.)
Nazwa: Remont ul. Jarzębinowej
Koszt całkowity: 64 644,67 zł
Źródła finansowania: 64 644,67 zł
- budżet miasta
Zakres: Remont nawierzchni - kostka
brukowa na długości 80 m wraz z odwodnieniem na odcinku 75 m.
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Nazwa: Remont po powodzi drogi
bocznej od ul. Spadochroniarzy do
os. Sutory
Koszt całkowity: 44 628,89 zł
Źródła finansowania: 35 702,75 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
8 926,14 zł - budżet miasta.
Zakres: remont 125 m odcinka drogi
- płyty ażurowe, odwodnienie korytkami betonowymi.
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Nazwa: Remont po powodzi ul. Marka
- boczna koło posesji P. Zając
Koszt całkowity: 46 432,51 zł
Źródła finansowania: 37 145,64 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
9 286,87 zł - budżet miasta
Zakres: remont 100 m odcinka drogi
z położeniem nawierzchni asfaltowej
i odwodnieniem.
Nazwa: Remont po powodzi ul. Ogrodowej - bocznej nad Stacją PKP
Koszt całkowity: 40 157,28 zł
Źródła finansowania: 32 125,48 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
8 031,80 zł - budżet miasta.
Zakres: remont 100 m odcinka drogi
z położeniem nawierzchni asfaltowej
i odwodnieniem.
Nazwa: Remont po powodzi łącznika
ul. Krakowskiej i ul. Starowiejskiej
(obok myjni P. Żądły)
Koszt całkowity: 40 202,17 zł
Źródła finansowania: 32 161,34 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
8 040,83 zł - budżet miasta.
Zakres: remont 77 m odcinka drogi
z położeniem nawierzchni asfaltowej
i odwodnieniem.

Nazwa: Remont drogi do os. Ścibory
Koszt całkowity: 52 565,41 zł
Źródła finansowania: 52 565,41 zł
- budżet miasta
Zakres: remont 130 m odcinka drogi
z położeniem nawierzchni asfaltowej
i odwodnieniem - korytka betonowe
(100 m)

Nazwa: Remont drogi do os. Marszałki
Koszt całkowity: 29 431,89 zł
Źródła finansowania: 29 431,89 zł
- budżet miasta
Zakres: remont 85 m odcinka drogi
z położeniem nawierzchni asfaltowej
i odwodnieniem na długości 35 m
(korytka betonowe).
Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej
wraz z budową chodnika od DK 28
do mostu na Rabie (Zarabie).
Koszt całkowity: 48 979,10 zł
Źródła finansowania: 24 489,55 zł
- budżet Powiatu Limanowskiego,
24 489,55 zł - budżet miasta.
Zakres: Modernizacja nawierzchni asfaltowej oraz budowa chodnika od
drogi krajowej nr 28 (ul. Zakopiańskiej) do mostu na Rabie.
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Nazwa: Remont ul. Tolińskiego
Koszt całkowity: 589 462,16 zł
Źródła finansowania: 96 026,00 zł
- program „Modernizacja dróg gminnych” (budżet województwa małopolskiego), 493 436,16 zł - budżet miasta
Zakres: modernizacja kanalizacji burzowej, regulacja studzienek, dwustronny chodnik (2 x 350 m), nawierzchnia asfaltowa na podbudowie
kamiennej na długości 350 m

Nazwa: Remont po powodzi ul. Stawowej (koło p. Hołuja)
Koszt całkowity: 62 489,01 zł
Źródła finansowania: 48 549,00 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
13 940,01 zł - budżet miasta
Zakres: położenie płyt betonowych,
ażurowych na długości 150 m, odwodnienie - korytka betonowe - 70 mb.

Nazwa: Remont po powodzi ul. Słonecznej (koło p. Kroczki)
Koszt całkowity: 61 784,46 zł
Źródła finansowania: 49 427,00 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
12 357,46 zł - budżet miasta
Zakres: położenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej na
odcinku 200 m

Nazwa: Remont po powodzi ul. Spadochroniarzy
Koszt całkowity: 720 662,86 zł
Źródła finansowania: 540 000,00 zł
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
180 662,861 zł - budżet miasta
Zakres: położenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej na
odcinku 1 km 370 m z utwardzeniem
poboczy masą bitumiczną

www.mszana-dolna.pl
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Nazwa: Rewitalizacja centrum miasta
Mszana Dolna wraz z przywróceniem
funkcji rynku.
Koszt całkowity: 17 283 890,13 zł
Źródła finansowania: 12 098 723,08 zł
- Małopolski Regionalny Program
Operacyjny (Unia Europejska),
5 185 167,05 zł - budżet miasta
Zakres: Inwestycja w cyklu 3 letnim,
2010-2012. Zakres prac obejmuje:
modernizację rynku, placu targowego,
parku miejskiego oraz terenów komunalnych przy ul. Starowiejskiej.

Mapa inwestycji Rok - 2007/2010
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Nazwa: Remont ul. Józefa Marka
Koszt całkowity: 822 122,50 zł
Źródła finansowania: 200 000,00 zł
- budżet Powiatu Limanowskiego,
622 122,50 zł - budżet miasta
Zakres: remont kanalizacji deszczowej
z regulacją studzienek, remont chodników i położenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej, budowa zatoki postojowej, wyznaczenie
przejść dla pieszych

61

Budynki i budowle - Rok 2007

62

Nazwa: Remont chodnika przy
ul. Leśnej
Koszt całkowity: 18 769,70 zł
Źródła finansowania: 18 769,70 zł
- budżet miasta
Zakres: położenie kostki brukowej na
długości 160 m.

Ważniejsze budynki i budowle
63

64

Nazwa: Zabezpieczenie i stabilizacja
osuwiska Madeje w Mszanie Dolnej
Koszt całkowity: 1 503 493,01 zł
Źródła finansowania: 1 196 005,00 zł
- Osłona przeciwosuwiskowa - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (budżet państwa),
307 488,01 zł - budżet miasta
Zakres: Stabilizacja osuwiska zagrażającego infrastrukturze miejskiej
na powierzchni 0,5 ha. Przeprowadzono palowanie, drenaż płytki i głęboki, schodkowanie, budowę murów
oporowych.

Nazwa: Elewacja i ocieplenie budynku
na stadionie miejskim
Koszt całkowity: 73 690,66 zł
Źródła finansowania: 73 690,66 zł
- budżet miasta
Zakres: docieplenie ściany szczytowej
od strony zachodniej wraz z podcieniami

65
Nazwa: Remont budynku Zespołu
Szkół Miejskich Nr 1
Koszt całkowity: 70 424,03 zł
Źródła finansowania: 70 424,03 zł
- budżet miasta
Zakres: remont pomieszczenia tzw.
„harcówki” oraz prace drenażowe wokół budynku ZSM1
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66
Nazwa: Remont budynku Zespołu
Szkół Miejskich Nr 2
Koszt całkowity: 149 229,52 zł
Źródła finansowania: 149 229,52 zł
- budżet miasta
Zakres: remont wewnętrznego dziedzińca szkoły (kostka brukowa) oraz
instalacji elektrycznej

65

65
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Nazwa: Termomodernizacja budynku
Zespołu Szkół Miejskich Nr 2
Koszt całkowity: 1 112 730,81 zł
Źródła finansowania: 993 048,81 zł
- budżet miasta, w tym pożyczka
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie.
Zakres: wymiana okien, ocieplenie
ścian i stropów, wykonanie elewacji
na wszystkich budynkach ZSM Nr 2
Uwagi: Po spłacie 60 % pożyczki
z WFOŚiGW może zostać ona w części
umorzona

Nazwa: Wymiana okien w budynku
Zespołu Szkół Miejskich Nr 1
Koszt całkowity: 99 302,48 zł
Źródła finansowania: 20 749,00 zł
- 0,6% rezerwa subwencji oświatowej,
Ministerstwo Edukacji Narodowej
(budżet państwa), 78 553,48 zł
- budżet miasta
Zakres: wymiana okien stolarki okiennej w budynku ZSM1

Nazwa: Remont schodów budynku
Zespołu Szkół Miejskich Nr 1
Koszt całkowity: 57 662,54 zł
Źródła finansowania: 57 662,54 zł
- budżet miasta
Zakres: remont schodów od strony
boiska/dziedzińca szkolnego wraz
z „wiatrołapem”

Nazwa: Przystosowanie budynku SP
ZOZ dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Koszt całkowity: 52 691,99 zł
Źródła finansowania: 38 140,00 zł
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, 14 551,99 zł
- budżet miasta
Zakres: remont sanitariatów z poszerzeniem drzwi, dostosowanie pochylni,
utworzenie miejsca parkingowego dla
osoby niepełnosprawnej.

www.mszana-dolna.pl
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Nazwa: Remonty otoczenia budynku
Zespołu Szkół Miejskich Nr 2
Koszt całkowity: 131 320,11 zł
Źródła finansowania: 131 320,11 zł
- budżet miasta
Zakres: remont schodów, placu wokół
budynku, dziedzińca, modernizacja
wjazdu od strony ul. Matejki
Uwagi: remont wejścia od strony
ul. Matejki był możliwy dzięki uregulowaniu przez Urząd Miasta spraw własnościowych z Gminą Żydowską, która
mogła rościć pretensje do tego terenu
(miejsce przedwojennej bożnicy)

76
Nazwa: Remont dachu Przedszkola
Nr 1
Koszt całkowity: 82 020,49 zł
Źródła finansowania: 82 020,49 zł
Zakres: deskowanie, wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominów, docieplenie poddasza.

64

65
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Nazwa: Remont pomieszczeń i nawierzchni stadionu miejskiego
Koszt całkowity: 50 771,40 zł
Źródła finansowania: 50 771,40 zł
Zakres: kapitalny remont szalet damskich i męskich na parterze budynku
stadionowego, przyłącz kanalizacyjny
i wodny. Remont nawierzchni asfaltowej na górnej płycie stadionu.
Nazwa: Budowa Hali Sportowej
w Mieście Mszana Dolna.
Koszt całkowity: 8 223 891,66 zł
Źródła finansowania: Inwestycja realizowana w latach 2009-2011.
2 404 769,78 zł - Małopolski Regionalny Program Operacyjny (UE),
1 500 000,00 zł - Fundusz Rozwoju
Kultury Fizycznej (budżet państwa),
4 319 081,89 zł - budżet miasta.
Zakres: Budowa miejskiej hali sportowej o wymiarach boiska 44x24 m
(możliwość podziału kotarami na
3 boiska 24x12 m), trybuną z krzesełkami dla ok. 300 widzów, salką
fitness, siłownią, zapleczem sanitarnym. Na zewnątrz boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią bezpieczną, droga
pożarowa oraz parkingi (w tym dla
autokarów).
Uwagi: pierwsza pełnowymiarowa
hala do piłki ręcznej oraz innych gier
zespołowych w Powiecie Limanowskim. Możliwe rozgrywanie zawodów
na poziomie regionalnym.
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Nazwa: Budowa kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”
Koszt całkowity: 1 077 580,83 zł
Źródła finansowania: 333 000,00 zł
- budżet państwa, 333 000,00 zł
- budżet Województwa Małopolskiego,
411 580,83 zł - budżet miasta.
Zakres: budowa 2 boisk sportowych
wraz z budynkiem socjalnym, parkingiem, oświetleniem i ogrodzeniem.
Boisko do piłki nożnej ze sztuczną
trawą o wymiarach 60x30 m. Wielofunkcyjne boisko (koszykówka, siatkówka) z nawierzchnią bezpieczną
o wymiarach 24x12 m.

71
Nazwa: Remont sali prób orkiestry
w Domu Strażaka w Mszanie Dolnej
Koszt całkowity: 50 548,09 zł
Źródła finansowania: 25 274,00 zł
- program „Małopolskie Remizy”
(budżet Województwa Małopolskiego),
25 274,09 zł - budżet miasta.
Zakres: wymiana stolarki okiennej,
ocieplenie i podwyższenie poddasza,
remont instalacji elektrycznej, grzejników, malowanie.
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Nazwa: Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz remonty sanitariatów
Koszt całkowity: 66 928,20 zł
Źródła finansowania: 35 325,00 zł
- 0,6% rezerwa subwencji oświatowej
(budżet państwa), 31 603,20 zł
- budżet miasta.
Zakres: dostosowanie pomieszczeń sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość
drzwi, odpowiednie umiejscowienie
białego montażu, nowe płytki) w obu
zespołach szkół. Wykonanie podjazdu
dla niepełnosprawnych w ZSM1.
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Nazwa: Budowa budynku socjalnego
Koszt całkowity: 564 012,53 zł
Źródła finansowania: 112 336,51 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego
(budżet państwa), 451 676,02 zł
- budżet miasta.
Zakres: Budowa na działce miejskiej
budynku z 7 mieszkaniami socjalnymi
według wymogów ustawowych, 3-7
osobowych.
Uwagi: na samorządzie ciąży obowiązek posiadania lokali socjalnych
na wypadek katastrof naturalnych (osuwiska, pożary, powodzie), czy też wyroków eksmisyjnych na lokatorach
mieszkań (spółdzielczych, prywatnych).

Inwestycje
Nazwa: Adaptacja pomieszczeń po
ZEAS dla „zerówki” w Zespole Szkół
Miejskich Nr 2
Koszt całkowity: 35 950,00 zł
Źródła finansowania: 15 500,00 zł
- 0,6% rezerwa subwencji oświatowej
(budżet państwa), 20 450,00 zł
- budżet miasta
Zakres: remont i wyposażenie
pomieszczeń na potrzeby „zerówki”
Uwagi: w ramach remontów w ZSM
Nr 2 na potrzeby „zerówki” zagospodarowano pomieszczenia po Zespole
Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół,
który zajął pomieszczenie w Urzędzie
Miasta.

Budynki i budowle - Rok 2009/2010
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Nazwa: remonty bieżące szkół miejskich
Koszt całkowity: 79 859,00 zł
Ź ródła finansowania: 29 929 zł
- 0,6% rezerwa subwencji oświatowej
(budżet państwa), 49 930,00 zł
- budżet miasta
Zakres: dostosowanie pomieszczeń
dla osób niepełnosprawnych w ZSM 1
oraz modernizacja posadzki na parterze i I piętrze ZSM2.

64
Nazwa: Docieplenie ściany budynku
stadionu
Koszt całkowity: 22 850,10 zł
Źródła finansowania: 22 850,10 zł
- budżet miasta
Zakres: Docieplenie ściany bocznej

Kanalizacja i wodociągi - Rok 2007
12

72
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Nazwa: Budowa wodociągu na
ul. Słomka (os. Aksamity)
Koszt całkowity: 26 800,00 zł
Źródła finansowania: 26 800,00 zł
- budżet miasta (przy udziale mieszkańców)
Zakres: linia wodociągowa o długości
600 mb.

Nazwa: Budowa kanalizacji przy
ul. Słomka
Koszt całkowity: 33 590,18 zł
Źródła finansowania: 33 590,18 zł
- budżet miasta (przy udziale mieszkańców)
Zakres: Kolektor główny oraz podłącza
do 7 budynków
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73
Nazwa: Sieć wodociągowa na ul. Spadochroniarzy.
Koszt całkowity: 106 872,00 zł.
Źródła finansowania: 106 872,00 zł
budżet miasta (przy udziale mieszkańców).
Zakres: sieć główna oraz podłącza
do 27 budynków (ok. 1 500 m sieci).

74

Nazwa: Kanalizacja os. Majdówka,
ul. Mroza, ul. Piłsudskiego, ul. Jana
Pawła II
Koszt całkowity: 211 130,98 zł
Źródła finansowania: 211 130,98 zł
- budżet miasta (przy udziale mieszkańców).
Zakres: Kolektor główny oraz podłącza
do 32 budynków

75
Nazwa: Sieć wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Fabrycznej do MOW
Koszt całkowity: ok. 70 000,00 zł
Źródła finansowania: ok. 60 000,00 zł
- budżet Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, 10 004,00 zł - budżet
miasta
Zakres: budowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej na ul. Fabrycznej do
MOW

76
Nazwa: Kanalizacja na ul. Słomka
koło p. Skawińskiego
Koszt całkowity: 35 990,00 zł
Źródła finansowania: 35 990,00 zł
- budżet miasta (przy udziale mieszkańców).
Zakres: Kolektor główny oraz podłącza
do 6 budynków
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Kanalizacja i wodociągi - Rok 2008/2009

Nazwa: Wykonanie kanalizacji
przy ul. Starowiejskiej, ul. Leśnej,
os. Mrózki,
Koszt całkowity: 105 216,80 zł
Źródła finansowania: 105 216,80 zł
- budżet miasta (przy udziale mieszkańców)
Zakres: Kolektor główny oraz podłącza
do 11 budynków

Inwestycje

77

Kanalizacja i wodociągi - Rok 2010

78

Nazwa: Budowa studni głębinowej
na os. Pańskie
Koszt całkowity: 40 000,00 zł
Źródła finansowania: 40 000,00 zł
- budżet miasta
Zakres: budowa ujęcia głębinowego
wody do celów spożywczych (zasilenie
nowopowstającego osiedla oraz domów przy ul. Ogrodowej)

Nazwa: Budowa wodociągu miejskiego
do Miejskiego Przedszkola Nr 2
Koszt całkowity: 12 322,00 zł
Źródła finansowania: 12 322,00 zł
- budżet miasta
Zakres: budowa wodociągu od
ul. Fabrycznej poprzez Park Miejski

Pozostałe inwestycje, zakupy i remonty
Nazwa: Monitoring wizyjny w szkołach
miejskich
Koszt całkowity: 18 000,00 zł
Źródła finansowania: 11 979,44 zł
- rządowy program „Monitoring
wizyjny w szkołach i placówkach” budżet państwa, 6 020,56 zł - budżet
miasta
Zakres: instalacja kamer w newralgicznych miejscach miejskich szkół, zakup serwerów, dysków i monitorów
Nazwa: Zakup samochodu dla Straży
Miejskiej
Koszt całkowity: 29 769,25 zł
Źródła finansowania: 29 769,25 zł
- budżet miasta
Zakres: zakup małego samochodu Fiat
Panda, oznakowanie, ubezpieczenie.
Uwagi: Samochód przeznaczony do
szybkiego dojazdu we wszystkie rejony
miasta, wspólnych służb z Policją,
oznakowania miejsc zdarzeń drogowych, zabezpieczania uroczystości
i imprez w mieście.
Nazwa: Zakup koparko-ładowarki samochodu dostawczego i kosiarek przez
ZGK
Koszt całkowity: 112 771,65 zł
Źródła finansowania: 12 771,65 zł
- budżet ZGK, 100 000,00 zł - budżet
miasta
Zakres: dotacja celowa dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej na zakup
sprzętu niezbędnego do wykonywania
zadań na rzecz miasta (kanalizacja,
utrzymywanie zieleni). Zakup koparko
- ładowarki JCB, samochodu samowyładowczego dostawczego Volkswagen oraz 2 kosiarek.
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Nazwa: Montaż i zakup pieców gazowych dla przedszkoli samorządowych
Koszt całkowity: 37 389,61 zł
Źródła finansowania: 37 389,61 zł
- budżet miasta
Zakres: wymiana 2 pieców gazowych
w obu przedszkolach miejskich.
Uwagi: Koszt zakupu dla Przedszkola
Nr 1 - 13 000,00 zł, Przedszkola Nr 2
- 24 389,61 zł)
Nazwa: Zakup sprzętu dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej
Koszt całkowity: 215 389,99 zł
Źródła finansowania: 150 389,99 zł
- budżet ZGK 65 000 zł - budżet miasta
Zakres: Zakup małej koparki
gąsienicowej Caterpillar (używana,
51 240,00 zł), ciągnika z pługiem
śnieżnym ZEFIR (nowy, 99 430,00 zł),
zamiatarki ulicznej Mercedes Benz
(używana, 44 000,00 zł), kosiarki
ubijakowej (mulczującej, nowa
12 179,99 zł) oraz przyczepy ciężarowej (używanej, 8 540,00 zł).

64

Nazwa: Remont schodów i trybun na
stadionie miejskim.
Koszt całkowity: 10 488,80 zł.
Źródła finansowania: 10 488,80 zł
- budżet miasta.
Zakres: remont schodów na trybunach
stadionu - płytki betonowe
Uwagi: konieczność poprawy stanu
schodów ze względu na bezpieczeństwo kibiców zawodów sportowych.

Nazwa: Monitoring wizyjny miasta.
Koszt całkowity: 26 182 ,42 zł
Źródła finansowania: 26 182,42 zł
- budżet miasta.
Zakres: Serwer, karta wideo, 2 kamery
o wysokiej rozdzielczości na podczerwień.
Uwagi: Dostęp do bieżącego widoku
oraz archiwum posiada Straż Miejska
oraz Komisariat Policji w Mszanie
Dolnej, dzięki wsparciu Starostwa powiatowego w Limanowej (fundacja
komputera).
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Pozostałe inwestycje, zakupy i remonty - Rok 2009

Nazwa: Dokumentacja techniczna Rewitalizacji centrum miasta Mszana
Dolna wraz z przywróceniem funkcji
rynku.
Koszt całkowity: 154 959,75 zł
Źródła finansowania: 154 959,75 zł
-budżet miasta.
Zakres: dokumentacja rewitalizacji rynku, placu targowego, parku miejskiego
oraz terenów komunalnych przy
ul. Starowiejskiej - konieczna do aplikowania o środki z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Inwestycje

Pozostałe inwestycje, zakupy i remonty - Rok 2010

Nazwa: Projekt modernizacji ulicy
Starowiejskiej
Koszt całkowity: 26 544,76 zł
Źródła finansowania: 26 544,76 zł
- budżet miasta
Zakres: projekt techniczny modernizacji ulicy Starowiejskiej od
ul. Słowackiego do ul. Krakowskiej
(kanalizacja deszczowa, podbudowa,
nawierzchnia asfaltowa, chodniki, oświetlone przejście dla pieszych)

Nazwa: Zakup sceny modułowej
z zadaszeniem w ramach projektu „zagórzańsko - orawska konfrontacja kultur
poprzez organizację cyklu imprez”
Koszt całkowity: 133 834,00 zł
Źródła finansowania: 119 778,00 zł
- Mikroprojekty programu Polska Słowacja 2007 - 2013, 14 056,00 zł
- budżet miasta i budżet państwa
Zakres: zakup aluminiowej sceny modułowej o wymiarach 10,5x10,5 m
z regulowaną wysokością blatów wraz
z zadaszeniem oraz niezbędnym
osprzętem

Nazwa: Projekt budowy chodnika
przy ul. Krakowskiej
Koszt całkowity: 38 800,00 zł
Źródła finansowania: 38 800,00 zł budżet miasta
Zakres: projekt techniczny budowy
chodnika wraz z kanalizacją i oświetleniem przy drodze wojewódzkiej nr
968 od os. Sentyrze do chodnika zlokalizowanego w Kasince Małej, zgodnie
z wydanymi warunkami

Nazwa: Projekt modernizacji drogi
osiedlowej - łącznika pomiędzy
ul. Krakowska a Starowiejską
Koszt całkowity: 19 892,83 zł
Źródła finansowania: 19 892,83 zł
- budżet miasta
Zakres: projekt techniczny modernizacji drogi - łącznika ulic Krakowskiej
i Starowiejskiej na osiedlu „Krakowska”
(wraz z budową parkingów)
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K

FOT. URZĄD MIASTA

ończąca się kadencja samorządowa obfitowała w wiele
możliwości pozyskania środków
z Unii Europejskiej, budżetu państwa
oraz innych środków zewnętrznych.
Warunkiem otrzymania dodatkowych
środków do budżetu to prawidłowo
sporządzona dokumentacja techniczna
oraz wniosek aplikacyjny z uzasadnieniem konieczności przeprowadzenia
tej, czy innej inwestycji, bądź remontu.
Niezbędnym warunkiem pozyskania
środków zewnętrznych jest także posiadanie własnych środków pieniężnych
(„wkład własny”).
Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu dokumentacji udało się pozyskać
do budżetu miasta przez 4 lata prawie
25 mln zł, licząc przyznane środki na

Instalacja ogrzewania podłogowego w nowej hali sportowej
lata kolejne (budowa hali sportowej,
rewitalizacja miasta). Są to środki pochodzące z różnych źródeł: programów
Unii Europejskiej, budżetu państwa,

samorządu Województwa, Powiatu,
funduszy celowych, czy też innych źródeł. Gro z dotacji zasiliło inwestycje
w mieście, inne zaś przeznaczone zostały na tzw. projekty „miękkie”, czyli
nie inwestycyjne. Są one szczególnie
atrakcyjne, bo finansowane z reguły
w całości z unijnego budżetu - Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.
Korzystają z nich mieszkańcy miasta
w ramach „Programu aktywizacji
społeczno - gospodarczej”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej od roku 2008 oraz uczniowie szkół miejskich w ramach projektu

„Łatwiejszy start - pakiet działań edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej
w Mszanie Dolnej” poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania, wyrównawczych, doradztwa
zawodowego, czy też zajęć profilaktycznych. Kolejne 3 projekty z PO KL
będą realizowane w przedszkolach i
zerówkach samorządowych w kolejnych
latach - zajęcia plastyczne, rytmiki, taneczne oraz nauka pływania.
Red.

Wykaz pozyskanych środków zewnętrznych w latach 2007-2010 do budżetu miasta
Mszana Dolna (ważniejsze dotacje).
Logo
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Program
Wielkość środków
Osłona przeciwosuwiskowa,
1 196 005 zł
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracj
Usuwanie skutków powodzi,
903 995,00 zł
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Urząd Marszałkowski
17 880,00 zł
Województwa Małopolskiego
Monitoring wizyjny
11 979,44 zł
w szkołach i placówkach, Ministerstwo Edukacji Narodowej
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Krakowie

299 443,86 zł

Starostwo Powiatowe
w Limanowej

129 414,00 zł

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

38 140,00 zł

Nazwa projektu

Rok

Stabilizacja osuwiska Madeje
w Mszanie Dolnej

2007

Remont dróg po powodzi

2007

Remont drogi rolniczej
na osiedle Rataje

2007

Monitoring wizyjny
w szkołach miejskich

2007

Przebudowa drogi krajowej
nr 28 z budową zatoki autobusowej i chodnika
na ul. Zakopiańskiej
Przebudowa drogi powiatowej
- budowa chodnika
na ul. Orkana
Przystosowanie budynku
SP ZOZ do potrzeb osób
niepełnosprawnych

2008

2008

2008
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Program
Usuwanie skutków powodzi,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Usuwanie skutków powodzi,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, Wojewódzki
Urząd Pracy
Rezerwa subwencji oświatowej,
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

Nazwa projektu

Rok

847 835,00 zł

Remont dróg po powodzi

2008

132 248,00 zł

538 247,60 zł

Dokumentacja techniczna
osuwiska w rejonie
ul. Spadochroniarzy
Program aktywizacji społeczno
zawodowej w mieście
Mszana Dolna

2008
20082012

20 749,00 zł

Remonty szkół

2008

24 300,00 zł

Remont drogi rolniczej
na osiedle Pańskie

2008

2 404 769,78 zł

Budowa hali sportowej
w mieście Mszana Dolna

20092011

503 520,00 zł

Łatwiejszy start - pakiet działań
edukacyjnych dla młodzieży
gimnazjalnej z Mszany Dolnej

20092011

828 597,00 zł

Remont dróg po powodzi

2009

112 336,51 zł

Budowa budynku socjalnego

2009

764 766,00 zł

Obejście centrum Mszany Dolnej
- remont ul. Ogrodowej i Marka

2009

19 900,00 zł

Już pływam - realizacja programu w Mszanie Dolnej

2009
-2010

666 000,00 zł

Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. J. Marka

2009

30 000,00 zł

Wyposażenie kącików zabaw
w szkołach miejskich

2009

25 274,00 zł

Remont sali prób orkiestry
w Domu Strażaka w Mszanie
Dolnej

2009

50 825,00 zł

Remonty szkół miejskich

2009

637 976,00 zł

Remont dróg po powodzi

2010

29 929,00 zł

Remonty szkół miejskich

2010

Starostwo Powiatowe
w Limanowej

200 000,00 zł

Remont ul. Józefa Marka w
Mszanie Dolnej

2010

Małopolski Regionalny Program
Operacyjny, Unia Europejska

12 098 723,08 zł

Rewitalizacja miasta Mszana
Dolna wraz z przywróceniem
funkcji Rynku

20102012

Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, Wojewódzki
Urząd Pracy

43 333,33 zł

Atrakcyjna zerówka

20102011

Małopolski Regionalny Program
Operacyjny, Unia Europejska
Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, Wojewódzki
Urząd Pracy
Usuwanie skutków powodzi,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Fundusz dopłat tworzenia
lokali socjalnych, mieszkań
chronionych, no-clegowni
i domów dla bezdomnych,
Bank Gospodarstwa Krajowego
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji
„Już pływam”, Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego
Moje Boisko Orlik 2011, Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Województwo Małopolskie
Radosna Szkoła, Ministerstwo
Edukacji Narodowej
Małopolskie Remizy, Urząd
Marszałkowski Województwa
Małopolskiego
Rezerwa subwencji oświatowej,
Ministerstwo Edukacji
Narodowej
Usuwanie skutków powodzi,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Rezerwa subwencji oświatowej,
Ministerstwo Edukacji
Narodowej
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Logo

Program

Wielkość środków

Nazwa projektu

Rok

50 000,00 zł

„Mały człowiek – wielka sprawa”
- rozwój usług edukacyjnych na
terenie Miasta Mszana Dolna

20102011

40 625,00 zł

Atrakcyjne przedszkole

2011

Program usuwania wyrobów
zawierających azbest

15 200,00 zł

Program usuwania azbestu
z Miasta Mszana Dolna

2010

Comenius, Program uczenia się
przez całe życie

80 000,00 zł*

'Harmony of Cultures'
Kraje - Włochy, Hiszpania,
Węgry, Polska

20102012

Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, Wojewódzki
Urząd Pracy
Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, Wojewódzki
Urząd Pracy

* - przy kursie 1 Euro = 4 zł

Edukacja pod znakiem programów

szkoły - wykonano nową elewację oraz
wymieniono okna. Odświeżono obejście
szkoły - wyremontowano dziedziniec,
obejście oraz dojście od ul. Matejki.
Również i tu przystosowano toalety
dla osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniach po Zespole Administracyjno-Ekonomicznym Szkół urządzono „zerówkę”. Bieżące remonty odbywały się przy udziale środków MEN z
0,6% rezerwy subwencji oświatowej.
W obu szkołach w 2007 r. zainstalowano monitoring wizyjny na kilka
kamer.
W Przedszkolach samorządowych
przeprowadzono kilka istotnych remontów. W Miejskim Przedszkolu Nr
1 na ul. Leśnej wymieniono pokrycie
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„Radosna szkoła”
dzono miejską sieć wodociągową.
Przez cały okres Przedszkole Sióstr
Franciszkanek Rodziny Maryi na
ul. Kolbego jest dotowane przez miasto
na każdego przedszkolaka w wysokości
75% średniego kosztu utrzymania
dziecka w przedszkolu miejskim, czyli
łącznie ok. 500 000 zł rocznie.
Począwszy od 2010 r. przedszkole to,
m.in. dzięki dotacji miasta, otworzyło
nowy oddział z 25 maluchami. Wskaźnik liczby miejsc w przedszkolach w
Mszanie Dolnej jest jednym z wyższych
w Małopolsce i wynosi 62%.
Nie mniej działo się w zakresie
samej edukacji. Z programów unijnych
oraz krajowych pozyskano dla uczniów
szkół i przedszkoli miejskiej środki na
dodatkowe zajęcia oraz wyposażenie
sal w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt
audiowizualny. Od 2009 roku realizowany jest projekt „Łatwiejszy start pakiet działań edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej w Mszanie Dolnej”
w obydwu gimnazjach. Przeprowadzane są dodatkowe zajęcia oraz wycieczki
dla uczniów, warsztaty z doradztwa
zawodowego i zajęcia profilaktyczne.
W klasach „0” zespołów szkół miejskich realizowany jest program „Atrakcyjna zerówka”, mający na celu
wzbogacenie oferty edukacyjnej po-

przez dodatkowe zajęcia z pływania,
plastyki i rytmiki. Podobnie w ramach
rozpoczętego projektu w Przedszkolu
Nr 2 „Mały człowiek – wielka sprawa”
- rozwój usług edukacyjnych na terenie
Miasta Mszana Dolna przeprowadzone
zostaną zajęcia z rytmiki, plastyki,
a dodatkowo zajęcia tanecznego zespołu regionalnego.
Przez 2 ostatnie lata relizowany był
program Województwa Małopolskiego
„Już pływam” w ramach, którego 170
dzieci z mszańskich podstawówek odbywało zajęcia na basenie.
Natomiast w ramach programu ministerialnego „Radosna szkoła” w 2009
roku utworzono w obydwu miejskich
placówkach oświatowych 2 „miejsca

FOT. URZĄD MIASTA
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Z myślą o niepełnosprawnych

dachowe oraz piec centralnego ogrzewania. Zakupiono z pieniędzy „przeciwalkoholowych” wyposażenie ogródka zabaw.
Z kolei w Przedszkolu Nr 2 również
wymieniono piec c.o. oraz doprowa-

FOT. URZĄD MIASTA

W

przeciągu bieżącej kadencji
samorządu w szkołach przeprowadzono szereg ważnych
inwestycji i remontów. Największym
przedsięwzięciem była budowa Miejskiej
Hali Sportowej przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 z boiskiem zewnętrznym
o nawierzchni bezpiecznej, dotowana
przez UE oraz budżet państwa. Inwestycja
ta w zasadniczy sposób poprawi warunki
nauki dla dzieci i młodzieży oraz ich
zdrowie, umożliwi rozgrywanie ważniejszych zawodów, a także spędzenie wolnego czasu przez mieszkańców miasta.
Również w ZSM1 wykonano podjazd
i adaptację łazienek dla osób niepełnosprawnych, a także wymianę okien.
Z kolei w Zespole Szkół Nr 2
w 2008 roku przeprowadzono termomodernizację wszystkich budynków

„Już pływam”
aktywności ruchowej” dla dzieci z klas
I-III.
Zespół Szkół Miejskich Nr 1 jest
centralnym miejscem realizacji projektu
„Diament” dla okolicznych gmin. Powstał tutaj Powiatowy Ośrodek Wspierania Uczniów Zdolnych. Jak sama
nazwa wskazuje projekt zakłada
„wyławianie pereł” spośród uczniów
i „szlifowanie diamentów”. W ramach
programu wymiany uczniów COMENIUS obie szkoły wyjeżdżały za granicę
oraz gościły uczniów z innych krajów.
Szkoły i przedszkola korzystały ze
środków na zwalczanie alkoholizmu,
tzw. „korkowego”, za pomocą których
organizowały zajęcia, wyjazdy, a także
kupowano sprzęt i wyposażenie placówek.
Red.
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Kultura

Kulturalnie i czytelnie
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Rodzaj zajęcia w MOK
Jednostka 2007 2008 2009 2010
Warsztaty muzyczne
uczeń
55
43
66
62*
Kurs tańca towarzyskiego
uczeń
340
422
331
**
Klub tańca
uczestnik
56
78
44
50*
Nauka tańca nowoczesnego
uczeń
50
42
29
68*
Starty sekcji biegów górskich i
start
35
43
73
63*
długodystansowych
* - stan na październik 2010 r.;** - w trakcie naboru
która z roku na rok występuje w kil- małej galerii sztuki.
kudziesięciu zawodach w kraju i za
W latach 2007-2010 Biblioteka zorgranicą, promując nasze miasto.
ganizowała 26 ekspozycji, różnorodStałym elementem pracy MOK jest nych realizacji plastycznych, by umożliorganizacja finałów Wielkiej Orkiestry wić czytelnikom żywy kontakt ze
Świątecznej Pomocy dla obszaru miasta
i kilku gmin sąsiednich. Zebrane
w tym dniu pieniądze są ostatnio
w przeliczeniu na mieszkańca jednymi
z największych w Małopolsce, porównywalne kwotowo z tymi zebranymi
w znaczenie większych ośrodkach miejskich, takich jak Nowy Sącz.
Biblioteka
Od początku powstania Biblioteki
w Mszanie Dolnej, przez cały 62-letni
okres jej działalności dba się, w miarę
posiadanych środków o to, by stworzyć
Jedna z wielu wystaw w Bibliotece
instytucję w miarę nowoczesną, aktywną, oferującą szeroki repertuar sztuką. Były to m.in.:
usług. Współuczestniczy ona we wpro- - „Oczka zwykłe i niezwykłe”- wystawa
wadzaniu dzieci, młodzieży i dorosłych J.i A. Zając
w świat książki, informacji, wspierając - „Akwarele i tusz” - wystawa D. Franedukację na wszystkich poziomach, czak
od podstawowego do wyższego. - „Wielkanocne pisanki”- wystawa
Z księgozbioru korzys- - „Obrazy Kazimierza Starmacha”
tają mieszkańcy na- - wystawa
szego miasta, gminy - „Tak daleko-tak blisko”- wystawa
i powiatu.
J. Nawieśniak
Oprócz gromadze- - „Zebrane”- wystawa P.Lignar
n i a , o p r a c o w a n i a - „Malarstwo J. Karpierz - wystawa
i udostępniania zbio- - „Anioły i kwiaty” - wystawa M. Białoń
rów, Biblioteka pro- - „Codziennie uczę się być lepszym”wadzi szereg innych wystawa Klubu Wolontariatu przy
form upowszechniania MOW
szeroko pojętej kultu- - „Powiat Limanowski w obiektywie.
ry. Są to m.in. spot- Cz. IX - Od wschodu do zachodu słońkania autorskie, wy- ca”- wystawa pokonkursowa.
stawy malarstwa, gra- - „Powiat Limanowski w obiektywie.
fiki, fotografii, tkaniny Cz. X - Miejsca wspaniałe lecz zapomartystycznej, konkursy niane”- wystawa pokonkursowa.
Koncert chóru w MOK
(czytelnicze, fotogra- - „Tak było”- wystawa
„Pod Pretekstem / Grupa Teatralna ficzne), regionalne i ponadregionalne, - „Poznaj swoje miasto”-wystawa
X”. Obie liczące po ok. 30 osób przy- akcje „Cała Polska Czyta Dzieciom”, - „Rękodzieło artystyczne”- wystawa
gotowały każda po kilka przedstawień Nieobozowa Akcja Letnia i Zimowa, mieszkańców DPS
imprezy okolicznościowe (Dzień Dziec- - „Galeria w Bibliotece”- wystawa
scenicznych.
Przy Ośrodku działa prężna Sekcja ka, Mikołaj) i lekcje biblioteczne. Bogata M. Liszki
Biegów Górskich i Długodystansowych, i udokumentowana jest działalność - „Świąteczny stroik BożonarodzenioLiczba czytelników Liczba wypożyczoLiczba zakupioRok
Liczba odwiedzin
Za kwotę
zarejestrowanych
nych książek
nych książek
2007
2802
52348
31742
25598
1304
2008
2553
55008
33492
1424
27039
2009
2802
52064
30022
1089
21479
2010
2621*
38782
21816*
1002*
14446
* - stan na 12.X
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M

iejski Ośrodek Kultury wraz
z Urzędem Miasta, a także innymi podmiotami, współorganizował wiele dużych imprez na terenie
miasta, takich jak „Dni Mszany”, „Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych”, „Zagórzańskie Spotkania Chórów”, „Ogólnopolski Turniej Tańca
Towarzyskiego” oraz mniejsze, jak
choćby majowe„Pikniki Rodzinne”,
„Konkursy Palm Wielkanocnych”,
„Majówkę”, „Polska Biega”, koncerty,
przeglądy i pokazy wykonawców i zespołów z różnych dziedzin kultury.
W ciągu ostatnich 4 lat gościliśmy
w Mszanie gwiazdy muzyki rockowej:
Małgorzatę Ostrowską (Lombard), De
Press, Brathanki, Elektryczne Gitary,
Gronicki oraz dwukrotnie wykonującą
trochę spokojniejszą muzykę Eleni.
Kilka koncertów dał w 2009 roku hiphopowy „Full Power Spirit”.
W 2007 roku powstał chór dziecięcy
zrzeszający kilkadziesiąt młodych osób,
które posiadają talent śpiewaczy. Chór
występuje z okazji różnych uroczystości
szkolnych, miejskich, patriotycznych,
czy kościelnych. Ma też już pierwsze
sukcesy na konkursach pieśni.
Dyrygent chóru prowadzi równolegle
6 osobowy zespół wokalno instrumentalny.
W MOK odbywają także zajęcia
2 grupy teatralne - „Katharsis” oraz

Opieka społeczna
wy”- wystawa
Spotkania autorskie w latach 20072010 realizowali w Bibliotece m.in.:
Stanisława
Słava
Bogatyńska,
Władysława Anna Jamróz, prof. dr
hab. Józefa Kobylińska
Od kilku lat kontynuowany jest konkurs czytelniczy „Moja Rodzina - Miłośnikiem Książek”. W danym roku kalendarzowym listami gratulacyjnymi
i nagrodami książkowymi nagradza się
najaktywniejsze czytelniczo rodziny.

W kalendarz imprez wpisane są też
zajęcia organizowane dla najmłodszych
mieszkańców . W maju, w ramach
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, odbywają się spotkania zaproszonych
gości z uczniami klas 0-III szkół podstawowych i przedszkolakami. Tematami spotkań w latach 2007-2010
były: „Tu pracuję”, „Historia naszego
miasta”, „Dzieje sportu w naszym mieście”, „100-lecie Harcerstwa”
W okresie wypoczynku letniego

i zimowego Oddział dla Dzieci organizuje zajęcia dla wszystkich chętnych
dzieci, które zostają na wakacje i ferie
w mieście. Uczestnicy mile spędzają
wolny czas na zabawie. Biorą udział
w konkursach z nagrodami, uczą się
różnych technik plastycznych, języków
obcych.

MOK, Bibl.

Pomoc potrzebującym

M

FOT. Z ARCH. MOPS

iejski Ośrodek Pomocy
Społecznej oprócz swojej statutowej działalności, która zobrazowana jest w tabelach podejmuje
inne działania, mające na celu poprawę
funkcjonowania osób potrzebujących
wsparcia.
PZ inicjatywy MOPS funkcjonuje Zespół interdyscyplinarny d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie (formalnie powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta z dn. 05.02.2010 r.),
którego celem jest podejmowanie zin-

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny. Liczba rodzin/osób
w rodzinach objętych pomocą finansową i wsparciem socjalnym
Liczba os. w rodzinach
Rok
Liczba rodzin
2007

329

1418

2008

241

823

2009

293

1156

30.09.2010
223
739
tegrowanych działań w kierunku roz- w Mieście Mszana Dolna” w ramach
wiązywania problemów związanych POKL współfinansowany ze środków
z występowaniem przemocy w rodzi- EFS. Realizacja projektów odbywała
nach. Od lutego br. w MOPS działa się w czasie: 15.08.2008 r. Punkt Informacji Wspar- 1 5 . 1 2 . 2 0 0 8 r . ; 0 1 . 0 1 . 2 0 0 9 r . ;
cia i Pomocy dla osób 31.12.2009 r., 01.01.2010 r. - nadal.
Projekty skierowane są do osób bezdotkniętych przemocą,
w którym pełnią dyżury robotnych, nieaktywnych zawodowo,
Pracownicy socjalni (wto- korzystających ze wsparcia MOPS, zarek i czwartek 14.00 - mieszkujących miasto Mszana Dolna.
17.00) oraz Psycholog Cel główny projektu: poprawa dostępu
(środa 15.00 - 17.00). Do- do rynku pracy dla osób zagrożonych
tychczas objęto opieką wykluczeniem społecznym poprzez wyi oddziaływaniami psy- posażenie ich w umiejętności elastyczchologiczno - pedagogicz- nego poruszania się na rynku pracy
nymi 42 rodziny.
oraz pobudzanie ich do stałego inwesProjekt systemowy pn. towania w podnoszenie swoich kwali„Program aktywizacji fikacji zarówno zawodowych jak
społeczno - zawodowej w i społecznych. Beneficjentami Ostatecznymi projektu było: 2008 r.
Mieście Mszana Dolna”
D o d a t k o w ą - 6 kobiet, 2009 r. -10 kobiet, 2010 r.
ofertą w działalności jest - 14 kobiet i 4 mężczyzn.
realizacja projektów pn.
MOPS
„Program aktywizacji
społeczno - zawodowej

Formy udzielonej pomocy finansowej
Liczba wydanych decyzji
Rodzaj pomocy
2007
2008
2009
2010
Zasiłek stały (osoby z ustaloną grupą niepełnosprawności bez podstaw do uzyskania
24
23
27
27
świadcz. emerytaln. – rent., po 65 r.ż.)
Zasiłek okresowy
25
15
19
19
Zasiłek celowy, w tym:
91
61
113
103
- zasiłek celowy,
52
45
59
33
- z. celowy specjalny
Zasiłek celowy ”Pomoc państwa w zakresie
40
40
19
10
dożywiania”
Dożywianie (dzieci i dorośli)
48
46
58
120
Sprawianie pogrzebu
3
1
1
Domy Pomocy Społecznej
6
4
4
6
Składki zdrowotne dla świadczeniobiorców
18
18
23
23
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Liczba osób w rodzinach
2007
2008
2009
2010
47

36

40

40

107

44

76

79

473
143

278
107

629
155

304
97

143

157

73

25

97
3
6
18

87
4
18

115
1
4
23

290
1
6
23
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Bezpieczeństwo

W

latach 2007-2010 Samorząd
Miejski podjął kilka inicjatyw
mających na celu poprawę
bezpieczeństwa na terenie miasta.
Mszana Dolna jest niewątpliwym centrum handlowym, edukacyjnym, czy
handlowym dla okolicznych miejscowości. Dodatkowo przebiegające przez
miasto drogi: krajowa, wojewódzka,
powiatowe sprawiają dostępność Mszany Dolnej, ale też stwarzają zagrożenie.
Stąd pierwszym działaniem w 2007
roku było zwiększenie składu osobowego Straży Miejskiej o wakujące stanowisko Komendanta. Mundurowych
doposażono najpierw w skuter (2007
r.), a następnie w mały samochód osobowy - Fiata Pandę (2008 r.), co
w znaczny sposób poprawiło mobilność
strażników, a także zabezpieczenie
miejsc zdarzeń drogowych, czy uroczystości miejskich.
W 2007 roku zainstalowano monitoring wizyjny w miejskich szkołach,
a w 2009 roku na terenie 2 newralgicznych skrzyżowań w mieście. Monitoring oprócz możliwości odtworzenia
niebezpiecznych sytuacji odgrywa istotną rolę prewencyjną.
W trakcie kończącej się kadencji samorząd współpracował z Policją na
różnych polach w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście. W 2007 r. dofinansowano wspólnie z innymi samorządami zakup 3 radiowozów.
W 2009 r. zakupiono laptopy dla dzielnicowych. Wspólnie z Policją Straż
Miejska odbywała tzw. służby łączone,

które miały głównie
na celu poprawę
bezpieczeństwa na
drogach przebiegających przez miasto.
Krótką statystykę
wspólnych służb obrazuje tabela.
W związku ze
zmianą zadań Straży
Granicznej po wejściu traktatu z Schengen także i z tą

FOT. URZĄD MIASTA

Poprawa bezpieczeństwa

Nowy nabytek mszańskiej Policji

Rodzaj interwencji

2007

2008

2009

Liczba wylegitymowanych osób

655

367

475

Liczba skontrolowanych pojazdów

440

321

449

Liczba nałożonych mandatów

365

274

381

Liczba interwencji

42

18

4

służbą miasto podjęło współpracę.
W zamian za niewielką dotację do paliwa na tzw. fundusz wsparcia mamy
zapewnioną obecność „zielonych mundurów” na terenie Mszany Dolnej, a
uprawnienia ich są podobne do policyjnych.
Innymi działaniami związanymi ze
zwiększeniem bezpieczeństwa na terenie miasta były inicjatywy związane
z poprawą infrastruktury. Na wniosek
burmistrza zarządcy dróg założyli bariery z łańcuchami na ul. Orkana i ul.
Piłsudskiego, które zapobiegają wtargnięciu pieszego pod nadjeżdżające pojazdy. Na ul. Orkana powstało również

przejście „wyniesione”, które poprawia
bezpieczeństwo pieszych przechodzących na targ czy parku.
W 2010 r. po kilkuletnich staraniach,
na wniosek mieszkańców, udało się
także zlokalizować przystanki autobusowe na ul. Słomka oraz ul. Piłsudskiego, które oprócz poprawy komfortu
podróży, mają na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu, gdyż
pojazdy przewożące osoby nie zatrzymują się już w miejscach niedozwolonych, nieprzystosowanych do tego celu.
Red.
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4 lat udało się wzbogacić
park maszynowy jednostki.
W 2007 r. zakupiono samowyładowczy samochód
dostawczy, w 2008 r. małą
zamiatarkę oraz koparko
- ładowarkę, natomiast
w 2009 r. nowy ciągnik
z pługiem śnieżnym oraz
minikoparkę do kopania wykopów pod rurociągi w zagospodarowanym terenie
(np. ogródkach, poboczach
dróg). ZGK zakupił również
inny, drobny sprzęt, jak kosiarki, czy skoczek do ubijania podbudowy pod drogi,
czy chodniki. Dzięki tym zakupom możliwa była realizacja wielu inwestycji i remontów prowadzonych na
rzecz miasta i mieszkańców.
Red.

Ciągnik z pługiem śnieżnym

FOT. URZĄD MIASTA

Z

akład Gospodarki Komunalnej
rozpoczynał bieżącą kadencję
z ujemnymi środkami obrotowymi, narastającymi z poprzednich lat,
co groziło nawet likwidacją jednostki.
Burmistrz miasta jednak uznał, że
zakład jest niezbędny do wykonywania
przez miasto ustawowych zadań własnych. ZGK, począwszy od 2007 r., zaczął otrzymywać zlecenia na roboty
przy rozbudowie wodociągu, kanalizacji
czy drobnych robotach drogowych.
Miasto zrezygnowało też od 2008 r.
z tradycyjnego remontowania dróg miejskich i zleciło „komunalce” remonty
tzw. zimną masą, co dało również
dodatkowe wpływy do budżetu
jednostki.
Od 2007 r. również prace przy zieleni
miejskiej, utrzymaniu dróg i czystości
zostały zlecone umowami ryczałtowymi, co pozwoliło ustabilizować budżet
ZGK. Dzięki zleceniom oraz dotacjom
celowym z Urzędu Miasta w ciągu

FOT. URZĄD MIASTA

Drugi oddech ZGK

Minikoparka
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Współpraca

Ważne inicjatywy

O

prócz przedsięwzięć opisanych
wcześniej w trakcie kadencji
samorządu 2007-2010 powstało
szereg inicjatyw, które oddziałują na
życie społeczności lokalnej. Jedną
z nich było ufundowanie miejskiego
sztandaru przez Burmistrza, Radnych
oraz innych osób związanych z samorządem miejskim przy okazji nadania
Mszanie Dolnej patronatu Św. Michała.
Prezentowanie sztandaru na uroczystościach miejskich oraz na zewnątrz
będzie przejawem patriotyzmu lokalnego, który wśród mszaniaków jest silnie zakorzeniony.
W trakcie ostatnich 4 lat powstały
2 cykliczne imprezy, które na stałe zagościły w miejskim kalendarzu. Są to
Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych imienia jednego ze współtwórców
tej inicjatywy: Władysława Jerzego

FOT. URZĄD MIASTA

Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 oraz
opieki nad miejscami pamięci ofiar
Holokaustu i cmentarzem żydowskim
przy ulicy Zakopiańskiej. Udało się porozumieć w ramach Komisji Regulacyjnej. W zamian za zaniechanie roszczeń przez Żydów samorząd zobowiązał
się utrzymywać w należytym stanie
miejsca pamięci Starszych Braci w wierze. Jeszcze przed tym porozumieniem
miasto odnowiło mogiłę na ul. Ogrodowej (przy udziale środków Wojewody
Małopolskiego) oraz obejście mogiły
na ul. L. Mroza. Przy szkole nr 2 możliwe było wreszcie zrobienie wjazdu od
strony ul. Matejki, gdyż do tej pory
wejście to zorganizowane było po gruntach prywatnych, za które miasto płaciło
dzierżawę.
Także jedną z pierwszych inicjatyw
nowego samorządu w 2007 roku było

Chór dziecięcy w Tyńcu
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powołanie do życia gazety samorządowej, której brak doskwierał mieszkańcom. W tym też roku wyszedł „pilo-
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Żądło oraz Zagórzańskie Spotkania
Chórów. W ramach obu imprez występują setki wykonawców, polskich
i zagranicznych oraz tysiące widzów,
co sprawia, że obydwa wydarzenia
stają się naturalnym „produktem turystycznym” naszego miasta.
Warto tutaj wspomnieć o powstaniu
w 2007 r. nowego chóru dziecięcego,
działającego przy Miejskim Ośrodku
Kultury, pod batutą Piotra Matusiewicza. Pomimo krótkiego okresu działalności zespół dorobił się bogatego repertuaru, prezentowanego przy okazji
uroczystości miejskich, szkolnych, czy
podczas festiwali i konkursów pieśni.
Ciekawą imprezą, która zagościła
w Mszanie Dolnej w 2010 r., były występy artystów z różnych krajów w ramach festiwalu kultury karpackiej „Karpaty OFFer” na terenie Parku Miejskiego. Opis tego wydarzenia można
znaleźć na str. 6-7. Mamy nadzieję, że
również ta impreza na stałe zagości
pod Lubogoszczą.
Ważną kwestią mijających kilku lat
w działalności mszańskiego samorządu
było uregulowanie kwestii własności
mienia pożydowskiego na terenach

Pomnik na ul. Ogrodowej
tażowy” numer, składany „chałupniczo”
w Urzędzie, natomiast od 2008 roku
wydawane są 4 numery rocznie naszego pisemka. Swoje miejsce w kwartalniku znajdują nie tylko bieżące wiadomości o inwestycjach, czy wydarzeniach kulturalnych organizowanych
przez samorząd, ale także teksty pochodzące od organizacji pozarządowych, czy wręcz osób prywatnych,
które mają coś ciekawego do powiedzenia, a właściwie do napisania.
Red.

Cztery lata
współpracy

L

ata 2007-2010 to okres obfitujący
we współpracę samorządu zarówno z organizacjami oraz instytucjami zewnętrznymi, jak i miejskimi. Podjęto inicjatywy, które już
przynoszą, lub w dłuższej perspektywie
mogą przynieść miastu wymierne zyski.
Można by tu wymienić choćby powołanie samorządowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Gorczańskie Wody Termalne” z siedzibą w
Porębie Wielkiej przez Gminę Niedźwiedź, Miasto Mszana Dolna, Gminę
Mszana Dolna oraz Powiat Limanowski.
Perspektywa uruchomienia źródeł
termalnych, dodatkowo bogatych
w naturalną solankę, może być dla
całego powiatu, a nawet regionu
przysłowiowym strzałem w dziesiątkę.
Choć sprawy koncesyjne oraz pozyskanie środków na wielomilionowe inwestycje, konieczne do tego, żeby turyści zaczęli odwiedzać licznie źródła
termalne, wymagają czasu to warto
cierpliwie poczekać. Przyszły napływ
kuracjuszy powinien napędzić być motorem napędowym turystyki w gorczańskich gminach.
Znaczącym dla Mszany krokiem było
również przystąpienie do stowarzyszenia Euroregion TATRY z siedzibą
w Nowym Targu oraz równoległe zawiązanie partnerstwa z Gminą Nižná
ze słowackiej Orawy. Nasza przyjaźń
ze słowacką gminą oraz współpraca
z Euroregionem już przynosi efekty.
Uczestniczymy od kilku lat nawzajem
w imprezach, uroczystościach i inicjatywach samorządów. Nasi uczniowie,
sportowcy, czy pozostali mieszkańcy
mają okazję poznać jak żyją nasi sąsiedzi zza granicy, ich kulturę, obyczaje,
czy historię. W ramach możliwości,
które otwarły się w ramach Euroregionu
TATRY Mszana Dolna uzyskała 95%
dofinansowanie do tak zwanego mikroprojektu pt.: „Zagórzańsko - orawska
konfrontacja kultur poprzez organizację
cyklu imprez”, w ramach którego organizowane są 4 wydarzenia kulturalne (Dni Mszany, Międzynarodowy
Festiwal Orkiestr Dętych, Zagórzańskie
Spotkania Chórów oraz Turniej Tańca
Towarzyskiego). Na potrzeby projektu
została zakupiona profesjonalna
aluminiowa,
zadaszona
scena
(10,5x10,5m) z modułowym podestem
(koszt 133 834 zł).
Jeszcze większe środki być może
uda się uzyskać już niedługo. Po bezowocnych staraniach, co do przejęcia
na własność lub w długoletnią
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mającą na celu zwrócenie uwagi na
ten piękny zakątek Małopolski oraz
jego promocję. W ramach akcji
w bieżącym roku Urząd Miasta zorganizował spotkanie na Lubogoszczy,
w którym uczestniczyła niebagatelna
liczba ok. 1 500 turystów.
Samorząd miejski w ciągu mijającej
kadencji wspierał miejskie organizacje

FOT. URZĄD MIASTA

Zawody narciarskie na Słowacji
dzierżawę budynku kina (tzw. „Orkanówki”) od jej właściciela postanowiono, że zarówno Miejski Ośrodek
Kultury, jak i Biblioteka Miejska znają
lokum w zmodernizowanym budynku
„Sokoła”, który w stanie surowym stoi
i niszczeje przy ul. Piłsudskiego od
kilkudziesięciu lat. Wniosek w tej sprawie przeszedł już pozytywną ocenę
formalną w ramach „Programu
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka
2007-2013”. Projekt „Rozwój transgranicznej współpracy gmin: Miasta
Mszana Dolna (Polska) i Niżna (Słowacja) poprzez modernizacje infrastruktury kulturalnej” zakłada również remont domu kultury i kina w partnerskiej gminie. Wartość „polskiej” części
tego projektu to 822 604,76 Euro, zaś
dofinansowanie, o które się staramy
to 699 214,04 Euro, czyli 85% wartości
inwestycji.
Miasto Mszana Dolna współpracowało na różnych polach z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
Oprócz wspomnianej inicjatywy
z gorącymi wodami miasto realizowało
zadania inwestycyjne przy wsparciu
Powiatu Limanowskiego. Wybudowano
chodnik na ulicy Orkana (droga powiatowa), dzieląc się kosztami pół na
pół (2008 r.). Także Powiat dopłacił
do dróg miejskich. Najpierw (2009 r.)
wyremontowano część ulicy Spadochroniarzy, a w roku bieżacym Starostwo dopłaci 200 000 zł do remontu
ul. J. Marka, przy której posiada szkołę
średnią. Powiat Limanowski współfinansował w połowie program wywozu
azbestu z pokryć dachowych w mieście
w ramach którego udało się usunąć w
2007 r. - 47 ton, 2008 r. - 45 ton, a w
2009 r. - 36 ton niebezpiecznego eternitu. Także liczne uroczystości w ciągu
4 lat były wspierane przez powiat:
Festiwal Orkiestr Dętych, Dni Mszany,
Zagórzańskie Spotkania Chórów oraz
wiele innych.
Wspólnie z gminami położonymi na
terenie Beskidu Wyspowego, PTTK
oraz innymi zainteresowanymi instytucjami Miasto Mszana Dolna powołało
inicjatywę „Odkryj Beskid Wyspowy”,

ganizował również imprezy dla niepełnosprawnych takie jak
Dzień Godności, czy wizytę św. Mikołaja.
Miasto współpracowało również z Ochotniczą Strażą Pożarną.
Oprócz obowiązkowego
dotowania tzw. gotowości bojowej miejskiej
jednostki OSP udało się
zrealizować kilka innych
zadań. W 2008 r. wspólnie wyremontowano parking przy
strażnicy (położono asfalt), następnie
w 2009 r. ze środków miasta oraz pozyskanych z Województwa Małopolskiego wyremontowano salę prób
Orkiestry Dętej. Właśnie wspólnie
z Orkiestrą Urząd Miasta organizuje
od 2008 roku Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, który na stałe

Spotkanie św. Mikołaja z dziećmi niepełnosprawnymi
pozarządowe poprzez finansowanie
(głownie z funduszu przeciwalkoholowego) projektów realizowanych przez
stowarzyszenia, użyczanie lokali oraz
sprzętu, czy też w inny sposób.
Oddziałowi Polskiego Stowarzyszenia
Osób z Upośledzeniem Umysłowym
użyczono pomieszczenia w budynku
na stadionie miejskim w celu ich ad-

zagościł w kalendarzu miejskich imprez
kulturalnych.
Także z pozostałymi organizacjami
miasto współpracowało w różnych formach. Większość organizacji otrzymywało dofinansowanie na swoje projekty.
Wspólnie z hufcem ZHP, KS „Turbacz”
czy parafią Miłosierdzia Bożego organizowane były wyjazdy wakacyjne dla

aptacji na potrzeby przyszłych warsztatów terapii zajęciowej. Rozpoczęto
także procedurę zmiany Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego, tak aby zmienić funkcję pomieszczeń budynku na stadionie, tak
aby można je było wykorzystać na potrzeby PSOUU. Urząd miasta współor-

dzieci i młodzieży. Z TKKF „Lubogoszcz” i KS „Turbacz” Urząd współorganizował zawody sportowe. Z pozostałymi (Lama, Maltańska Służba Medyczna, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk
Pięknych) różnego rodzaju imprezy.
Red.
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Ul. Starowiejska - dzięki środkom rządowym niebawem zmieni swój wygląd

„Sokół” - przyszła siedziba MOK i Biblioteki
przyznaniu środków na pewno zostanie można zrealizować ważne inwestycje
zrealizowana. Projekt dotyczący Sokoła w 2011 roku. W porozumieniu z Woma zakończyć się oddaniem budynku jewództwem Małopolskim, zarządcą
do użytkowania na początku 2012 r. drogi Nr 968, sporządzono projekt buMiasto posiada również 2 projekty dowy dalszej części chodnika przy
drogowe, na podstawie których będzie ulicy Krakowskiej, aż do granicy

PROJEKT: EM4

prócz inwestycji i remontów
zrealizowanych w bieżącej kadencji Burmistrz wraz z Urzędem i Rada Miasta podjęli starania
aby miasto rozwijało się nadal. Pozyskano spore środki na rewitalizację
miasta (patrz pozyskane środki str. 33),
które skonsumowane zostaną właściwie
w przyszłej kadencji samorządowej,
ponieważ inwestycja ta ma zakończyć
się w 2012 roku.
Realnym jest także pozyskanie na
rok 2011 połowy środków na remont
ulicy Starowiejskiej (ok. 1 700 000
zł) z rządowego „Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”,
w ramach którego w 2009 przebudowano ul. Ogrodową i ul. J. Marka.
Odpowiedni wniosek w terminie został
złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Choć raz już wniosek
w tym samym temacie nie uzyskał wystarczającej liczby punktów, to tym
razem mamy kilka dodatkowych atutów
w postaci dodatkowych punktów za
zgłoszone w 2010 roku straty powodziowe na tej ulicy, a także uzyskanych
z podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym na współfinansowanie inwestycji (przed złożeniem
do druku gazety ukazała się lista rankingowa na stranach UW w Krakowie.
Mszana jest na liście dofinansowanych
samorządów).
Złożono również dokumentację aplikacyjną na remont, a właściwie dokończenie budowy budynku „Sokoła”
i adaptację na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w ramach
polsko - słowackiego programu, będącego kontynuacją inicjatywy wspólnotowej Phare CBC.
Ze względu na wysoki poziom dofinansowania (85%) inwestycja ta po

Rewitalizacja Mszany Dolnej - widok rynku z lotu ptaka w 2012 r.
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Rewitalizacja Mszany Dolnej - tereny Komunalne przy ul. Starowiejskiej w 2012 r.

Dzięki programom UE, rozwija się przyszły „Kapitał Ludzki” Mszany Dolnej
z Gminą Mszana Dolna. W związku z głębinowy w celu zapewnienia wody Mszany Dolnej”, „Mały człowiek - wielplanowaną odnową tej drogi przez Za- przyszłym mieszkańcom nowego osied- ka sprawa”, „Atrakcyjna zerówka”, czy
rząd Dróg Wojewódzkich realizacja la domków jednorodzinnych, a także też „Atrakcyjne przedszkole” miasto
wspomnianego trotuaru jest jak naj- istniejącym zabudowaniom przy ul. uzyskało kilkaset tysięcy złotych, co
bardziej realna.
Ogrodowej, czy Mroza. Inwestycje stanowi 100% finansowania tych proUrząd Miasta przygotował również wodno-kanalizacyjne na „Pańskim” jektów (bez udziału miasta). Realizacja
plan modernizacji drogi wewnątrz zrealizowane zostaną w miarę powsta- tych projektów, wraz z unijnym proosiedla bloków „Krakowska” - łącznika nia większej liczby nowych odbiorców gramem wymiany młodzieży „Comenius” oraz z programem rządowym
ulicy Krakowskiej i Starowiejskiej. Pro- tych mediów.
Lata 2009 i 2010 to okres przygoto- „Diament” pozwoli dzieciom i młodjekt zakłada usunięcie płyt betonowych,
odwodnienie terenu, położenie pod- wania projektów i pozyskania środków zieży miejskiej na właściwy rozwój zabudowy i warstw bitumicznych. Przy z Programu Operacyjnego „Kapitał interesowań, wyrównanie szans w podrodze osiedlowej zaplanowano także Ludzki”. Projekty z przyznanym dofi- równaniu z większymi ośrodkami edunansowaniem będą realizowane przez kacyjnymi, a także na właściwy wybór
miejsca parkingowe.
W zakresie kanalizacji powstała do- Urząd Miasta w szkołach i przedszko- dalszej ścieżki edukacyjnej.
kumentacja kanalizacji do działek miej- lach miejskich do końca 2011 roku.
Red.
skich na osiedlu „Pańskie”. W 2010 r. Na projekty „Łatwiejszy start - pakiet
w tym miejscu wykonano odwiert działań dla młodzieży gimnazjalnej z

Centrum Odszkodowań EREM;
www.erem-odszkodowania.pl email: biuro@erem-odszkodowania.pl
tel. 516-843-997, 503-588-800
Dochodzenie roszczeń przysługujących poszkodowanym w:
- wypadkach komunikacyjnych (uszczerbek na zdrowiu,
śmierć bliskiej osoby, kolizje),
- wypadkach w gospodarstwie rolnym,
- wypadkach w pracy,
- wypadkach w miejscach publicznych i innych,
- błędy w sztuce lekarskiej,
- również wypadki sprzed kilku i kilkunastu lat.
Pełna obsługa prawna przed ubezpieczycielem i sądem - sprawę od początku prowadzi radca prawny lub aplikant
radcowski specjalizujący się w sprawach odszkodowawczych.
Bezpłatne porady. Bez opłat wstępnych. Najniższe prowizje. Jedynym wynagrodzeniem jest prowizja od faktycznie
uzyskanego dla klienta odszkodowania.
Weryfikacja wysokości już wypłaconych odszkodowań i decyzji odmawiających wypłaty.

SPRAWDŹ BEZPŁATNIE CZY PRZYSŁUGUJE CI ODSZKODOWANIE
I CZY TWOJE ROSZCZENIE NIE JEST PRZEDAWNIONE
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Miasto św. Michała

Anielski orszak

„Uskrzydlony” Ks. Stanisław Parzygnat

Poczet radnych
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Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz
odsłaniający pamiątkową tablicę

Płyta DVD
z uroczystości
św. Michała
Płyta sfinansowana przez fundatorów sztandaru miasta
- samorządowców kadencji 2007-2010
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