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Samorząd
Podobnie jak cztery lata temu, w związku z kończącą się kadencją, podsumowaliśmy działalność samorządu Miasta
Mszana Dolna w latach 2011-2014.
Prezentujemy inwestycje i remonty, omawiamy źródła pozyskania środków zewnętrznych do budżetu na te cele. Najważniejsze z nich, takie jak Rewitalizacja Miasta, budowa Miejskiej Hali Sportowej, budowa targowiska „Mój Rynek”,
remont ul. Starowiejskiej, opisane zostały dokładniej. Omówione zostały podjęte działanie w zakresie oświaty, kultury,
zdrowia, pomocy społecznej, czy bezpieczeństwa publicznego. Ważne miejsce w kwartalniku zajmuje działalność Zakładu
Gospodarki Komunalnej oraz zmiany, jakie zaszły przez ostatnie cztery lata, nie wyłączając owocnych starań o pewną
i czystą wodę dla Miasta. Nie pominięto także obszaru współpracy samorządu z gminą partnerską oraz innymi instytucjami
kooperującymi z naszym miastem. Dla statystycznego zobrazowania faktów umieszczono wykresy z danymi - dla porównania
z bieżącą kadencją pokazano również dane z dwóch kadencji poprzednich lub jak wypadamy na tle innych samorządów
limanowszczyzny.
Zmieściliśmy też kilka najważniejszych aktualności - na czele z relacją peregrynacji figury Św. Michała Archanioła
z Gargano - patrona naszego miasta.
Życzymy miłej lektury.
Redakcja

Wybory po nowemu
- jednomandatowe okręgi wyborcze

U

stawa z dnia 5 stycznia 2011
r., Kodeks wyborczy (Dz. U.
2011 nr 21 poz. 112) wprowadza diametralne zmiany w zasadach
dotyczących wyborów samorządowych.
Radni gmin po raz pierwszy zostaną
wybrani w okręgach jednomandato-

wych. Okręgi jednomandatowe wynikają wprost z definicji demokracji,
jako systemu, w którym prawo stanowi
wola większości obywateli.
Jako, że w Mieście Mszana Dolna
wybieranych jest 15 radnych, Rada
Miasta - uchwałą z dnia 26.09.2012 r.

dokonała podziału Mszany Dolnej na
15 okręgów wyborczych. Zasięg okręgów oraz ich przynależność do poszczególnych obwodowych komisji wyborczych obrazuje poniższa tabela.

Nr
okręgu

Mszana Dolna - podział miasta
na okręgi jednomandatowe (ulice)

1

Stawowa, Zarabie, Zakopiańska.
I Armii Wojska Polskiego, Asnyka, Jana Stachury „Adama”, Kazimierza
Wielkiego, Kościuszki, Ludwika Mroza, Marka, Ogrodowa, Orzeszkowej.
Chopina, Fabryczna, Kolbego, Kopernika, Księdza Jerzego Popiełuszki,
Modrzejewskiej, Moniuszki, Paderewskiego, Plac Św. Siostry Faustyny.
Jarzębinowa, Konopnickiej, Krasińskiego, Mickiewicza, Podhalan, Sienkiewicza, Słowackiego, Tolińskiego, Zagórzan, Żeromskiego.
Grunwaldzka, Jana Pawła II, Marszałka Piłsudskiego, Topolowa, Zielona.
Flizaka, Księdza Józefa Stabrawy, Malinowa, Matejki, Rakoczego, Rynek,
Słoneczna, Smrekowa, Szymanowskiego.
Leśna.
Spadochroniarzy
Słomka:
- prawa strona od nr 1 – 178
- lewa strona od nr 1 do nr 41A

2
3
4
5
6
7
8
9

10

Słomka
- prawa od nr 180 do końca
- lewa strona od nr 43 do końca

Red.
Liczba radnych Siedziba Obwowybieranych w dowych Komisji
okręgu
Wyborczych
1
ZSM1*
1

Urząd Miasta**

1

ZSM1*

1

ZSM1*

1

Urząd Miasta**

1

ZSM2***

1
1

ZSM2***
Urząd Miasta**

1

ZSM2***

1

ZSM2***

11
12

Orkana.
1
Urząd Miasta**
Starowiejska - bloki nr 89, 89a, 89b, 89c, 89d.
1
ZSM1*
Starowiejska:
- prawa strona od nr 2 do 42L
13
1
ZSM1*
- lewa strona od nr 1- 97 (bez bloków nr 89, 89a, 89b, 89c, 89d).
Starowiejska:
Krakowska:
14
1
ZSM1*
- prawa strona od nr 44 do końca
- prawa strona od nr 64 do końca
- lewa strona od nr 99 do końca
- lewa strona od nr 53 do końca.
Krakowska:
15
- lewa strona od nr 1 do nr 51B
1
ZSM1*
- prawa strona od nr 2 do nr 60.
Wybory Burmistrza Miasta Mszana Dolna, Rady Miasta Mszana Dolna, Rady Powiatu Limanowskiego oraz Sejmiku
Województwa Małopolskiego odbędą się 16 listopada 2014 r. (niedziela). Ewentualna druga tura wyborów Burmistrza
Miasta odbędzie się 30 listopada 2014 r. (niedziela). Lokale wyborcze otwarte będą w godzinach 7.00-21.00.
Zapraszamy do urn! Prosimy o zabranie dowodu tożsamości!
[* - Zespół Szkół Miejskich Nr 1, ul. Sienkiewicza 2, Mszana Dolna ] [** - Urząd Miasta Mszana Dolna, ul. Piłsudskiego 2, Mszana
Dolna] [*** - Zespół Szkół Miejskich Nr 2, ul. Rynek 21, Mszana Dolna]
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Wydarzenia

Gargano, Mszana Dolna i Święty Michał

J

eśli ktoś chciałby się wybrać
w podróż na górę Gargano musi
wygospodarować ok. 20 godzin na
jazdę samochodem, bo z Mszany Dolnej do tego miejsca jest aż 1745 km.
Półwysep Gargano to skrawek niezwykle uroczej Apulii, włoskiej krainy
leżącej nad Adriatykiem. Gdy popatrzymy na mapę Europy i skupimy naszą uwagę na „włoskim bucie”, to Gargano odnajdziemy w miejscu „ostrogi”.
Trudy podróży zapomina się szybko wąskie, wybrukowane uliczki, kręte
schody i tysiące pielgrzymów i ta atmosfera, którą trudno opisać słowami.
Wszyscy przyjechali tu uklęknąć
w Niebiańskiej Bazylice u stóp św.
Michała Archanioła - Gospodarza tego
niezwykłego miejsca, którego historia
sięga końca V wieku.
Góra Gargano (856 m n.p.m.)
w tamtym czasie była miejscem spotkań pogan - tu odprawiali swoje gusła
i magiczne praktyki. Widać jednak Pan
Bóg miał wobec tego miejsca inne
plany - podanie głosi, że w tej okolicy
jednemu z miejscowych włościan zagubił się dorodny byk. Właściciel rozpoczął poszukiwania cennego zwierzęcia i kiedy zniechęcony pod koniec
dnia zajrzał do skalnej groty, jego zdumionym oczom ukazał się niesamowity
obraz: oto poszukiwany cały dzień byk
klęczy wpatrzony w jedno miejsce.
Klęczy nie tylko na ugiętych przednich
nogach, ale i nogach tylnych, które
u zwierząt kopytnych się nie zginają.
Przerażony nie wie co robić. Po chwili
uznaje, że byk już stracony, bo do
miejsca, gdzie się znajduje dotrzeć
nie sposób. Wyciąga więc strzałę
z kołczana i napina łuk. W ten sposób
chce ukarać nieposłuszne zwierzę.
Strzała ze świstem przecina powietrze,
ale ku przerażeniu strzelca, tuż przed
zwierzęciem zawraca jak bumerang
i godzi bogatego włościana w nogę.
Poraniony z grotem w udzie biegnie
do biskupa Wawrzyńca i opowiada
wszystko. Ten zarządza trzydniowe
publiczne modły i pokutę w całym
mieście. W ostatnim dniu, a było to
8 maja, bp. Wawrzyńcowi ukazuje się
św. Michał i nakazuje poświęcić grotę:
„Ja jestem jej strażnikiem. Tam, gdzie
otwiera się skała, będą przebaczone
ludzkie grzechy”, mówi do śmiertelnie
wystraszonego biskupa. Z obawy przed
poganami, biskup Wawrzyniec groty
jednak nie poświęca. Mijają 2 lata jest rok 492 i Sipont zostaje oblężony
przez Germanów. Nieprzygotowane
miasto nie ma żadnych szans, los
mieszkańców wydaje się być
przesądzony. Bp Wawrzyniec kolejny
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raz ogłasza trzydniowe modły i post.
W ostatnim dniu przychodzi do niego
św. Michał Archanioł i doradza krok
dla biskupa absolutnie niezrozumiały:
musicie zaatakować natychmiast,
mówi św. Michał, tylko wtedy zwyciężycie. Rozentuzjazmowany tłum
mieszkańców otwiera bramy miasta
i atakuje z furią zaskoczonych najeźdźców. Wielkiej bitwie towarzyszą
błyskawice, grzmoty i trzęsienie ziemi.
Germanie uciekają w popłochu - dzieje
się to 29 września 492 r. Niecały rok
później, 8 maja bp. Wawrzyniec z ludem całego miasta idzie na górę Gargano. Stają u wejścia do groty i słyszą
niezwykle piękne śpiewy dochodzące
z jej wnętrza - nie mają wątpliwości,
ludzie tak śpiewać nie potrafią,
to muszą być chóry anielskie.
Nie wchodzą do groty. Po powrocie
do miasta biskup udaje się po radę do
samego papieża św. Gelazego. Ten
utwierdza Wawrzyńca w przekonaniu,
że objawienia nie są złudzeniami.
Bp Wawrzyniec postanawia zatem, bez
zbędnej już zwłoki, grotę na Gargano
uroczyście poświęcić. I znów całe
miasto Sipont ze swoim Pasterzem
staje przed grotą, by uczestniczyć
w uroczystym obrzędzie. Bp Wawrzyniec słyszy jednak głos - św. Michał
Archanioł mówi do biskupa: „Zaniechaj myśli o poświęceniu groty, ja wybrałem ją na swoją siedzibę i już poświęciłem razem ze swoimi aniołami.
Znajdziesz w niej znaki na skale i mój
wizerunek, ołtarz, paliusz i krzyż. Wy
tylko wejdźcie do groty i odmówcie
przy mnie modlitwy. Jutro odprawcie
dla ludu Najświętszą Ofiarę i zobaczycie, jak sam poświęcam tę świątynię”.
Grota św. Michała Archanioła to wciąż
jedyna świątynia na świecie nie
poświęcona ludzką ręką. Tyle historii
tego niezwykłego miejsca, które coraz
częściej wpisywane jest do programu
pielgrzymich szlaków po ziemi
włoskiej.
My póki co do Monte Sant Angelo
się nie wybieramy, ale wciąż jeszcze
żywe są w nas wspomnienia i przeżycia pozostałe po nawiedzeniu parafii, a tym samym i miasta, przez figurę
św. Michała Archanioła z Gargano.
Staraniem ks. proboszcza Jerzego
Raźnego opiekunowie michałowego
sanktuarium z Gargano i Miejsca Piastowego na Podkarpaciu, Księża Michalici, wpisali mszańską parafię św. Michała Archanioła na listę wspólnot,
które w roku 2014 odwiedzi figura
Księcia Zastępów Niebiańskich. Dzień
przyjazdu poprzedziło duchowe przygotowanie prowadzone przez ks. Jana

Seremaka podczas wszystkich niedzielnych mszy św.
Powitanie figury Patrona parafii
i miasta wyznaczono na poniedziałek
(18 sierpnia br.), na godziny wieczorne. Choć to czas wakacyjny na
Rynku zebrała się spora grupa wiernych, także, co cieszy, z sąsiednich
miejscowości. Na rogatkach miasta samochód-kaplicę prowadzony przez br.
Andrzeja, powitali nasi strażacy. Bojowy MAN z włączoną syreną i alarmowymi „kogutami” na dachu z daleka dawał znaki, że czas powitania
tuż, tuż. Na płycie rynku szyki formowała liturgiczna asysta - krzyż procesyjny i świece niesione przez lektorów
i ministrantów. Ksiądz proboszcz Jerzy
Raźny w procesyjnej kapie i otoczeniu
kapłanów - współpracowników: ks.
Rafała Piórkowskiego i o. Norberta Bajorka z Domu Sióstr Franciszkanek
z ul. Leśnej. Chwile bezpośrednio poprzedzające uroczysty wjazd na rynek
wypełnił głęboką refleksją ks. Jan Seremak oddelegowany przez Zgromadzenie Księży Michalitów do przewodniczenia peregrynacji figury z Gargano
w Mszanie Dolnej - była modlitwa i
śpiew, medytacja i rozważanie. Do powitania szykowali się barwnie wystrojeni na tę okazję nasi Zagórzanie z kapelą i Orkiestra Dęta O.S.P z Mszany
Górnej pod batutą kapelmistrza Michała Myszy. Nie mogło zabraknąć
w takiej chwili chórzystów z Chóru
Męskiego im. ks. Józefa Hajduka i oddziału druchów strażaków z O.S.P
Mszana Dolna, Łostówka i Mszana
Górna ze swoimi sztandarami. Na swojego Patrona czekał też poczet z miejskim sztandarem, którego jedną połać
zdobi wizerunek Księcia Aniołów,
a pod nim napis: Któż jak Bóg. Byli
też młodzi harcerze z Gorczańskiego
Hufca ZHP, którzy dostąpili zaszczytu
procesyjnego wniesienia na ramionach
figury św. Michała Archanioła do
świątyni. Uroczystości w świątyni rozpoczęły się od nałożenia na głowę św.
Michała pięknie zdobionej korony tego aktu w imieniu całej wspólnoty
dokonał ks. Jerzy Raźny, proboszcz
parafii. Uroczysty ton miało powitanie
Patrona parafii i miasta przez dzieci
i młodzież. W swoim słowie powitania
burmistrz Tadeusz Filipiak przypomniał krótko historię więzów parafii
ze św. Michałem - ponad 240 lat tą
wspólnotą opiekuje się najważniejszy
z Archaniołów, zaś 4 października
2010 roku pod jego pieczę oddaliśmy
też całe nasze miasto. Naszym marzeniem jest, mówił w dalszej części powitania burmistrz, by na pustym wciąż
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Wydarzenia
szkaplerz św. Michała - po modlitwie
i błogosławieństwie ks. Jan Seremak
każdemu, kto podjął się codziennego
odmawiania modlitwy-egzorcyzmu do
św. Michała, nałożył sukniany szkaplerz na szyję. Dopuszczalna jest również jego wersja w postaci medalika
noszonego na łańcuszku. Choć na zegarze zbliżała się już godzina 21, nikt
nie opuszczał świątyni - rozległ się
donośny śpiew Apelu Jasnogórskiego,
a po nim figura św. Michała Archanioła znów wyruszyła w drogę. Niesiony przez rajców miejskich na ramionach św. Michał, udał się na
parafialny cmentarz. Koronką do
Bożego Miłosierdzia rzesza wiernych
i kapłani modlili się za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

FOT. URZĄD MIASTA

cokole na mszańskim Rynku, stanęła
figura Patrona Mszany Dolnej. W dniu,
kiedy św. Michał Archanioł z Gargano
rozpoczynał odwiedziny wspólnoty
parafialnej i oddanego jego pieczy
miasta, do magistratu wpłynęło pismo
z jednego z wydziałów Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, wzywające
burmistrza i przewodniczącego Rady
Miasta do udzielenia informacji o roli
jaką obaj samorządowcy pełnią przy
staraniach o zebranie środków finansowych na realizację pomnika Patrona
miasta. Autorką skargi na podjętą inicjatywę jest mieszkanka naszego
miasta. Przedziwnym zrządzeniem
losu informacja o „wniosku osoby trzeciej”, jak pisze w swoim piśmie urząd
wojewódzki, zbiegła się z datą rozpo-

Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Jerzy Raźny w asyście ks. Jana
Seremaka. Oprawę liturgiczną zapewniła orkiestra strażacka oraz chór
częcia peregrynacji figury św. Michała
z Gargano... Nasuwają się w takiej
chwili jedynie trzy słowa: wstyd,
współczucie i żal.
Płomienne słowo powitania wygłosił
proboszcz parafii, ks. Jerzy Raźny, prosząc by św. Michał pomagał nam wybierać dobro, by wspierał nasze zamierzenia budowy wspólnoty opartej na
braterstwie i miłości. Prosił o wsparcie
wysiłków, byśmy stanowili jedność
w naszej Małej Ojczyźnie. Uroczystej
Eucharystii przewodniczył ks. Jerzy
Raźny w asyście ks. Jana Seremaka,
który wygłosił również homilię. Msza
św. miała bardzo uroczystą oprawę liturgiczną - grała orkiestra strażacka
i śpiewał chór, na zagórzańską nutę
grali i śpiewali nasi miejscowi górale
z prymistą Marianem Dudzikiem na
czele. Cieszy niezmiernie wielka rzesza
mieszkańców obu naszych parafii
w pięknych i barwnych strojach regionalnych. Dym kadzidła i przejmujące
fanfary podczas przeistoczenia dopełniły podniosłości tych chwil. I choć
był to zwykły dzień, ławy kościelne
były prawie pełne. Na koniec uroczystej Eucharystii, wielu uczestników nabożeństwa przyjęło w sposób uroczysty
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I to był ostatni akord pierwszego dnia
tego niezwykłego spotkania.
Dzień drugi (wtorek) rozpoczął się
mszą św. jak każdy inny dzień powszedni - podświetlona delikatnym
światłem postać św. Michała wciąż pozostawała na specjalnie przygotowanym na te dni ołtarzu. O godz. 10.00
odprawiona została msza św. dla ludzi
chorych i samotnych. Przez cały dzień
kościół był otwarty i św. Michał czekał
na swoich czcicieli. O godz. 16.00 przy
figurze zebrały się dzieci. Spotkanie
prowadził ks. Jan - były pytania i przypomnienie historii groty na Gargano.
Nie zabrakło czasu na modlitwy prowadzone przez dzieci. Zaś na koniec
spod białego obrusu okalającego mały
ołtarzyk św. Michała, ks. Jan wydobył
koszyczek słodkich smakołyków - cukierków św. Michała. Każde dziecko
mogło zabrać słodki przysmak dla siebie, ale też dla babci dziadka, mamy
i taty. Przed godz. 17.00 świątynia
znów ucichła - przed figurą modlili się
dorośli. I tak było aż do godziny 19.00.
Na tę porę wyznaczono główną tego
dnia mszę św. z modlitwą o uwolnienie, której przewodniczył ks. Jan Seremak z Miejsca Piastowego, w asyście

ks. Jerzego Raźnego. W homilii
główny celebrans przypomniał o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą świat.
Ostrzegał, że walka o człowieka rozpoczyna się od walki z symbolami
i znakami chrześcijaństwa. Zaczynają
przeszkadzać krzyże - te w urzędach
publicznych i te przydrożne. Później
przychodzi kolej na ludzi Kościoła, by
w konsekwencji zawładnąć zniszczonym społeczeństwem. Wieczorna msza
św. zakończyła się modlitwą o uwolnienie od nałogów, a szczególnie od
pijaństwa, hazardu i narkotyków.
Na środę, ostatni dzień peregrynacji,
przewidziano tylko o godz. 10.00 mszę
św. i ceremoniał pożegnania figury św.
Michała z Gargano - znów byliśmy
świadkami barwnej i pięknej liturgii.
Eucharystii przewodniczył ks. Jerzy
Raźny - proboszcz wspólnoty św. Michała w asyście ks. Jana Seremaka
- michality z Miejsca Piastowego,
a także proboszczów dwóch parafii
z dekanatau mszańskiego: ks. Mariana
Bańskiego z Mszany Górnej i o. Piotra
Głoda z Lubomierza. Tym razem
o podniosły charakter liturgii zadbała
Orkiestra Dęta miejskiej jednostki
O.S.P pod batutą kapelmistrza Piotra
Rataja. Ale prawdziwą ucztą dla duszy,
była obecność małych i trochę większych Zagórzan ze Szkoły Podstawowej w Łostówce ze swoją dyrektor
Janiną Flig. Góralska muzyka, pieśni
i przyśpiewki śpiewane gwarą przez
chłopców i dziewczynki w pięknych
regionalnych strojach i psalm responsoryjny wykonany przez Marysięuroczą Zagórzankę z Mszany Dolnej,
dodały niebywałego splendoru i uroku
ostatnim chwilom naszego spotkania
ze św. Michałem z Gargano. Na koniec
mszy św. w imieniu całej wspólnoty
naszego Patrona pożegnały dzieci
w regionalnych strojach i ks. proboszcz
Jerzy Raźny. Do samochodu-kaplicy
św. Michał został zaniesiony na ramionach górali - Zagórzan z naszego
miasta. Uroczystej procesji towarzyszyła orkiestra, służba liturgiczna,
kapłani, siostry zakonne i spora grupa
wiernych. Ks. proboszcz Jerzy Raźny
zdjął z głowy św. Michała koronę, zaś
br. Andrzej, kierowca i kustosz mobilnej kaplicy pomógł bezpiecznie usadowić figurę we wnętrzu ciemno-niebieskiego Forda-Transita. Gromkie
brawa i łzy w wielu oczach pożegnały
odjeżdżającego do kolejnej parafii
św. Michała Archanioła. My w Mszanie
Dolnej jeszcze długo będziemy ten
dany nam czas wspominać i rozważać
usłyszane treści. A od środy wieczór
obecnością św. Michała cieszyli się już
wierni w małej Nagawczynie (pow.
dębicki) na Podkarpaciu.
Red.

www.mszana-dolna.eu
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Nagroda im. Stanisława Witkiewicza
za miejskie targowisko

C

raz na dwa lata. W tym roku komisja
obradowała w składzie: Kazimierz Czekaj - Przewodniczący Komisji Budżetowej, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Małopolskiego, Stanisław
Deńko - Członek Głównej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej przy
Ministrze Infrastruktury i Rozwoju,
dr inż. arch. Przemysław Gawor - Wiceprezes ds. Twórczości Zarządu SARP
Odział w Krakowie, prof. dr hab. Jacek
Purchla - Dyrektor Międzynarodowego
Centrum Kultury w Krakowie, Ewa Porębska - Redaktor Naczelna miesięcznika „Architektura - Murator”, Zenon
Remi - Członek Kolegium Sędziów
Konkursowych SARP Oddział SądeckoPodhalański, Janusz Sepioł - Senator
Rzeczypospolitej Polskiej, Małgorzata
Tomczak - Redaktor Naczelna miesięcznika „Architektura & Biznes”,
dr inż. arch. Rafał Zawisza - Prodziekan
Wydziału Architektury Politechniki

FOT. URZĄD MIASTA

zwartek 26 czerwca 2014 roku
był niezwykle szczęśliwy dla
wszystkich, którzy byli zaangażowani w budowę miejskiego targowiska - zadaszonej części, realizowanej
przy udziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
programu „Mój Rynek”. W tym bowiem dniu inwestycja została nagrodzona wyróżnieniem w bardzo prestiżowej nagrodzie im. Stanisława
Witkiewicza.
Po nagrodę zgłosili się: architekci przedstawiciele firmy eM4 - Marcin
Brataniec wraz z Urszulą Forczek-Brataniec, przedstawiciele inwestora Miasta Mszana Dolna - Adam Malec,
Przewodniczący Rady Miasta, Stanisław Andrzej Dudzik, Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Rady
Miasta oraz Michał Baran - Sekretarz
Miasta. Nie zabrakło też przedstawi-

Nagrodę odbierali wszyscy uczestnicy docenionego przedsięwzięcia począwszy od przedstawicieli miasta poprzez architektów eM4
a kończąc na wykonawcy firmie BRUK-BUD
ciela wykonawcy - Eugeniusza Kotarby
z firmy BRUK-BUD. W tym roku Sąd
Konkursowy nagrodził i wyróżnił 8
różnych realizacji architektonicznych
spośród 30 zgłoszonych do nagrody.
Celem konkursu, jak czytamy na
stronach Urzędu Marszałkowskiego
województwa Małopolskiego, jest
promowanie wysokiej jakości architektury wpisującej się w krajobraz kulturowy Małopolski, zgodnie z zasadą
ładu przestrzennego tj. kształtującej
przestrzeń, w sposób tworzący harmonijną całość oraz uwzględniający
w uporządkowanych relacjach wszelkie
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjnoestetyczne, oraz nawiązującej w sposób
twórczy i nowatorski do najbardziej
reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej. Nagroda jest przyznawana
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Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,
Członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Oddział Kraków.
Konkurs został przeprowadzony
w dwóch kategoriach:
a) architektura użyteczności publicznej, w tym mała architektura i zagospodarowanie przestrzeni,
b) architektura mieszkaniowa.
Gala rozdania nagród odbyła się
w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, niezwykle oryginalnie zaprojektowanym
budynku, znajdującym się przy ul. Rajskiej w Krakowie. Nic dziwnego, że organizatorzy wybrali tę lokalizację wszak twórcy Ogrodu otrzymali w konkursie I nagrodę. Nas też ten budynek
zachwycił. Wchodząc do niego przez
ażurowe i zielone od roślinności „patio”
można było podziwiać wszystkie nagrodzone projekty - wystawione na
oryginalnych stojakach.

Punktualnie o 18.00 Andrzej Sołtysik - prowadzący rozpoczął uroczystą
galę. Zaprosił na scenę Przewodniczącego Sądu Konkursowego - Stanisława Deńko - Członka Głównej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
przy Ministrze Infrastruktury, który
przedstawił ideę nagrody oraz nawiązał do postaci wybitnego artysty
i architekta Stanisława Witkiewicza.
Następnie przedstawił werdykt. Nagrody wręczał Członek Zarządu Województwa Małopolskiego - Jacek Krupa,
odpowiedzialny w tym gremium m. in.
za kulturę i sztukę. Mszański Plac Targowy znalazł się w doborowym towarzystwie. Nagrody otrzymały oprócz
wymienionego Małopolskiego Ogrodu
Sztuki:
- Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach,
- Browar Lubicz - zespół zabudowy
mieszkaniowo-usługowej w Krakowie,
- Budynek mieszkalno - usługowy na
ul. Broniewskiego w Nowym Sączu,
- Sala Gimnastyczna w Maciejowej,
gm. Łabowa,
- Centrum Komputerowe (Centrum
Informatyki) AGH, ul. Nawojki w Krakowie
- Punkt Informacji Turystycznej w Krynicy - Zdroju.
Wszystkie te realizacje były niezwykle oryginalne i pomysłowe.
W uzasadnieniu wyróżnienia dla
Placu Targowego w Mszanie Dolnej
Sąd Konkursowy napisał:
„Projekt i realizacja stanowią
udane i ciekawe rozwiązanie targowiska oraz nadanie mu charakteru
wielofunkcyjne przestrzeni publicznej. Przy użyciu skromnych środków
formalnych i technicznych, osiągnięto
wysoki poziom estetyczny całego
architektonicznego założenia. Współczesny charakter pokrycia stanowisk
targowych nawiązuje trafnie do
formy tradycyjnych dachów”.
Po wręczeniu nagrody krótkie podziękowania złożyli: projektant Placu
Targowego - inż. arch. Marcin Brataniec oraz Adam Malec - Przewodniczący Rady Miasta, który wykorzystał
obecność przy mikrofonie do promocji
naszego miasta oraz zaproszenia
wszystkich do Mszany na wypoczynek
i... wtorkowy targ. Zakończenie gali
uświetnili swą wirtuozerską grą uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej II
stopnia - nam szczególnie podobała się
gra na flecie uczennicy szkoły, naśladującej „Jadący pociąg”. W kuluarach,
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Inwestycje
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przy poczęstunku, zbieraliśmy gratulacje od zupełnie nieznanych osób,
które jak się okazało doskonale znają
nasz Plac Targowy - np. jadąc w Pieniny mijają go przejeżdżając przez
Mszanę. My rewanżowaliśmy się wręczając świeżo wydaną publikację - album fotograficzny, w którym poczesne
miejsce zajmuje również Plac Targowy.
Wychodząc o zmroku z gali mogliśmy podziwiać w innym oświetleniu
budynek MOS. Będzie się on nam zawsze dobrze kojarzył.
Red.
Nagrodzony plac targowy

Wysokie oceny
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- wyprzedziliśmy wszakże aż 29 gmin
subregionu! Za nami choćby Nowy
Sącz (106,42 pkt.), za nami też takie
gminy, jak Piwniczna (miejsce 13
i 109,63 pkt.), Łącko, Podegrodzie czy
Moszczenica. Ale pamiątkowy dyplom i ciepłe słowa samorządowcy
z naszego miasta odebrali za III
miejsce w subregionie sądeckim
w kategorii „Aktywność inwestycyjna gminy”. Gdyby w tej kategorii
prowadzono klasyfikację drużynową,
to gminy limanowszczyzny wygrałyby
ją w cuglach, bowiem najlepszą okazały się Słopnice. Rozdzieliła nas
jedynie Muszyna. W pierwszej „10”
znajdziemy jeszcze naszych sąsiadów
z gminy Mszana Dolna na miejscu
siódmym i na kolejnym, ósmym gminę
Niedźwiedź.
Długo by pisać, aby przybliżyć całość
tematu - na koniec więc jeszcze jedna
ciekawostka. Naukowcy pokusili się
o syntetyczną analizę 24 wskaźników,
która pozwoliła na opracowanie końcowego werdyktu. I tak najwięcej
korzystnych zmian na 24 podlegające
ocenie, ma na swoim koncie gmina
Kamionka Wielka - 21. Po 18 „pozyty-

wów” znaleziono w Łącku, Muszynie,
Niedźwiedziu i Słopnicach. Dobra ma
na koncie 17 korzystnych zmian, zaś
plusów 16 przypisano: Korzennej,
Łukowicy i naszemu miastu. Na drugim biegunie oceny miasto Biecz - 7
korzystnych zmian, Podegrodzie i Sękowa po 9 oraz Nawojowa 10. I zdanie
ostatnie - o ocenie końcowej decydują
obiektywne, matematyczne wyliczenia. Dane liczbowe, niezbędna do
przeprowadzenia badań, pozyskano
dzięki współpracy z Regionalną Izbą
Obrachunkową w Krakowie. Otrzymane dyplomy, to takie swoiste świadectwa za miniony rok - podobnie, jak
uczniowie, jedni włodarze gmin mieli
powody do radości inni nie. Dla
uczniów rozpoczął się błogi czas wakacyjnego odpoczynku, dla samorządowców kanikuły nie ma - ta sobota
jednak dla wielu z nich była miłym
i sympatycznym przerywnikiem w codziennej pracy.
Red.
Przy tworzeniu artykułu korzystaliśmy z materiałów portalu sadeczanin.info i wydawnictwa Fundacji Sądeckiej „Ocena Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego w roku 2013”.

FOT. SADECZANIN.INFO

W

ostatnią sobotę czerwca
przedstawiciele mszańskiego
samorządu gościli w Nowym
Sączu. Bo właśnie tam, do Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ zostali zaproszeni ci, którzy w swoich gminach w roku 2013 gospodarowali
najlepiej. Organizatorem samorządowej gali Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego już po raz szósty
była Fundacja Sądecka i Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym
Sączu. Tegoroczna edycja była jednak
inna od wcześniejszych - po raz pierwszy bowiem „pod lupę” fachowcy
wzięli dorobek za miniony rok aż 39
miast i gmin subregionu sądeckiego
(powiaty sądecki, gorlicki i limanowski), a także miasto Nowy Sącz.
Ocena aktywności, jak mówili
pomysłodawcy, to bardzo skomplikowane przedsięwzięcie, w którym - w
przeciwieństwie do innych rankingów,
nikt nie zostaje najlepszym z przypadku. Naukowcy z sądeckiej PWSZ,
pod kierownictwem prof. dra hab. Tadeusza Kudłacza - dyrektora Instytutu
Ekonomicznego PWSZ, stworzyli specjalny klucz, według którego oceniane
są poszczególne gminy. Analizie i ocenie poddano aż pięć kategorii. I tak
wzięto pod uwagę: generowanie dochodów, pozainwestycyjną działalność
gospodarczą, aktywność inwestycyjną,
efekty polityki społecznej i dynamikę.
Dopiero suma wszystkich wskaźników
dała ocenę całościową pozwalającą
wskazać zwycięzcę tegorocznej edycji.
W sobotnie przedpołudnie do dawnej
stolicy województwa pojechali reprezentować samorząd miasta Mszana
Dolna radni - szefowie komisji Rady
Miasta, Jerzy Karczewski (Komisja
Budżetowa) i Andrzej Dudzik (Komisja
Gospodarki i Rozwoju Przestrzennego).
W tej tabeli oceny końcowej nasze
miasto zajęło miejsce dziesiąte ze
112,02 pkt. Trzeba uznać to za sukces

W imieniu miasta nagrodę
odebrał Radny J. Karczewski
(po lewej)

www.mszana-dolna.eu
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Książka, mapa i tablice na zakończenie

N

FOT. URZĄD MIASTA
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a zakończenie projektu „Poznajmy się bliżej - działania informacyjne na terenie Miasta
Mszana Dolna zacieśniające współpracę
z Gminą Niżna na Słowacji” odbyły się
dwa spotkania podsumowujące kilkumiesięczną pracę nad projektem partnerów - Miasta Mszana Dolna i Gminy
Niżna na Słowacji.
Jest to już czwarty mikroprojekt realizowany wspólnie ze Słowakami - po 2
po każdej ze stron granicy. Okres sześciu lat od podpisania umowy partnerskiej to intensywna współpraca na
różnych polach - kultury, sportu, tradycji, oświaty. Poprzez najnowszy polskosłowacki projekt chcieliśmy pokazać
w naszych miejscowościach to czego
jeszcze partnerzy nie widzieli - różne
oblicza Mszany i Niżnej, te historyczne
i współczesne, zakamarki do których
warto dotrzeć, otaczającą nas piękną
przyrodę, wydarzenia kulturalne i patriotyczne w ciągu roku kalendarzowego,
działalność ludzi i stowarzyszeń, a także
podsumować piękny okres wspólnego
działania partnerów.
Projekt zakładał, że zrealizuje się to
poprzez wydanie książki - albumu „Poznajmy się”, dwustronnej mapy obu
miejscowości, tablice informacyjne na
terenie Mszany Dolnej oraz dwa spotkania podsumowujące projekt. Nad projektem czuwali - po stronie polskiej Tadeusz Filipiak - Burmistrz Miasta,
Michał Baran - Sekretarz Miasta, Agnieszka Józefiak-Lewandowska - podinspektor miejskiego magistratu. Natomiast po stronie naszych przyjaciół nad
prawidłowością realizacji sprawowali
pieczę: Jaroslav Rosina - Wójt Gminy
oraz pracownicy „obecnego uradu”:
Veronika Latková, Marek Reguly i Miroslav Slosiar.
Tablice informacyjne w estetycznych
gablotach pojawiły się w maju br. w 11
punktach miasta, gdzie naszym zdaniem warto zaglądnąć, będąc w Mszanie. Gablota centralna umieszczona
przy głównym skrzyżowaniu (ulic Kol-

Tablice informacyjne w gablotach pojawiły się w 11 punktach miasta
bego, Starowiejskiej, Piłsudskiego i Or- Dolna - Niżna” - czytanej z dwóch
kana) zawiera mapę z naniesionymi po- stron (o każdym z partnerów
zostałymi dziesięcioma tablicami, które z osobna). Ten element projektu był
zlokalizowane zostały - przy kościele najbardziej pracochłonny - spośród dzieśw. Michała Archanioła, na Rynku, przy siątek tysięcy zdjęć, będących w zasocmentarzu parafialnym, na ul. Leśnej bach Urzędu Miasta oraz spośród dzie(zbocze Lubogoszczy), na placu targo- siątek nadesłanych w odpowiedzi na
wym, przy parku miejskim, na terenach nasz apel, trzeba było wybrać kilkaset,
„komunalnych” przy ul. Starowiejskiej, które będą najbardziej odpowiadały
a także przy dwóch zbiorowych mo- charakterowi projektu i zapewnią
giłach żydowskich na ul. Ogrodowej pożądane rezultaty. Wybrane fotografie
i L. Mroza oraz przy cmentarzu żydow- to kompromis pomiędzy objętością
skim na ul. Zakopiańskiej. Każda z tablic książki, jakością zdjęć oraz liczbą temazawiera krótki opis danego miejsca tów, które chcieliśmy pokazać. Książka
w języku polskim, słowackim i angiel- - formatu A4 -ułożona jest w poziomie,
skim, kilka współczesnych fotografii lub tak, aby szczególnie można było pokareprodukcji oraz informację o partnerze zać panoramy naszych miejscowości.
słowackim, z którym realizowaliśmy W tym miejscu chcieliśmy podziękować
projekt. Mapy gmin partnerskich zostały wszystkim, którzy udostępnili swoje
wykonane przy współpracy z firmą kar- zdjęcia na potrzeby wydania albumu.
tograficzną, tak aby były jednolite Bez każdego tych zdjęć publikacja
pod względem grafiki oraz zaznaczo- byłaby znacznie uboższa. Opublikonych punktów, a także po to aby były wano zdjęcia następujących autorów:
dokładne i zawierały wszystkie przy- firma AKPOL, Piotr Armatys, Szymon
datne informacje. O zawartość meryto- Armatys, Karol Baca, Anna Filipiak, Viryczną mapy po stronie mszańskiej liam Glaca, Konrad Jarosz, Małgorzata
zadbała Agnieszka Józefiak - Lewan- Józefiak, Michał Kołodziej, Leszek Kodowska, pracownica Urzędu Miasta, tarba, Wacław Laba, Robert Łabuz,
która konsultowała dodatkowo przebieg Ewelina Majda, Mario Meress, Aneta
szlaków i inne detale z p. Kazimierzem Miąsik, Radosław Radomski, Klaudia
Borkiem z PTTK.
Rataj, Juraj Reguly, Marek Reguly, Peter
Zwieńczeniem wielomiesięcznej Richter, Rimsky, Radosław Rusnarczyk,
wspólnej pracy było wydanie książki Miroslav Slosiar, Dawid Stachura, Zbig- albumu pt. „Poznajmy się. Mszana niew Stachura, Łukasz Ślusarczyk, Jaroslav Suchanek, Miroslav Surin.
Wracając do spotkań podsumowujących projekt - 24 czerwca br. spotkaliśmy się w Urzędzie Gminy Niżna,
natomiast dzień później w Urzędzie
Miasta Mszana Dolna. Podczas krótkiej
prezentacji, Michał Baran - Sekretarz
Miasta przypominał krótką historię
współpracy partnerów, realizację wspólnych projektów, ale przede wszystkim
mówił na temat realizacji mikroprojektu
- o założeniach i osiągniętych rezultatach. Każdy z uczestników spotkania
(27 w Niżnej i 39 w Mszanie) mógł „naKsiążka - album pt. „Poznajmy się. Mszana Dolna - Niżna”
macalnie” zapoznać się z publikacjami,
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Samorząd

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami.
Książkę i mapę można odebrać za
darmo w Urzędzie Miasta Mszana
Dolna w godzinach jego pracy.
Red.

Podsumowanie Kadencji
2011-2014
Roszady Rady
FOT. URZĄD MIASTA

R

ada Miasta została wybrana
w wyborach samorządowych
w listopadzie 2010 roku
w składzie:
1. Adam Malec - KWW „Dla Mszany”
(Przewodniczący Rady)
2. Robert Rataj - KWW „Samorządowe Przymierze - Razem” (Wiceprzewodniczący Rady)
3. Władysław Broczkowski - KWW
„Razem w Przyszłość”
4. Bogumiła Cieżak - KWW „Razem
w Przyszłość”
5. Piotr Cieżak - KWW „Dla Mszany”
6. Rafał Dara - KWW „Razem w Przyszłość”
7. Stanisław Andrzej Dudzik - KWW
„Razem w Przyszłość”
8. Maciej Dulęba - KWW „Razem
w Przyszłość”
9. Stanisław Dziętło - KWW „Samorządowe Przymierze - Razem”
10. Jerzy Karczewski - KWW „Dla
Mszany”
11. Joanna Kotarba - KWW „Razem
w Przyszłość”
12. Irena Łacna - KWW „Dla Mszany”
13. Jan Stożek - KWW „Samorządowe
Przymierze - Razem”
14. Jan Szynalik - KWW „Samorządowe Przymierze - Razem”

Śp. Stanisław Dziętło

FOT. URZĄD MIASTA

natomiast z tablicami informacyjnymi
jedynie „wirtualnie” za pomocą rzutnika. Po zakończeniu prezentacji można
było przy smacznym poczęstunku
podyskutować z redaktorami książki
i mapy, autorami zdjęć. Niektórzy
z zaproszonych gości prosili nawet
o wpisy i autografy do książki, co
świadczyło, że publikacja spotkała się
z ciepłym i pozytywnym przyjęciem.
Na koniec kilka danych o projekcie:
Nakład książki - 3000 egzemplarzy
(2000 do dystrybucji w Polsce, 1000 na
Słowacji)
Nakład mapy - 3000 egzemplarzy (2000
do dystrybucji w Polsce, 1000 na
Słowacji)
Liczba gablot z tablicami informacyjnymi na terenie Mszany Dolnej - 11.
Liczba spotkań podsumowujących projekt - 2.
Termin zakończenia projektu - 30
czerwca 2014 r.
Koszt projektu: 20 881,49 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego:
17 749,27 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa:
2 088,15 EUR
Wkład własny miasta: 1 044,07 EUR

Śp. Robert Rataj
15. Jacek Wardyński - KWW „Dla
Mszany”
W trakcie kadencji doszło do aż
czterech zmian w Radzie Miasta.
Zmarłego 29 marca 2012 roku wieloletniego Radnego Stanisława Dziętło
- Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Miasta zastąpił Radny Adam
Wietrzyk (KWW „Dla Mszany”). WiceRyc. 1
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Samorząd

Obecny skład Rady Miasta, stoją od lewej: Jacek Wardyński, Jerzy Karczewski,
Agnieszka Sasal, Władysław Broczkowski, Bogumiła Cieżak, Jan Stożek, Irena
Łacna, Artur Widzisz, Jan Szynalik (Wiceprzewodniczący), Joanna Kotarba,
Stanisław Andrzej Dudzik, Adam Wietrzyk, Agnieszka Rataj, Piotr Cieżak, Adam
Malec (Przewodniczący)

przewodniczącego Rady Miasta Roberta Rataja - najmłodszego radnego,
zmarłego 25 stycznia 2013 r. zastąpiła
jego żona - Agnieszka Rataj, wybrana
przez mieszkańców ul. Słomka w wyborach przedterminowych. Dwóch

radnych - Rafał Dara i Maciej Dulęba utraciło swoje mandaty w wyniku nie
zaprzestania prowadzenia działalności
gospodarczej na mieniu miejskim.
W ich miejsce wcześniejsze wybory 12
maja 2013 r. wygrali: Agnieszka Sasal

oraz Artur Widzisz obydwoje reprezentujący KWW „Razem w Przyszłość”.
Rada Miasta w kończącej się kadencji obradowała na 52 posiedzeniach (w tym na 9 sesjach okolicznościowych i 1 sesji uroczystej),
podczas których podjęła 362 uchwały,
w tym 61 uchwał stanowiących akt
prawa miejscowego. Poszczególne
Komisje Rady Miasta pracowały
z różną intensywnością w zależności
od bieżących potrzeb. Komisja Rewizyjna, dokonująca kontroli jednostek
miejskich oraz realizacji uchwał Rady
Miasta oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych obradowała na 47 posiedzeniach. Komisja Budżetowo - Gospodarcza odbyła 27 posiedzeń,
Komisja Rozwoju Przestrzennego
i Gospodarki Mieszkaniowej - 41, Komisja Oświaty i Kultury - 22, Komisja
Sportu, Turystyki i Promocji Miasta 12, Komisja Zdrowia, Profilaktyki Uzależnień i Spraw Socjalnych - 21 oraz
Komisja Ochrony Środowiska - 14
spotkań roboczych.
Red.

Mszana w czołówce samorządów

W

minionych czterech latach
Mszana Dolna była wielokrotnie zauważana i doceniana przez różnego rodzaju kapituły
i gremia. Był to po części efekt prowadzonej przez samorząd polityki we
wcześniejszej, jak i w obecnej kadencji. Inwestowanie w rozwój miasta

przyniosło szereg wyróżnień i wysokich
miejsc w rankingach, a także indywidualnych nagród.
Samorządowe czasopismo „Wspólnota” opublikowało w 2013 roku ranking polskich samorządów pod kątem
pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Czasopismo wzięło pod uwagę

lata 2009-2012 i zsumowało pozyskane środki. Z rankingu wynika, że
w Powiecie Limanowskim miasto
Mszana Dolna zajmuje czołowe
(drugie) miejsce pod względem
absorpcji środków na głowę mieszkańca (Ryc. 2). Pomimo tego, że
nasz samorząd należy do najmniej

Pozyskane środki europejskie na głowę mieszkańca w gminach Powiatu Limanowskiego w latach 2009-2012 [zł]
Ryc. 2
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zadłużonych na limanowszczyźnie
(Ryc. 3) to udało się pozyskać
znaczne środki zewnętrzne do
budżetu miasta.
Również Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
przeprowadza niezależny ranking rozwoju gmin w naszym województwie.
W 2012 po raz pierwszy Mszana Dolna
zajęła miejsce w czołowej 20-ce najlepszych samorządów. MISTiA wraz
z Urzędem Statystycznym po przeanalizowaniu wielu „zmiennych” ulokowało nasze miasto na 17 miejscu, spośród 179 gmin Małopolski!

Podobnym rankingiem do
wcześniej wymienionego była
klasyfikacja gmin sporządzona
w 2014 roku przez Fundację
Sądecką i Państwową Wyższą
Szkołę Zawodowa w Nowym
Sączu pn. „Ocena Aktywności
Gmin Subregionu Sądeckiego”.
Mszana Dolna została doceniona w kategorii „Aktywność
Inwestycyjna Gmin”, zajmując
III miejsce (o czym piszemy
szerzej nas str. 7).
Również tegoroczną nagrodą
związaną z inwestycjami
w mieście było przyznane prestiżowe wyróżnienie architektoniczne im. Stanisława Witkiewicza za targowisko „Mój
Rynek”. Projektantem tej części
Placu Targowego był zespół
z krakowskiej pracowni eM4
na czele z Marcinem Bratańcem, znanym w Mszanie Dolnej z autorstwa całej koncepcji
rewitalizacji centrum miasta, a także
projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy Parku Miejskiego
(więcej na str. 6).
Zmiany wizerunkowe w mieście
zostały dostrzeżone w 2013 roku przez
Małopolską Organizację Turystyczną,
której kapituła przyznała Burmistrzowi
Tadeuszowi Filipiakowi Honorową
Parzenicę - „Za szczególne osiągnięcia
na rzecz promocji i rozwoju turystyki
na terenie Małopolski”.
Również w ubiegłym roku włodarze
małopolskiego futbolu docenili dobrą
współpracę samorządu miejskiego

FOT. URZĄD MIASTA

Samorząd

Wspólne zdjęcie Prezesa PZPN
Zbigniewa Bońka oraz Burmistrza
Tadeusza Filipiaka, któremu
przyznano tytuł Mecenasa Futbolu
z Klubem Sportowym „Turbacz”. Nie
umknął uwadze fakt awansów tej
drużyny w ciągu 2 lat do IV Ligi
Małopolskiej z klasy okręgowej - stąd
przyznany tytuł, który odebrał burmistrz - „Mecenas Futbolu Małopolskiego”.
Wreszcie coroczne wspieranie Policji przez dofinansowanie zakupu samochodów, quada, komputerów i inne
działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w mieście zostało docenione
przez mundurowych. Za zasługi dla
Policji Burmistrz Filipiak odebrał
w 2013 roku srebrny medal.
Red.

Zadłużenie gmin Powiatu Limanowskiego w 2013 r. [%]

Ryc. 3

Jesień 3/2014

www.mszana-dolna.eu

11

Inwestycje

Zmienione oblicze Mszany
- inwestycje i remonty

P

odobnie jak w poprzedniej także
w obecnej kadencji samorządowej (2011-2014) w Mszanie
Dolnej przeprowadzono wiele ważnych
inwestycji i remontów, które przyczy-

niły się do zmiany oblicza i poprawy
estetyki miasta, aktywizacji przedsiębiorców oraz mieszkańców, a także
poprawy warunków nauki oraz uprawiania sportu.

Było to możliwe dzięki utrzymaniu już
II kadencję wydatków miasta (Ryc. 4)
na wysokim poziomie, poprzez pozyskaniu dużych środków zewnętrznych,
głównie z Unii Europejskiej i Rządu.
Ryc. 4

Rewitalizacja Miasta
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Odnowiona pierwsza część placu targowego
kiedyś miał Rynek oraz Park Miejski. Rynku, co umożliwia wykorzystanie jej
W Parku powstał plac zabaw, na- do ww. celów.
wiązujący umiejscowieniem oraz wyNa rewitalizację miasta pozyskano
glądem do dawnego stawu. Natomiast niebagatelne środki z Małopolskiego
archiwalne zdjęcia i mapy pokazały, Regionalnego Programu Operacyjnego
że Rynek pełnił funkcję placu publicz- - 7 120 854,16 zł, co stanowi 66 % całej
nego - wykorzystywanego do handlu. inwestycji.
Red.
Na Rynku umiejscowiona była również
karczma, której kamienny zarys zlokalizowany jest na zrewitalizowanej płycie
placu (w jego dolnej części).
Obecnie rynek wykorzystywany jest
podczas uroczystości miejskich, szkolnych oraz religijnych, jako miejsce zgromadzeń. Dotychczas odbyły się uroczystości, takie jak: Boże Ciało, bożonarodzeniowe kolędowanie, 3 Maja,
polonez maturzystów i inne. Ciąg komunikacyjny został „wyrzucony” poza
oś placu, dzięki czemu wygospodaroNowa „Komunalna”
wano w zarysie kwadratową płytę
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K

luczową inwestycją w Mszanie
Dolnej była „Rewitalizacja
Miasta Mszana Dolna wraz z
przywróceniem funkcji Rynku”. Do tego
niebagatelnego przedsięwzięcia przygotowania rozpoczęły się jeszcze w poprzedniej kadencji, podczas której Rada
Miasta uchwaliła „Program Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 20072022”. Osią programu była odnowa
centrum miejscowości: zaniedbanego
Parku Miejskiego, sąsiadującego z nim
Placu Targowego, który nie posiadał
podstawowej infrastruktury do handlu,
terenów komunalnych przy ul. Starowiejskiej - gdzie odbywał się handel
materiałami budowlanymi oraz stały budynki w fatalnym stanie technicznym,
czy wreszcie Rynku.
Odnowa i przywrócenie pierwotnej
funkcji Rynkowi było nieodzownym elementem rewitalizacji miasta. Chcąc pozyskać środki europejskie Rynek musiał
być automatycznie „wciągnięty” na listę
modernizowanych miejsc. Urząd Miasta
zlecił najpierw koncepcję rewitalizacji
ww. miejsc - którą wykonała pracownia
architektoniczna eM4 Marcin Brataniec
z Krakowa. Koncepcję poprzedziła kwerenda w archiwach - architekci chcieli
zobaczyć jak odnawiane miejsca wyglądały kiedyś. W wyniku tych analiz
powstała koncepcja która uwzględniała
historyczny wygląd i znaczenie, jakie

Inwestycje
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Ryc. 5

Obecna płyta rynku nawiązuje do historycznej - zobrazowanej na mapie obok

Nowoczesne targowisko
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W

2013 ukończono budowę
drugiej części Placu Targowego. Po zrewitalizowaniu
we wcześniejszych latach części do
handlu „z ziemi” wybudowano zadaszone, oświetlone, z bieżącą wodą,
z nowoczesnymi sanitariatami targowisko „Mój Rynek” dofinansowane ze
środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w wysokości 1 mln zł.
Miasto zyskało jedno z najbardziej
nowoczesnych, funkcjonalnych i ładnych targowisk w Małopolsce, co zresztą zostało docenione przez jury Nagrody im. Stanisława Witkiewicza,
o czym piszemy we wcześniejszym artykule na stronie 6.
Red.

Plac targowy - „Mój Rynek”
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Budowa Miejskiej Hali Sportowej

Woda dla miasta

Na hali sportowej ćwiczą mistrzowie taekwondo
obecnej kadencji zakończyła miast z hali korzystają „koloniści” przysię budowa Miejskiej Hali jeżdżający do Mszany, a także uczestSportowej oraz dokonano jej nicy zgrupowań i obozów treningouroczystego otwarcia w dniu 13 marca wych różnych dyscyplin sportowych.
Na Miejskiej Hali Sportowej od2011 roku. Od momentu oddania
w użytkowanie tego obiektu korzystają bywa się wiele zawodów, także tych
z niego głównie uczniowie Zespołu o randze krajowej i międzynarodowej.
Szkół Miejskich Nr 1, ale także grupy W 2014 roku odbył się zapaśniczy turformalne i nieformalne z całego miasta. niej Polska - Niemcy, a w 2012 rozePo kilku latach działalności widać od- grano mecz z udziałem reprezentacji
działywanie hali choćby w osiąganych Polski U-35 w futsalu, czy mecz pokawynikach drużyn szkolnych z naszego zowy kadrowiczek z drużyny siatkarmiasta, które regularnie zdobywają skiej Mistrzyń Polski z Muszyny. Także
czołowe miejsca w zawodach powiato- tutaj odbyły się także konsultacje
młodzieżowej kadry wojewódzkiej
wych i regionalnych.
Nowoczesny obiekt powoduje akty- w Taekwondo.
wizację różnych środowisk i miłośniHala wykorzystywana jest także do
ków sportu. Dzięki zaangażowaniu innych celów niż sportowe - czy to
prawdziwych pasjonatów - trenerów przy spotkaniach dzieci ze św. Mii działaczy - powstała męska drużyna kołajem, czy na konferencję samosiatkarska Miejsko-Gminny Klub Spor- rządów uczniowskich, czy wreszcie
towy „Mszanka”, która obecnie startuje na uroczystościach 50 lecia Szkoły
w III lidze, w tej samej dyscyplinie Podstawowej Nr 1, które odbyły się
działa także Uczniowski Klub Spor- w 2014 roku.
towy „Beskid”. W przyszkolnym UKS
Na budowę naszej pełnowymiaroTOP utworzono sekcję zapaśniczą. wej (44x24m) Miejskiej Hali SportoSwoje treningi na hali odbywają Klub wej pozyskano środki z Małopolskiego
taekwondo „Koryo” oraz miłośnicy in- Regionalnego Programu Operacyjnego
nych sportów walki. Popołudniami - 2 403 431,68 zł oraz z Ministerstwa
z obiektu korzystają rekreacyjnie Sportu 1 500 000 zł.
Red.
mieszkańcy, grając w piłkę nożną halową czy siatkówkę. W wakacje nato-
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W

Miejska hala sportowa z boiskiem wielofunkcyjnym
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D

wa ujęcia wody pitnej dla
Mszany Dolnej to ujęcia powierzchniowe na potokach
płynących po stokach gór - Szklanówki
na Lubogoszczy oraz Potoku Adamczykowego na Szczeblu. Oprócz zasadniczej zalety, że taka woda jest stosunkowo tania, gdyż pod własnym
ciśnieniem zasila sieć wodociągową,
to rozwiązanie to ma również kilka
wad. Przede wszystkim ujęcia powierzchniowe są bardzo wrażliwe na
warunki atmosferyczne.
Podczas intensywnych opadów
deszczu (szczególnie gwałtownych
burz) woda w potoku bardzo szybko
staje się mętna, gdyż spływają do niej
wszystkie zanieczyszczenia ze zlewni,
których filtry znajdujące się przed
zbiornikami nie są w stanie usunąć.
Innym, zgoła odmiennym problemem
jest długotrwały brak deszczu - susza.
Wówczas woda przestaje płynąć w korycie potoku i nie można wówczas zasilić zbiorników. O ile na ul. Krakowskiej znajduje się awaryjna studnia,

Wybór rozwiązań dla mszańskich
wodociągów poprzedziła wizytacja
już funkcjonujących stacji
uzdatniania wody w Małopolsce
z której można podać do zbiorników
wodę to przy ujęciu na ul. Leśnej nie
ma takiej możliwości. Do zjawisk naturalnych na przestrzeni ostatnich lat
doszły ruchy masowe ziemi - osuwisko
- na ujęciu „Szklanówka”, co definitywnie wyłącza w dalszej perspektywie
to ujęcie z eksploatacji.
Ujęcia powierzchniowe zagrożone
są również działalnością Człowieka,
czego doświadczyliśmy, choćby ostatnio. Wszelkie prace prowadzone przez
Nadleśnictwo, czy prywatnych właścicieli lasów, mogą powodować zagrożenia - np. substancjami ropopochodnymi z pojazdów dokonujących
„zrywki” drzew.
Widząc te problemy samorząd miejski podjął działania zmierzające do kompleksowego rozwiązania na rzecz czystej i dostępnej wody dla mieszkańców.
W 2011 roku wykonano Kartę Dokumentacyjną Osuwiska na ujęciu
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Po przejściu kilku etapów jesteśmy o krok od rozwiązania problemu
czystej wody dla mszany
„Szklanówka”, co umożliwiało staranie
sie o jego stabilizację z programu
rządowego „Osłona przeciwosuwiskowa”. W 2012 roku został złożony
wniosek do tego programu. Zespół
nadzorujący „osłonę” po zapoznaniu
się z Kartą stwierdził, że powstrzymanie osuwiska może być nieskuteczne,
a na pewno zbyt kosztowne. Urząd
Miasta zwrócił się wówczas z wnioskiem o przeniesienie ujęć wody z terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Równolegle przedsta-

wiciele Rady (Stanisław Andrzej Dudzik, Władysław Broczkowski) oraz
Urzędu Miasta (Michał Baran) oraz
Zakładu Gospodarki Komunalnej (Tomasz Dul) wizytowali 3 różne systemy
ujęć i uzdatniania wody w Bochni,
Nowym Sącz i Ciężkowicach, tak aby
wybrać dla Mszany jak najlepsze
rozwiązanie.
W 2013 roku otrzymaliśmy od Wojewody Małopolskiego dotację w wysokości 455 000 zł na wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej nowych

ujęć wody, którą wykonało krakowskie
Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A.
W wyniku prac Przedsiębiorstwa powstały studnie szybowe przy Rabie i
Mszance, oraz studnia głębinowa - na
os. Pańskie, które w przyszłości będą
źródłem wody pitnej dla miasta.
Zasoby wodne zostały zmierzone, woda
zbadana, a wszystko co zostało zrobione przybrało postać dokumentacji.
Kolejnym etapem, w bieżącym roku,
było wykorzystanie dotacji przyznanej
przez Wojewodę Małopolskiego - za
319 tys. złotych wykonywana jest dokumentacja projektowa ujęć, budynków i urządzeń stacji uzdatniania wody
oraz układu pomp utrzymujących ciśnienie w sieci. Wykonawcą jest częstochowskie przedsiębiorstwo NBM Technologie, które ma zakończyć prace pod
koniec listopada br.
Solidna dokumentacja, pozyskane kilkaset tysięcy złotych z budżetu państwa oraz pokonanie kilku
etapów prac zbliża samorząd do
finału starań o czystą wodę dla
Mszany. Kolejnym krokiem było posiedzenie zespołu Wojewody w dniu
6 października 2014 r., który zaopiniował pozytywnie finansowanie inwestycji na przyszłe lata.
Red.

Wreszcie remont Starowiejskiej

P

w wysokości 1 225 930,00 zł umożliwiło przywrócenie należytego stanu
tej głównej miejskiej drodze. Wymieniono podbudowę drogi, nawierzchnię, wykonano nowe chodniki, oznakowanie pionowe i poziome, w tym
„pulsujące” pomarańczowym światłem
przejście. Zamontowano także ławki
dla pieszych.
Kolejnymi ulicami, które wyremontowano w całości lub części dzięki pozyskanym dotacjom zewnętrznym były
ulice: Konopnickiej, Cmentarna (obecnie ks. Stabrawy), Spadochroniarzy,
Słoneczna, Tolińskiego, czy Leśna.
Środki te pochodziły z puli Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków powodzi i w blisko
100% pokrywały wartość remontów,
gdyż Mszan Dolna znalazła się wyka-

zie gmin najbardziej poszkodowanych
przez powódź w 2010 roku.
W październiku br. odbył się generalny remont ul. Stawowej - metodą
recyklingu została odtworzona podbudowa tej bardzo zniszczonej drogi,
a następnie dwie warstwy asfaltu
stworzyły nową nawierzchnię na odcinku prawie 500 m.
Kolejne drogi, będące w nie najlepszym stanie, mają szansę w przyszłości
na remont, gdyż samorząd posiada
wykonaną dokumentację projektową
ulic: Krasińskiego, Słowackiego oraz
dwóch bezimiennych łączników ulic
M. M. Kolbego i ul. Starowiejskiej oraz
osiedlowej drogi pomiędzy ul. Krakowską i ul. Starowiejską. Dwie pierwsze z wymienionych ulic zostały
zgłoszone we wrześniu br. do dofinan-
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o remoncie 500 m początkowego
odcinka ul. Starowiejskiej w
ubiegłej kadencji samorządowej
w 2011 roku przyszła kolej na pozostałą część tej newralgicznej dla Mszany
Dolnej drogi. Jej stan wszyscy pamiętają - był fatalny. Od czasu puszczenia
ruchu ul. Starowiejską podczas remontu drogi krajowej (ul. Kolbego,
Piłsudskiego) w latach 2005 - 2006
stan jej pogorszył się i praktycznie nie
nadawała się do normalnego użytkowania.
Staraniem samorządu wykonano
projekt przebudowy, następnie został
złożony wniosek u Wojewody
Małopolskiego do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych popularnie zwanego „Schetynówkami”. Przyznanie dofinansowania

Tak wyglądała kiedyś...
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FOT. URZĄD MIASTA

sowania do Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych. Łącznika
na os. Krakowska nie udało się
uwzględnić w tym wniosku ze względu
na brak zgody niektórych zarządców
budynków na przeprowadzenie modernizacji tej drogi.
Ważną inwestycją mijającej kadencji była również stabilizacja osuwiska,
zagrażającego drodze na osiedle
Bołdony, na którym mieszka kilka rodzin. Najpierw w 2012 roku, kosztem
63 714,00 zł, wykonano dokumentację
geologiczno-inżynierską, a w kolejnym
roku ustabilizowano osuwającą się ziemię, odtworzono i odwodniono drogę.
Prace te pochłonęły 750 004,90 zł
i prawie w całości pochodziły z pozyskanej dotacji z budżetu państwa.
Red.
Remontowany odcinek ul. Spadochroniarzy

Oczekiwane chodniki

P

skim na budowę brakującej części
chodnika na ul. Krakowskiej z odwodnieniem, oświetleniem oraz zatokami
autobusowymi. Miasto zostało inwestorem, przeprowadziło przetarg i rozpoczęły się prace. Do tej pory
wykonano większość prac, zakończenie planowane jest na koniec
października.
Dokumentacja budowy chodnika na
ul. Zakopiańskiej zakończyła się
zgłoszeniem robót budowlanych we
wrześniu br. Dzięki interwencjom
mieszkańców miasta oraz samorządu miejskiego w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
istnieje realna szansa, że jeszcze w
tym roku będziemy mogli chodzić
wzdłuż drogi krajowej w bezpieczny
sposób.

Projekt chodnika na ul. Słomka zostanie ukończony w br. co jest warunkiem koniecznym starania się o wykonanie go w przyszłości przez zarządcę
drogi. Optymalnym rozwiązaniem
byłoby powtórzenie scenariusza z ul.
Zakopiańskiej.
W mijającej kadencji Urząd Miasta
wykonał również kilka odcinków chodników na miejskich drogach: Leśnej,
Spadochroniarzy, czy Sienkiewicza,
obok budynku Zespołu Szkół Miejskich
Nr 1.
W mieście w trakcie ostatnich 4 lat
przeprowadzono szereg innych działań
w postaci inwestycji, remontów oraz
sporządzonych dokumentacji, które
wymienione są na kolejnych stronach
kwartalnika w zestawieniu.
Red.

FOT. URZĄD MIASTA

FOT. URZĄD MIASTA

rzebiegające przez Mszanę drogi
wyższej kategorii niż gminne:
krajowa, wojewódzka i powiatowe ze względu na generowany na
nich ruch stwarzają niebezpieczeństwo
dla poruszających się pojazdami, ale
przede wszystkim dla pieszych,
głownie ze względu na brak chodników
na długich odcinkach. Pomimo tego,
że to nie jest zadanie samorządu miejskiego, Burmistrz i Rada Miasta ze
względu na ważny interes społeczny,
postanowiły o sporządzeniu dokumentacji trotuarów przy ulicach: Krakowskiej - droga wojewódzka nr 964 (2012
r.), Zakopiańska i Słomka - droga krajowa nr 28 (2014 r.).
Dzięki posiadanej dokumentacji
Miasto podpisało porozumienie
w 2013 r. z Województwem Małopol-

Chodnik przy ul. Sienkiewicza
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Ważniejsze inwestycje i remonty kadencji
Mapa na str. 20-21
2011-2014
2011

FOT. URZĄD MIASTA

1

Nazwa: Rewitalizacja Miasta Mszana Dolna wraz z przywróceniem funkcji Rynku
Koszt całkowity: 6 414 065,38 zł (koszt w 2011 r.)
Źródła finansowania: 4 029 529,81 zł - Małopolski Regionalny Program Operacyjny, 2 384 535,57 zł - budżet
miasta
Zakres: odnowa Placu Targowego (nawierzchnia z kostki,
odwodnienie, oświetlenie, zieleń, monitoring), Parku Miejskiego (alejki, oświetlenie, plac zabaw, zieleń, mała architektura, mur, monitoring), Rynku (nawierzchnia z kamienia, odwodnienie, mała architektura, zieleń, monitoring)
oraz terenów komunalnych na ul. Starowiejskiej (nawierzchnie z kostki i kamienia, odwodnienie, mała architektura, zieleń)
2

FOT. Ł. ŚLUSARCZYK

Nazwa: Budowa Hali Sportowej w Mieście Mszana Dolna
Koszt całkowity: 2 075 696,67 zł (koszt w 2011 r.)
Źródła finansowania: 1 500 000,00 zł - Ministerstwo
Sportu, 575 696,67 zł - budżet miasta
Zakres: pełnowymiarowa Miejska Hala Sportowa
(44x24m, widownia na 266 miejsc, 2 dodatkowe salki do
ćwiczeń, zaplecze szatniowe i sanitarne, ogrzewanie
podłogowe)

3

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Remont ul. Starowiejskiej-poprawa komunikacji
w centrum Mszany Dolnej
Koszt całkowity: 2 483 051,91 zł
Źródła finansowania: 1 225 930,00 zł Budżet Państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, 20
000,00 zł - Starostwo Powiatowe w Limanowej, 5000,00zł
- Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej, 5000,00 zł - DOBRMIĘS sp. j., 1 195 940,87 zł budżet miasta
Zakres: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, kanalizacja
deszczowa, przebudowa chodników, remont nawierzchni,
oznakowanie poziome i pionowe w tym oznakowanie przejść dla pieszych, inspektor nadzoru inwestorskiego.
4

Jesień 3/2014

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Wykonanie studni głębinowej
Koszt całkowity: 47 632,78 zł
Źródła finansowania: 47 632,78 zł - budżet miasta
Zakres: wykonanie studni głębinowej przy ujęciu
„Szklanówka” wraz z dokumentacją

www.mszana-dolna.eu
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5

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Budowa chodnika przy ul. Leśnej
Koszt całkowity: 58 314,30 zł
Źródła finansowania: 58 314,30 zł - budżet miasta
Zakres: chodnik z kostki brukowej o długości 489 m (droga
miejska nr K 340573 13) w Mszanie Dolnej w km 0+655 1+144.

6

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Modernizację nawierzchni drogi i chodników
łącznika ulic Jana Pawła i Piłsudskiego w Mszanie Dolnej
Koszt całkowity: 23 985,00 zł
Źródła finansowania: 23 985,00 zł - budżet miasta
Zakres: poszerzenie i remont łącznika wraz z chodnikiem

7

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Remont drogi miejskiej - ul. Tolińskiego w Mszanie Dolnej
Koszt całkowity: 82 083,87 zł
Źródła finansowania: 81 110,55 zł - Fundusz Solidarności,
973,32 zł - budżet miasta
Zakres: kompleksowy remont 105 m ulicy, km 0+0000+105

8

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Remont drogi - ul. Słonecznej w Mszanie Dolnej
Koszt całkowity: 155 349,05 zł
Źródła finansowania: 130 000 zł - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 25 349,05 zł - budżet miasta
Zakres: kompleksowy remont ulicy na odcinku 200 m

9

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej przy
ul. Marka w Mszanie Dolnej
Koszt całkowity: 99 015,00 zł
Źródła finansowania: 99 015,00 zł - budżet miasta
Zakres: budowa kanalizacji Ø 250 mm na długości 200
mb
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10

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Sentyrze
w Mszanie Dolnej
Koszt całkowity: 65 519,94 zł
Źródła finansowania: 65 519,94 zł - budżet miasta
Zakres: Sieć kanalizacji sanitarnej Ø200 mm o długości
265 mb

11

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Wonioły
w Mszanie Dolnej
Koszt całkowity: 64 986,13 zł
Źródła finansowania: 64 986,13 zł - budżet miasta
Zakres: Sieć kanalizacji sanitarnej Ø200 mm o długości
184 mb

12

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Zakup fotoradaru FOTORAPID
Koszt całkowity: 147 626,17 zł
Źródła finansowania: 147 626,17 zł - budżet miasta
Zakres: zakup urządzenia rejestrującego wykroczenia
drogowe na potrzeby Straży Miejskiej

2012
13

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Przebudowa istniejącego wodociągu na odcinku
od zasuwy w ul. Leśnej do zasuwy w ul. Matejki
Koszt całkowity: 31 779,10 zł
Źródła finansowania: 31 779,10 zł - budżet miasta
Zakres: wymiana istniejących rur azbestowo-cementowych
Ø75 mm na rury PVC

14

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Wykonanie dokumentacji budowlano wykonawczej chodnika przy ul. Krakowskiej
Koszt całkowity: 34 440,00 zł
Źródła finansowania: 34 440,00 zł - budżet miasta
Zakres: dokumentacja chodnika przy ul. Krakowskiej
na odcinku 1600 m wraz z dokumentacją kanalizacji
i oświetlenia

Jesień 3/2014
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FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Przebudowa chodnika dla pieszych przy ul. Sienkiewicza
Koszt całkowity: 22 911,09 zł
Źródła finansowania: 22 911,09 zł - budżet miasta
Zakres: wymiana zniszczonych płytek betonowych na
kostkę betonową oraz wymianie krawężnika w pobliżu
Zespołu Szkół Miejskich Nr 1

16

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Modernizację chodnika przy ul. Mroza w Mszanie Dolnej
Koszt całkowity: 30 829,33 zł
Źródła finansowania: 30 829,33 zł - budżet miasta
Zakres: wymiana zniszczonych płytek betonowych oraz
krawężników o powierzchni 154,35 m2 - dojście do zbiorowej mogiły żydowskiej

2

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Remont ul. Konopnickiej oraz remont ul. Cmentarnej w Mszanie Dolnej
Koszt całkowity: 314 824,30 zł
Źródła finansowania: 298 420,00 zł - Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji, 16 404,30 zł - budżet miasta
Zakres: remont odcinka 200 m ul. Konopnickiej i 100 m
odcinka ul. Cmentarnej (obecnie ul. ks. Stabrawy)

18

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Remont ul. Słonecznej w Mszanie Dolnej
Koszt całkowity: 163 013,19 zł
Źródła finansowania: 150 000,00 zł - Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji, 13 013,19 zł - budżet miasta
Zakres: remont odcinka o długości 200 m. Wykonanie
podbudowy metodą recyklingu oraz nowej nawierzchni
asfaltowej

19

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Remont ul. Spadochroniarzy w Mszanie Dolnej
Koszt całkowity: 309 974,091 zł
Źródła finansowania: 280 343,00 zł - Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji, 29 631,91 zł - budżet miasta
Zakres: remont odcinka o długości 240 m. Wykonanie nowej podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej oraz sieci kanalizacji deszczowej

22
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FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Projekt targowiska „Mój Rynek”
Koszt całkowity: 56 623,05 zł
Źródła finansowania: 56 623,05 zł - budżet miasta
Zakres: projekt przebudowy II części (zadaszonej) targowiska z podziałem na sekcje wraz z szaletami, zielenią
i małą architekturą

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Rewitalizacja Miasta Mszana Dolna wraz 1
z przywróceniem funkcji Rynku
Koszt całkowity: 4 348 173,62 zł (koszt w 2012 r.)
Źródła finansowania: 2 383 868,75 zł - Małopolski Regionalny Program Operacyjny, 2 384 535,57 zł - budżet miasta
Zakres: odnowa Placu Targowego (nawierzchnia z kostki,
odwodnienie, oświetlenie, zieleń, monitoring), Parku Miejskiego (alejki, oświetlenie, plac zabaw, zieleń, mała architektura, mur, monitoring), Rynku (nawierzchnia z kamienia, odwodnienie, mała architektura, zieleń, monitoring)
oraz terenów komunalnych na ul. Starowiejskiej (nawierzchnie z kostki i kamienia, odwodnienie, mała architektura, zieleń)
21

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Przebudowa chodników na ul. Konopnickiej
oraz ul. Cmentarnej w Mszanie Dolnej
Koszt całkowity: 97 498,86 zł
Źródła finansowania: 97 498,86 zł - budżet miasta
Zakres: remont chodnika na odcinku 200 m ul. Konopnickiej i odcinka 100 m na ul. Cmentarnej (obecnie ul. ks.
Stabrawy)

22

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Przebudowa chodnika na ul. Spadochroniarzy
w Mszanie Dolnej
Koszt całkowity: 55 306,96 zł
Źródła finansowania: 55 306,96 zł - budżet miasta
Zakres: Przebudowa chodnika na odcinku od ul. Słonecznej wzdłuż miejskiego stadionu sportowego

23

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn: „Stabilizacja osuwiska oraz
odbudowa drogi do Osiedla Bołdony w Mszanie Dolnej”
Koszt całkowity: 63 714,00 zł
Źródła finansowania: 63 714,00 zł - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Zakres: dokumentacja stabilizacji osuwiska przy drodze
na os. Bołdony na odcinku 150 m
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FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Wykonanie parkingu wraz chodnikiem przed
budynkiem Przychodni Miejskiej VITAL-MED
Koszt całkowity: 135 265,07 zł
Źródła finansowania: 135 265,07 zł - budżet miasta
Zakres: Wymiana zniszczonej trylinki oraz płytek betonowych na kostkę brukową

25

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Remont Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mszanie Dolnej
Koszt całkowity: 43 662,59 zł
Źródła finansowania: 33 966,74 zł - Budżet Państwa,
9 695,85 zł - budżet miasta
Zakres: remont podłóg, malowanie ścian, wymiana drzwi

26

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej przy
ul. Marka w Mszanie Dolnej
Koszt całkowity: 108 682,80 zł
Źródła finansowania: 108 682,80 zł - budżet miasta
Zakres: budowa kanalizacji Ø 200 mm (259 mb.) oraz
Ø 160 mm (78,5 mb.) na ul. Józefa Marka

27

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Krakowskiej, os. Zarąbki
Koszt całkowity: 37 023,00 zł
Źródła finansowania: 37 023,00 zł - budżet miasta
Zakres: Zamontowanie słupów i lamp wraz z siecią
zasilającą

28

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Remont poboczy na ul. Spadochroniarzy
Koszt całkowity: 22 000,00 zł
Źródła finansowania: 22 000,00 zł - budżet miasta
Zakres: Montaż przepustu rurowego w celu poszerzenia
pobocza

24
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2013

Nazwa: Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej dla
zadania pn.: „Przeniesienie ujęcia wody pitnej wraz
z infrastrukturą zlokalizowanego na potoku Szklanówka
(dz. ew. nr 5786, 10042/13, 10042/15) w miejsce wolne
od zagrożenia ruchami masowymi Ziemi - budowa alternatywnych ujęć wody pitnej wraz z infrastrukturą”
Koszt całkowity: 455 100,00 zł
Źródła finansowania: 455 100,00 zł - Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji
Zakres: dokumentacja hydrogeologiczna ujęć wody przy
rzekach Mszanka oraz Raba

FOT. URZĄD MIASTA

31

Nazwa: Budowa chodnika przy ul. Krakowskiej wraz
z kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym oraz
zatokami autobusowymi w Mszanie Dolnej
Koszt całkowity: 728 000,00 zł (wartość w 2013 r.)
Źródła finansowania: 728 000,00 zł - Województwo
Małopolskie
Zakres: od istniejącego chodnika na ul. Krakowskiej do
istniejącego chodnika w Kasince Małej w ciągu DW 968
na długości 1600 m. Chodnik wraz z kanalizacją
deszczową, oświetleniem drogowym oraz zatokami autobusowymi.
30

FOT. URZĄD MIASTA

FOT. URZĄD MIASTA

29

Nazwa: Dokumentacja remontów ul. Krasińskiego
i Słowackiego w Mszanie Dolnej
Koszt całkowity: 18 111,75 zł plus 43 701,90 zł
Źródła finansowania: budżet miasta
Zakres: poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa wraz z przebudową nawierzchni i infrastruktury
towarzyszącej w ciągu dróg gminnych - ul. Krasińskiego
na odcinku od ul. Maksymiliana Kolbego (ciąg drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka) do ul. Starowiejskiej - dł. ok.
200 m oraz. ul. Słowackiego na odcinku od ul. Maksymiliana Kolbego (ciąg drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka)
do ul. Starowiejskiej - dł. ok. 280 m)”
32

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Remont ul. Leśnej w kierunku ujęcia wody
w miejscowości Mszana Dolna
Koszt całkowity: 254 738,64 zł
Źródła finansowania: 234 037,00 zł - Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji, 20 701,64 zł - budżet miasta
Zakres: remont ul. Leśnej (K 340573 13) na odcinku 300
m w km 0+800 - 1+000 oraz 1+300 - 1+400

33

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Remont kanalizacji na ul. Spadochroniarzy
Koszt całkowity: 14 436,51 zł
Źródła finansowania: 14 436,51 zł - budżet miasta
Zakres: Remont kanalizacji burzowej na ul. Spadochroniarzy
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FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Stabilizacja osuwiska oraz odbudowa drogi do
osiedla Bołdony w Mszanie Dolnej
Koszt całkowity: 750 004,90 zł
Źródła finansowania: 739 389,00 zł - Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji, 10 615,90 zł - budżet miasta
Zakres: prace stabilizacyjne na osuwisku (dz. ew. nr 4056)
przy drodze na os. Bołdony w km 0+180-0+230

20

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Przebudowa części placu targowego „Mój
Rynek”
Koszt całkowity: 3 500 326,89 zł
Źródła finansowania: 1 000 000,00 zł - Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich, 2 500 326,89 zł - budżet miasta
Zakres: przebudowa II części placu targowego przy ul.
Orkana w Mszanie Dolnej obejmująca utwardzenie nawierzchni, budowę budynku szalet, wiat i straganów handlowych wraz z infrastrukturą techniczną, zielenią i małą
architekturą

35

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie
budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2
Koszt całkowity: 24 997,69 zł
Źródła finansowania: 24 997,69 zł - budżet miasta
Zakres: docieplenie dachu wełną mineralną, wymiana blachy, okucie kominów

24

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej windy dla
osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Mszanie
Dolnej
Koszt całkowity: 32 000,00 zł
Źródła finansowania: 32 000,00 zł - budżet miasta
Zakres: dokumentacja projektowa windy dla osób niepełnosprawnych

36

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Kanalizacja - łącznik ul. Kolbego i ul. Starowiejskiej
Koszt całkowity: 16 814,10 zł
Źródła finansowania: 16 814,10 zł - budżet miasta
Zakres: wykonanie kanalizacji i podłączenie bloków „kolejowych”
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FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Montaż systemów solarnych na budynkach
w Mszanie Dolnej
Koszt całkowity: 1 561 116,66 zł
Źródła finansowania: 1 561 116,66 zł - budżet miasta
(prefinansowanie)
Zakres: montaż kolektorów słonecznych na 242 budynkach
mieszkalnych (2013 - 2014)

2014

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo-budowla- 30
nej dla zadania pn.: „Przeniesienie ujęcia wody pitnej
wraz z infrastrukturą zlokalizowanego na potoku Szklanówka w miejsce wolne od zagrożenia ruchami masowymi Ziemi - budowa alternatywnych ujęć wody pitnej
wraz z infrastrukturą”
Koszt całkowity: 319 800,00 zł
Źródła finansowania: 319 800,00 zł - Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji
Zakres: dokumentacja projektowo - budowlana nowych
ujęć wody raz stacji uzdatniania wody zlokalizowanych przy
Mszance i Rabie oraz na os. Pańskie w Mszanie Dolnej
37

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego
dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszego przy ul. Zakopiańskiej w miejscowości Mszana Dolna
Koszt całkowity: 60 000,00 zł
Źródła finansowania: 60 000,00 zł - budżet miasta
Zakres: projekt budowlano - wykonawczy chodnika przy
ul. Zakopiańskiej na długości 1 700 m w ciągu Drogi Krajowej Nr 28 w km 78+019 - 79+720

38

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego
dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszego przy ul. Słomka
w miejscowości Mszana Dolna
Koszt całkowity: 73 800,00 zł
Źródła finansowania: 73 800,00 zł - budżet miasta
Zakres: projekt budowlano - wykonawczy chodnika przy
ul. Słomka na długości 1 500 m w ciągu Drogi Krajowej
Nr 28 w km 83+600 - 85+101 (granica miasta Mszana
Dolna) - w trakcie realizacji

29

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Budowa chodnika przy ul. Krakowskiej w Mszanie Dolnej
Koszt całkowity: 1 345 869,04 zł (wartość w 2014 r.)
Źródła finansowania: 297 148,56 zł - Województwo
Małopolskie, 1 048 70,48 zł - budżet miasta
Zakres: zakres od istniejącego chodnika na ul. Krakowskiej
do istniejącego chodnika w Kasince Małej w ciągu DW 968
na długości ok. 1600 m. Chodnik wraz z kanalizacją
deszczową, oświetleniem drogowym oraz zatokami autobusowymi - w trakcie realizacji
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FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Przebudowa drogi gminnej ul. Stawowej
w miejscowości Mszana Dolna
Koszt całkowity: 340 243,37 zł
Źródła finansowania: 340 243,37 zł - budżet miasta
Zakres: remont nawierzchni ul. Stawowej na długości 342
m, w km 0+016,55 - 0+358,85 metodą recyklingu

40

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Dokumentacja dobudowy klatki schodowej do
budynku Przedszkola nr 1
Koszt całkowity: 35 000,00 zł
Źródła finansowania: 35 000,00 zł - budżet miasta
Zakres: dokumentacja budowlano-wykonawcza dobudowy
klatki schodowej

24

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Budowa windy dla osób niepełnosprawnych
w Ośrodku Zdrowia w Mszanie Dolnej
Koszt całkowity: 154 117,94 zł
Źródła finansowania: 92 470,76 zł - Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 61 647,18 - budżet
miasta
Zakres: opracowanie obejmuje przebudowę istniejących
schodów oraz montaż windy dla osób niepełnosprawnych
- w trakcie realizacji

36

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej - Łącznik ul. Kolbego - ul. Starowiejska
Koszt całkowity: 58 000,00 zł
Źródła finansowania: 58 000,00 zł - budżet miasta
Zakres: Kanalizacja sanitarna do trzech budynków wielorodzinnych

41

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Słomka
Koszt całkowity: 163 150,06 zł
Źródła finansowania: 163 150,06 zł - budżet miasta
Zakres: Wykonano sieć o długości 600 mb Ø 200 mm
oraz podłączono 7 budynków mieszkalnych - w trakcie
realizacji
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FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej budynku
Miejskiego Centrum Kultury
Koszt całkowity: 35 670,00 zł
Źródła finansowania: 35 670,00 zł - budżet miasta
Zakres: Opracowanie koncepcji budynku Miejskiego Centrum Kultury na ul. Józefa Marka w Mszanie Dolnej mieszczącego Bibliotekę Miejską oraz Miejski Ośrodek Kultury (patrz str. 39)

FOT. URZĄD MIASTA

Nazwa: Montaż systemów solarnych na budynkach
w Mszanie Dolnej
Koszt całkowity: 1 424 991,33 zł
Źródła finansowania: 1 109 613,69 zł - Fundusz „Szwajcarski” (refundacja), 315 337,64 zł - budżet miasta
(prefinansowanie)
Zakres: Montaż systemów solarnych na budynkach
jednorodzinnych (242 + 190 w latach 2013-2015)

Rekordowe dotacje

U

pływająca kadencja to rekordowy okres dla Mszany Dolnej
pod względem pozyskiwanie
środków zewnętrznych na inwestycje
i programy „miękkie”. Miasto otrzymało jeszcze więcej środków niż w latach 2007-2010, kiedy to do urzędowej
kasy wpłynęło 20,46 mln zł. Natomiast
kadencja 2011-2014 to aż 28,55 mln
zewnętrznych środków, głównie z Unii
Europejskiej (Ryc. 6).

Miasto wszakże realizowało duże inwestycje - w 2011 zakończyła się budowa Miejskiej Hali Sportowej, zrealizowano największy projekt unijny rewitalizację miasta, obydwa dotowane z Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego. Jednomilionowa dotacja z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich zasiliła miejską
kiesę na przebudowę targowiska „Mój
Rynek”.

W ciągu czterech ostatnich lat realizowano projekty z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. W zakresie
oświaty: „Łatwiejszy start - pakiet
działań edukacyjnych dla młodzieży
gimnazjalnej z Mszany Dolnej” (20092011), „Atrakcyjna zerówka” (20102011) oraz „Mały człowiek - wielka
sprawa” (2010-2011) oraz projekt systemowy „Indywidualizacja nauczania
w klasach I-III”. Ośrodek Pomocy
Ryc. 6
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społecznej prowadził „Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Mieście Mszana Dolna” dążący do zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób korzystających ze wsparcia
MOPS poprzez wzmocnienie procesów
integracyjnych.
W 2012 roku W Zespole Szkół Miejskich Nr 2 zrealizowano projekt z programu unijnego Comenius - polegający
na „uczeniu się całe życie”. W jego ramach nasza młodzież i nauczyciele
gościli m. in. w Hiszpanii i na Węgrzech, a do Mszany zjechali goście
z zaprzyjaźnionych Państw unijnych.
Innym międzynarodowym przedsięwzięciem był projekt „Poznajmy się
bliżej - działania informacyjne na terenie Miasta Mszana Dolna zacieśniające współpracę z Gminą Niżna na
Słowacji (2014), o którym piszemy
w artykule na stronie 8.
Red.

FOT. URZĄD MIASTA

Inwestycje

Nauczyciele i uczniowie z ZSM 2 gościli w zaprzyjaźnionej szkole w Barcelonie

Ważniejsze pozyskane dotacje w trakcie kadencji 2011-2014
Logo

Instytucja/Program

Wielkość
środków

Nazwa projektu

Rok

Budżet Państwa / Narodowy
Remont ul. Starowiejskiej-poprawa
1 225 930,00 zł
Program Przebudowy
komunikacji w centrum Mszany Dolnej
Dróg Lokalnych
Budżet Państwa, Ministerstwo
Remont dróg po powodzi: Słoneczna,
211 110,55 zł
Spraw Wewnętrznych i AdmiTolińskiego
nistracji, Fundusz Solidarności
Unia Europejska / Małopolski
Rewitalizacja centrum Miasta Mszana
Regionalny Program
4 029 529,81 zł Dolna wraz z przywróceniem funkcji
Operacyjny
Rynku
Wojewódzki Urząd Pracy /
M.in. projekty „Mały Człowiek - wielka
414 964,93 zł
Program Operacyjny Kapitał
sprawa” oraz „Atrakcyjna zerówka”
Ludzki
Budżet Państwa,
Budowa Hali Sportowej w Mieście
1 500 000,00 zł
Ministerstwo Sportu
Mszana Dolna

2011

2011

2011
2011

Powiat Limanowski

20 000,00 zł

Remont ul. Starowiejskiej-poprawa
2011
komunikacji w centrum Mszany Dolnej

Budżet Państwa, Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji

728 763,00 zł

Remont dróg po powodzi: Cmentarna,
2012
Konopnickiej, Słoneczna, Spadochroniarzy

Budżet Państwa, Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji

63 714,00 zł

Projekt stabilizacji osuwiska
na os. Bołdony

2012

Unia Europejska / Małopolski
Regionalny Program
2 383 868,75 zł
Operacyjny

Rewitalizacja centrum Miasta Mszana
Dolna wraz z przywróceniem funkcji
Rynku

2012

Unia Europejska / Comenius

16 000,00 zł

Program uczenia się przez całe życie

2012

Wojewódzki Urząd Pracy /
Program Operacyjny Kapitał
Ludzki

245 534,62 zł

Unia Europejska / Małopolski
Regionalny Program Operacyjny

144 602,92 zł

Budowa Hali Sportowej w Mieście
Mszana Dolna

2012

Budżet Państwa

33 966,74 zł

Remont Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej

2012

Budżet Państwa, Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji

455 100,00 zł

Przeniesienie ujęcia wody
- dokumentacja hydrogeologiczna

2013

Województwo Małopolskie

30
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Logo

Instytucja/Program

Wielkość
środków

Nazwa projektu

Rok

Budżet Państw, Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji

234 037,00 zł

Remont drogi po powodzi: ul. Leśna

2013

Budżet Państw, Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji

739 389,00 zł

Stabilizacja osuwiska na os. Bołdony

2013

Unia Europejska / Małopolski
Regionalny Program
Operacyjny

449 434,14 zł

Rewitalizacja centrum Miasta Mszana
Dolna wraz z przywróceniem funkcji
Rynku

2013

Przebudowa części placu targowego
„Mój Rynek”

2013

Unia Europejska / Program
1 000 000,00 zł
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wojewódzki Urząd Pracy /
Program Operacyjny Kapitał
Ludzki

30 240,00 zł

Indywidualizacja nauczania
w klasach I-III

2013

Budżet Państw, Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji

319 800,00 zł

Przeniesienie ujęcia wody
- dokumentacja projektowa

2014

Województwo Małopolskie

297 148,56 zł Budowa chodnika przy ul. Krakowskiej 2014

Unia Europejska / Program
Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka

Poznajmy się bliżej – działania informacyjne na terenie Miasta Mszana Dolna
85 044,00 zł
2014
zacieśniające współpracę z Gminą Niżna
na Słowacji

Poprawa efektywności energetycznej i
działań prośrodowiskowych dzięki wproSzwajcarsko Polski Program
wadzeniu systemów energii odnawialnej
1 109 613,69 zł
2014
poprzez montaż systemów kolektorów
Współpracy
słonecznych na terenie gminy Mszana
Dolna oraz 5 gmin partnerskich

W

i sprzęt przeniesiono na ul. Krakowską,
gdzie ma swoją siedzibę Górna Raba
sp. z o. o. - zajmująca się gospodarką
ściekową. Na sprzęt została zakupiona
wiata garażowa (8x12, m,. W ciągu 4
lat Zakład został doposażony w niezbędny do sprawnego funkcjonowania
sprzęt:
- pompa pionowego podnoszenia
wody dla zabezpieczenia potrzeb
wodociągu Adamczykowy - wartość
11 696,97 zł
- urządzenie wielofunkcyjne do utrzymania terenów zielonych traktor, ko-

FOT. ZGK

Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej doszło do kilku istotnych wydarzeń w ostatnich latach. Przede
wszystkim należy wspomnieć zmarłego
19 kwietnia 2011 roku wieloletniego
Dyrektora Stanisława Malca, oddanego
swojej pracy do ostatniego dnia życia.
Z komunalnej „odszedł” również Jan
Szczypka (zm. 7 października 2013 r.).
Nowym szefem ZGK został Tomasz Dul.
W wyniku rewitalizacji terenów komunalnych przy ul. Starowiejskiej ZGK
musiał zmienić siedzibę. Pracowników

Wiata garażowa ZGK, w nowej siedzibie przy ul. Krakowskiej

Jesień 3/2014

FOT. URZĄD MIASTA

ZGK - rozwój kontynuowany

Śp. Stanisław Malec - wieloletni
i zasłużony Dyrektor ZGK
siarka, zamiatarka, pług odśnieżny lemieszowy i wirnikowy ISEKI SF-330 27 642,28 zł
- samochód pogotowia technicznego Volkswagen T5 4 motion 4x4 35 756,10 zł
- samochód asenizacyjny IVECO Eurocargo dla potrzeb świadczenia usług
wywozu nieczystości płynnych 58 080,50 zł
- wiertło hydrauliczne - świder do minikoparki - 4 700 zł
- urządzenie do lokalizacji przewodów
podziemnych - Leica z generatorem
impulsów, magnetometr i niwelator
laserowy - 11 788,62 zł
- przyczepa URSUS t-042 - dwuosiowa
o ładowności 7 ton - 26 000 zł
ZGK z dotacji Urzędu Miasta wykonało studnię głębinową przy stacji

www.mszana-dolna.eu
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Pojazd wielofunkcyjny
uzdatniania wody ujęcia Szklanówka.
Studnia głębinowa wspomaga zasilanie awaryjne zbiorników - wartość robót 47 632,78 zł. W celu poprawienia
jakości wody oraz świadczonych usług
Zakład dokonał szeregu usprawnień
na ujęciach wody: zainstalowano przetwornik pomiaru mętności na ujęciu

Nowy nabytek - samochód asenizacyjny IVECO
wody Szklanówka, urządzenia powia- - 268 320,52 - ze środków własnych
damiania alarmowego GSM na ujęciu wypracowanych przez ZGK
Adamczykowym i Szklanówce.
W latach 2012 - 2014 zorganizoRazem 2010 - 2014 zakup środków wano i nadzorowano w ramach robót
trwałych i pozostałych środków publicznych 13 nowych miejsc pracy
trwałych:
na czas określony.
ZGK
- 47 632,78 - z dotacji Urzędu Miasta
Mszana Dolna

Działania prośrodowiskowe
cząwszy od 28 grudnia 2012 roku.
Uchwały Rady były jeszcze później kilkakrotnie zmieniane, w celu dostosowania prawa do realiów. Przedstawiciele samorządów wizytowali zakłady
gospodarowania odpadami w Myślenicach i Tylmanowej w celu zapoznania się ze specyfiką każdego z nich.
W Mszanie został wybrany system opłat
od mieszkańca, odpady są zbierane
zgodnie z harmonogramem wywozu
w kolorowych workach (4 frakcje).
Od 8 do 12 kwietnia 2013 r. przeprowadzona została kampania informacyjna w formie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami w 13 punktach

miasta. Do każdego domostwa zostały
dostarczone deklaracje, a wraz z nimi
ulotki informacyjne. Także w kwartalniku samorządowym ukazała się kolorowa wkładka, informująca o nowych rozwiązaniach śmieciowych.
Przetarg na wywóz i utylizację odpadów z terenu miasta został rozstrzygnięty 6 maja 2013 roku, który
wygrało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL. Umowa z EMOPLem obowiązuje do końca 2014 roku.
System poboru opłat opiera się
na deklaracjach mieszkańców, którzy
w ten sposób potwierdzają swoje zamieszkanie na terenie Mszany Dolnej.

FOT. URZĄD MIASTA

L

ata 2011-2014 to czas realizacji
dużego projektu „Odnawialne
źródła energii w Mszanie Dolnej
oraz gminach partnerskich” w wyniku,
którego na 252 domach w Mszanie
Dolnej pojawiły się instalacje solarne
służące do podgrzewania wody użytkowej przez Słońce. Dodatkowo
w bieżącym i przyszłym roku zostanie
jeszcze zamontowanych 190 solarów.
Projekt jest dofinansowany w lwiej
części z Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
1 lipca 2013 roku minął ustawowy
termin wejścia w życie przepisów
zmieniających system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Sejm
zmieniając ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach narzucił
samorządom „własność” wszystkich
śmieci, powstających w gospodarstwach domowych. Wdrożenie nowych, jak się okazało mało precyzyjnych, przepisów spadło na samorządy.
To gminy miały zadecydować czy odbierają także odpady od przedsiębiorców, oszacować koszty funkcjonowania systemu, musiały wybrać sposób
naliczania opłaty od mieszkańców,
która miała pokryć wszystkie koszty.
Wreszcie zorganizować kampanię informacyjną i wybrać wykonawcę odbioru i utylizacji śmieci.
Rada Miasta wywiązała się z ustawowych terminów - uchwalając odpowiednie lokalne akty prawne, po-

Ilość odbieranych śmieci systematycznie ulega zwiększaniu

Ilość odebranych odpadów od mieszkańców Mszany Dolnej
Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń
Miesiąc/Rok
2013 r. 2013 r.
2013 r.
2013 r. 2013 r. 2014 r.

Luty
2014 r.

Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 r. 2014 r. 2014 r. 2014 r. 2014 r. 2014 r.

SUMA [ton]

86,59

80,82

129,56

64,38

102,67

105,35

89,48

92,86

160,76

103,72

96,04

109,75

153,99

Na 1
miesz./[kg]

13,72

12,80

20,52

10,20

16,26

16,99

14,43

14,98

22,07

16,26

15,11

17,33

24,22
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Z zebranych deklaracji wynika, że nasze miasto zamieszkuje obecnie 6313
osób. Ewidencja ludności w Urzędzie
Miasta nie może być używana do zweryfikowania tej liczby.
Dane statystyczne, dotyczące funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami obrazują tabele.
Innym działaniem na rzecz środowiska to prowadzona od kilku lat akcja
usuwania wyrobów zawierających
azbest - głównie eternitu, używanego
niegdyś do pokrywania dachów,
a w dużej ilości zalegającego jeszcze
do tej pory na domach. W ramach wyasygnowanych środków z budżetu
miasta oraz budżetu powiatu, samorządy przejmują obowiązek ciążący na
właścicielach posesji, i odbierają kilkadziesiąt ton rocznie tego niebezpiecznego minerału.
Red.

Gospodarka odpadami - zestawienie deklaracji mieszkańców

Łączna liczba osób zdeklarowanych

6313

Łączna suma deklaracji

1597

Liczba niezłożonych deklaracji

11

Łączna liczba osób zdeklarowanych segregować śmieci
Łączna liczba osób zdeklarowanych nie segregować śmieci

6164 (97,64%)
149 (2,36%)

Liczba deklaracji z ulgami

164

Niezamieszkałych nieruchomości

129

Kwota wynikająca z deklaracji

Rok
2011

56 365,00 zł

Odbiór azbestu w latach 2011 - 2014
Liczba gosp.
Masa
z których został
przekazanych
odebrany eternit
odpadów
13
38,56 ton

Kwota
11 953,60 zł

2012

10

32,74 ton

9 546,98 zł

2013

11

33,14 ton

11 632,14 zł

2014

17

47,00 ton

15 000,00 zł

Na rzecz bezpieczeństwa

Jesień 3/2014

Straż miejska uczy najmłodszych bezpiecznego przechodzenia
bezpańskie psy, nieprawidłowo zapar- c.o. oraz systemu ogrzewania w części
kowane pojazdy, odśnieżania chodni- „bojowej” budynku OSP.
ków, kontrola szamb i gospodarki odW trakcie kadencji z budżetu miasta
padami). Funkcjonariusze zabezpie- dofinansowane zostały zakupy dla
czali każdą ważną uroczystość reli- Policji m.in.: nieoznakowanego samogijną, kulturalną, czy społeczną.
chodu operacyjnego marki Kia Cee’d
Wspólnie z policjantami z KP oraz quada, który przeznaczony jest
Mszana Dolna przeprowadzono ok. na trudne warunki górskie, m.in.
167 interwencji oraz patroli wspól- do walki z nielegalnie szalejącymi
nych.
po lesie motocrossowcami i miłośniStrażnicy corocznie nadzorowali kami quadów.
Red.
„Zimowe odśnieżanie miasta” - dzięki
szybkiemu działaniu, kontroli stanu
nawierzchni ulic, obeszło się bez
poważnych utrudnień na terenie
miasta.
Oprócz corocznego wspierania
gotowości bojowej OSP - samorząd miejski dofinansował w roku 2012 zakup gaśniczego samochodu bojowego MAN dla
mszańskich strażaków w wysokości 150 tys. zł. Natomiast w
2014 roku przeznaczył 40 000 zł
na dofinansowanie zmiany pieca Samochód bojowy MAN
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amorząd Miejski dbając o bezpieczeństwo na terenie miasta
utrzymuje formację Straży Miejskiej, wspiera finansowo Policję oraz
zapewnia gotowość bojową jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie
Dolnej.
Strażnicy miejscy w ramach prowadzonych akcji (np. „Bezpieczne ferie”,
„Bezpieczna droga do szkoły”) w ciągu
ostatnich 4 lat przeszkolili w placówkach oświatowych łącznie 2320
uczniów. Na przejściach dla pieszych
funkcjonariusze przeprowadzili ok.
1 600 dzieci.
Od kwietnia 2012 na wyposażeniu
miejskich służb jest fotoradar. Od tego
czasu ujawniono 2012 wykroczenia
drogowe, w czasie których prędkość
była przekraczana średnio o 28 km/h!
Jak niebezpieczne może być zachowanie na drogach przebiegających przez
Mszanę (głównie krajowej i wojewódzkiej) świadczą stwierdzane przez
strażników prędkości maksymalne
przy dopuszczalnej 50 km/h, np:
- ul. Słomka 165 km/h
- ul. Orkana 144 km/h
- ul. Krakowska 138 km/h
- ul. Kolbego 113 km/h
Dochody z mandatów zebranych od
brawurowych kierowców zasilają
budżet miasta i są przeznaczane na
poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, np. poprzez finansowanie dokumentacji, chodników, luster na skrzyżowaniach, czy choćby odblasków dla
dzieci w szkole.
Straż Miejska przeprowadziła 450
interwencji (osoby zakłócające porządek publiczny, osoby spożywające
alkohol w zabronionych miejscach,

Inwestycje

Pomoc potrzebującym
Ośrodek Zdrowia
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ciągu bieżącej kadencji samorządowej w Ośrodku
Zdrowia w Mszanie Dolnej
doszło do kilku istotnych zmian
i usprawnień. Oprócz kosmetycznej
zmiany nazwy ośrodka na Przychodnię
Miejską VITAL-MED, zaszły również
ważniejsze. Z pracą w Przychodni
żegna się z końcem października br.
dotychczasowa kierownik - lek. med.
Anna Majchrzak. Jej miejsce zajmie
lekarz pracujący również tutaj, mieszkaniec Mszany - Waldemar Siwiec.
Gruntownie odremontowano w 2012
roku parking przed przychodnią
i ciągi piesze prowadzące do ośrodka.
Nowe oblicze - dzięki środkom na
usuwanie klęsk żywiołowych, przyznanych przez Wojewodę, uzyskała
ul. Cmentarna (obecnie ks. Stabrawy)
prowadząca do ośrodka. Wyremonto-

Od 2012 r. w VITAL-MED-zie przyjmują kardiolodzy
wano nawierzchnię asfaltową i chod- dzonych i wygospodarowanych w przychodni, specjalistyczne urządzenia.
nik.
Również 2012 w placówce przy Za 115 tys. zł zakupiono echokardioul. J. Matejki porad udzielają trzej le- graf i bieżnię wysiłkową wraz z oprokarze - kardiolodzy. Ich wiedzę wspie- gramowaniem za kolejne 26 tys. zł.
rają zakupione ze środków zaoszczę-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

M

isją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) jest
zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców miasta
poprzez ich wspieranie w dążeniu do
zaspokajania niezbędnych potrzeb
umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań
zmierzających do ich usamodzielnienia
i integracji ze środowiskiem.

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

sowana jest ze środków otrzymanych
od Wojewody w wysokości 70%.
Pozostałe 30% finansowane jest ze
środków własnych gminy.
W bieżącym roku MOPS wdraża
rządowy programu dla rodzin wielodzietnych. W ramach tego programu
wprowadzona została Karta Dużej Rodziny (KDR), która umożliwia członkom rodzin wielodzietnych korzysta-

Główne powody ubiegania się o pomoc i formy wsparcia
Liczba rodzin
Liczba osób w rodzinach
2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
114
114
92
406
379
353
283
68
81
66
209
230
273
239
52
66
51
145
145
167
138
75
85
59
214
211
212
143

Powód trudnej sytuacji życiowej
osób korzystających z pomocy
2011
Ubóstwo
127
Bezrobocie
65
Niepełnosprawność
53
Długotrwała choroba
83
Bezradność w sprawach opiekuńczo - wycho66
wawczych, w tym
Rodziny niepełne
25
Rodziny wielodzietne
41
Alkoholizm
23
Przemoc w rodzinie
14
Trudności w przystosowaniu się do życia po
1
zwolnieniu z zakładu karnego
Zdarzenia losowe
1

Rok
2011
2012
2013
31.08.2014
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MOPS realizuje zadania samorządu miejskiego w zakresie: pomocy
społecznej, przeciwdziałania przemocy, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz innych
zleconych.
Pomoc w formie zapewnienia
gorącego posiłku z Programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” finan-

65

56

41

313

293

276

190

29
36
21
18

24
32
9
18

13
28
14
9

78
236
50
88

89
204
51
49

75
201
27
25

36
154
21
29

1

0

0

1

3

0

0

1

1

7

4

1

5
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Pomoc w formie zapewnienia gorącego posiłku
Dożywianie w stołówkach z Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Liczba osób objętych programem
Liczba
Kwota
Uczniowie
Ze wskazania
wydanych
wydatkowana
Liczba osób
Osoby dorosłe
i dzieci
dyrekt. szkół
decyzji
w złotych
ogółem
przedszkolne
i przedszkoli
59
113
30
15
158
84.965,00
65
134
22
14
170
115.522,00
67
134
20
15
169
124.334,00
60
118
15
13
146
75.289,00
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Ludzie
nie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne, które
przystąpią do programu. Posiadacze
KDR mają możliwość zakupu tańszych
biletów na wydarzenia kulturalne, wystawy, do muzeów, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje.
Wspieraniem rodzin wielodzietnych
zajmuje się również program „Pierwszy dzwonek”, polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie
wsparcia dla uczniów z rodzin 4+
z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych. Rada Miasta Mszana Dolna rea-

lizację procedury wypłacania rodzinom wsparcia zleciła MOPS, który
zbiera wskazane w Programie Osłonowym dokumenty od wnioskodawców
i będzie wypłacał wsparcie ze środków
Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 150 zł na każde
dziecko zdeklarowane we wniosku,
w łącznej kwocie 15 750 zł.
Jednym z ostatnich działań MOPS
w upływającej kadencji była pomoc
osobom i rodzinom poszkodowanym
w wyniku intensywnych opadów
deszczu w sierpniu 2014 r. Ośrodek
udzielał jednorazowego wsparcia ze

środków Wojewody małopolskiego,
bądź wyasygnowanych przez burmistrza miasta.
Jedną z ciekawych inicjatyw
w upływającej kadencji było organizowanie imprezy mikołajkowej dla dzieci
z uboższych rodzin - zainicjowane
przez Komisję Ochrony Zdrowia Rady
Miasta Mszana Dolna. Spotkanie ze
św. Mikołajem wspiera Urząd Miasta,
Miejski Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz rzesza
prywatnych darczyńców.
Red.

Kultura z Pasją

Rodzaj zajęć w MOK
Warsztaty muzyczne
Warsztaty teatralne
Taniec towarzyski
Taniec nowoczesny
Ceramika
Chór

FOT. URZĄD MIASTA
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d 2013 roku dzięki inicjatywie ks. Rafała Piórkowskiego
w MOK wystawiane jest Misterium Męki Pańskiej, przedstawienie
jest realizowane przy współpracy z samorządem miasta, osobami i firmami
prywatnymi, które pomagają zrealizować przedsięwzięcie. Przedstawienie
cieszy się dużym zainteresowaniem,
obejrzało go 2500 widzów. Ks. Rafał
z aktorami amatorami zrealizował również na scenie MOK przedstawienie
„Diabeł nie jedną ma postać”.
Innym wydarzeniem religijnokulturalnym, współtworzonym
przez samorząd i parafię św. Michała Archanioła był organizowany
po raz pierwszy w roku bieżącym
Orszak Trzech Króli. Barwny kilkusetosobowy korowód przeszedł
z Parku Miejskiego do kościoła,
gdzie odbyła się uroczystość Objawienia Pańskiego.
Miejski Ośrodek Kultury prowadzi
zajęcia edukacyjne w zakresie warsztatów muzycznych, tanecznych, plastycznych oraz teatralnych. MOK wraz
z innymi podmiotami współorganizuje
imprezy na terenie miasta: „Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych”,
„Dni Mszany Dolnej”, „Zagórzańskie
Spotkania Chórów”, „Ogólnopolski
Turniej Tańca Towarzyskiego”, „Piknik
Rodzinny”, „Konkurs Palm Wielkanocnych”, „Polska biega” oraz finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Ponadto na scenie MOK odbywają
się koncerty i przedstawienia grup
związanymi z działalnością ośrodka

Misterium Męki Pańskiej - udana inicjatywa wielu ludzi
kultury, a także tych którzy chcą za- wijać na zajęciach teatralnych prowaprezentować swoje talenty szerszej dzonych w dwóch grupach: Grupie
publiczności. Obsługuje imprezy na te- teatralnej „Wizja” prowadzonej przez
renie miasta, budując scenę, wyko- Panią Monikę Antosz-Grodzicką oraz
nując dekoracje, obsługując nagłośnie- Grupie Projekt Teatr prowadzonej
nie i oświetlenie.
przez Panią Katarzynę Wasilewską.
Warsztaty muzyczne w MOK pro- Obie grupy liczą po ok. 25 osób
wadzi obecnie czwórka instruktorów. i co roku przedstawiają na scenie
Największa popularnością cieszą się MOK po kilka przygotowanych przez
lekcje gry na gitarze, które prowadzi siebie przedstawień.
Andrzej Leśniak. Pan Andrzej uczy
Ważną częścią działalności MOK
grać na gitarze prawie 30 osób. Nauką są zajęcia taneczne. Dwie grupy tańca
gry na instrumentach dętych, ale rów- nowoczesnego (hip-hop) spotkają się
nież na akordeonie i pianinie zajmuje z instruktorem w każdy piątek. Zajęcia
się Leszek Moryto. W roku szkolnym prowadzi Tomasz Worwa, pod którego
2013/2014 do załogi instruktorów okiem ćwiczy około 40 osób. Taniec
dołączyły Sabina Milewska i Kinga w MOK to również Klub Tańca TowaSkałka. Pani Sabina prowadzi lekcję rzyskiego Prestige MOK Mszana Dolna.
gry na skrzypcach, natomiast Pani W 2013 roku odbyła się 8. edycja
Kinga uczy grać na pianinie i orga- Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Tonach. W roku szkolnym 2013/2014 warzyskiego. Ponadto wiele par
w warsztatach muzycznych uczestni- tańczących w klubie otrzymało już wyczyło ok. 60 osób. Obecnie trwają za- sokie klasy taneczne. Grupa tańca nopisy na nowy rok zajęć.
woczesnego również ma na swoim
Umiejętności aktorskie można roz- koncie sukcesy - w ostatnich dwóch

2010/2011
65
40
35
42
15
30

Liczba uczestników zajęć i warsztatów w latach
2011/2012
2012/2013
57
60
20*
35
42
34
46
46
16
18
32
20

2013/2014
56
23*
19
40
21
18

* działała 1 grupa teatralna

Jesień 3/2014

www.mszana-dolna.eu

35

latach z powodzeniem występują na
Powiatowym Festiwalu Tańca Nowoczesnego w Starym Sączu. Zapisy na
zajęcia na rok szklony 2014/2015
właśnie trwają.
MOK to również sport, a jego największą wizytówką jest Zygmunt
Łyżnicki, który od lat współpracuje
z MOK. Obecnie tworzy Sekcję Biegów
Górskich i Długodystansowych, do
której należą osoby z Mszany Dolnej
i okolic. Zawodnicy uczestniczą
w wielu zawodach i imprezach biegowych głównie na południu Polski oraz
na Słowacji reprezentując klub MOK
Mszana Dolna
Sezon biegowy
Liczba startów
Sekcji
2011
77
2012
71
2013
55
*60
2014
*sezon otwarty

Przy MOK działają dwie grupy
śpiewacze - Mszanicanki i Słomcanki.
Panie kultywują tradycję naszego regionu i jeżdżą na przeglądy zdobywając raz po raz nagrody. Oba zespoły
uczestniczą również w wielu uroczystościach miejskich i kościelnych.
Prowadzone są również zajęcia plastyczne z ceramiki - co roku uczęszcza
na nie ok. 20 osób.
Co nowego w MOK-u?
Przy Miejskim Ośrodku Kultury od
2007 roku działał Chór dziecięcy
prowadzony przez Piotra Matusiewicza. Od roku szkolnego 2013/2014
nową dyrygentką chóru została Kinga
Skałka.
W 2013 roku odbył się niestety
ostatni seans w Kinie Luboń. Wraz
z rozwojem technologii cyfrowej zmienił się również sposób wyświetlania
filmów. Stare aparaty, które są w MOK
są sprawne, lecz niestety wychodzą z
użycia. Coraz więcej filmów przekazywanych jest do dystrybucji na nośniku
cyfrowym, czyli płytce DVD lub innym
formacie. Filmowcy nie zaprzestali kręcenia filmów na taśmie, jednak ze
względu na koszty, dystrybucja filmów
dobywa się już w nowej technologii.
W 2013 roku przy MOK ruszyła liga
Steel Darta, rocznie organizowane jest
ok. 10 turniejów, na których spotykają
się amatorzy rzutek.
W 2014 roku z inicjatywy Radnych
Miasta Mszana Dolna odbył się I Mini
Talent Show. W eliminacjach wystartowało 21 osób. Do finału zakwalifikowało się 7 uczestniczek. Głosami
publiczności zgromadzonej w Parku
Miejskim w czasie Rodzinnego Pikniku
zwyciężyła Ania Wójtowicz i jej brawurowy występ z hula-hop.
W 2013 roku wykonano malowanie
pomieszczeń biurowych, sal zajęć,

36

www.mszana-dolna.eu

FOT. URZĄD MIASTA

Kultura

Nowe oblicze mszańskiej biblioteki
holu oraz toalet. W 2014 roku w sali
kinowej stara kurtyna została zastąpiona nową, a na scenie pojawiła
się nowa wykładzina.

Biblioteka
Pod znakiem remontów upłynął
ostatni okres funkcjonowania Biblioteki Miejskiej. Pod okiem pełniącej
obowiązki Dyrektor - Agnieszki Orzeł,
która zajęła miejsce Dyrektor Małgorzaty Muchy, która przeszła na emeryturę, budynek zyskał nowe oblicze.
Odnowiona została elewacja, która
była w opłakanym stanie - tynk odpadał już płatami. Także wewnątrz budynku w każdym zakamarku widać
„nowe”. Odmalowane i odświeżone
pomieszczenia, nowe wykładziny,
meble, lampy, czy wreszcie bajkowe
rysunki w czytelni dla dzieci, które wyszły spod pędzla p. Józefy Potaczek
nadają tej instytucji przyjazny klimat.
Nowa dyrektor wraz z pracowni-

kami wprowadziła nowoczesny system
katalogowania zbiorów bibliotecznych
SOWA. Dzięki niemu można on-line
podglądnąć, czy dana książka jest dostępna, a wypożyczenie i zwrot, dzięki
elektronicznym kartom jest szybki
i banalnie prosty.
W Bibliotece, oprócz codziennej
działalności, odbywają się zajęcia oraz
wydarzenia społeczne, edukacyjne
i kulturalne. W przeciągu 4 ostatnich
lat odbyły się: 12 imprezy biblioteczne,
32 wystawy, 60 spotkań czytelniczych,
33 lekcje biblioteczne, 16 konkursów,
9 warsztatów oraz 6 prelekcji bądź
odczytów.
Problemy lokalowe instytucji kultury
oraz nieskuteczne próby ich rozwiązania spowodowały, że urząd miasta
zlecił opracowanie koncepcji budowy
Miejskiego Centrum Kultury przy
ul. J. Marka (patrz str. 39).
Red.

Ważna przeszłość

S

amorząd miejski w trakcie
ostatnich czterech lat poświęcił
wiele uwagi sprawom tradycji,
historii miasta i upamiętnieniu
ważnych rocznic.
W sierpniu 2012 roku z inicjatywy
Burmistrza Miasta i Rady Miasta
odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą księdzu Józefowi Stabrawie, wieloletniemu proboszczowi mszańskiej
parafii św. Michała Archanioła, męczennikowi obozu w Dachau. Czarny
granit z podobizną zasłużonego dla
miasta Kapłana zawisł na murze przyległym do ulicy, która decyzją Rady
Miasta zyskała nazwę „ul. Ks. Józefa
Stabrawy”.
Także w ósmym miesiącu 2012 minęła okrągła, bo 70-ta rocznica masakry 881 Żydów z Mszany Dolnej
i okolic, których oprawcy z gestapo
zamordowali w bestialski sposób. Rada
Miasta, po zasięgnięciu opinii z Krakowskiej Gminy Żydowskiej, nadała
dojściu do pomnika nazwę Aleja Pa-

mięci Ofiar Holokaustu, natomiast
z inicjatywy burmistrza alejka otrzymała nowy wygląd - została wymieniona kostka oraz posadowiono kamienny obelisk w formie macewy
z tablicą pamiątkową. Okolice samej
mogiły uporządkowano i posadzono
kwiaty i inną roślinność. Podczas uroczystości upamiętniających tragedię 23
sierpnia obecni byli przedstawiciele
Gminy Żydowskiej, wzruszeni, że mieszkańcy miasta i samorząd Mszany
Dolnej nie zapomina o tych tragicznych chwilach. Kilkakrotnie w przeciągu kilku ostatnich lat w Urzędzie
Miasta gościliśmy ostatniego ocalałego
z masakry - obywatela USA - Mosesa
Afterguta, który również nie krył zadowolenia z tego w jaki sposób tutaj
traktuje się grób jego Przodków.
W październiku 2012 roku Urząd
Miasta zorganizował zakończenie rewitalizacji miasta w Parku Miejskim.
Uroczystości odbyły się właśnie w tym
miejscu aby uczcić pamięć byłych
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Honorowe obywatelki podczas zakończenia rewitalizacji
Właścicieli parku oraz wielu po- Rodaków - mieszkańców Mszany Dolsiadłości w Mszanie i okolicy, którym nej i okolicznych miejscowości. Obok
tzw. „reforma rolna” po II Wojnie pomnika posadzono pamiątkowe dęby
Światowej odebrała praktycznie pamięci, a po parkowych alejkach odwszystko. Rada Miasta postanowiła, był się I Bieg Katyński. Uroczystości
że Park Miejski będzie nosił imię Ro- były zwieńczeniem programu edukadziny hr. Krasińskich, a Honorowe cyjnego, prowadzonego prawie przez
Obywatelstwo Miasta Mszana Dolna 2 lata wśród uczniów okolicznych gimotrzymają dwie potomkinie rodu: Pani nazjów. W 2014 roku pod nowym poTeresa Dangel oraz Pani dr Stefanii mnikiem znów pojawiły się kwiaty
Krasińskiej. Była to forma choćby częś- i znicze.
Miasto jest również inicjatorem, orciowego zadośćuczynienia członkom
rodziny doznanych krzywd i niespra- ganizatorem i aktywnym uczestnikiem
wszystkich uroczystości patriotycznych
wiedliwości.
Park Miejski w 2013 roku był rów- oraz religijnych, takich jak 3 Maja, 11
nież miejscem uczczenia pamięci ofiar listopada, Boże Ciało. Dzięki samoZbrodni Katyńskiej oraz katastrofy rządowi kontynuowana jest również
Smoleńskiej. Na kamiennym obelisku nowa tradycja - mszy św. za Ojczyznę
zawisły pamiątkowe tabliczki z nazwis- i Miasto na górze Grunwald w każdą
kami rozstrzelanych W Charkowie rocznicę bitwy z 1410 roku.
Red.
i Twerze strzałami w tył głowy naszych

Edukacja - pozytywne zmiany
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Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. W 2011 zakończył się największy projekt „Łatwiejszy start pakiet działań edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej

Wydatki budżetu miasta na przedszkola i kluby dziecięce [zł]
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W

roku 2013 odbyły się trzy
konkursy na kierownicze stanowiska w placówkach oświatowych Mszany Dolnej. Wakujące
stanowisko Dyrektora Przedszkola
Miejskiego Nr 2, po odejściu na emeryturę wieloletniej Dyrektor Teofili Latoś, zajęła pani Halina Domiter,
znająca placówkę od podszewki, gdyż
tutaj pracowała przez 28 lat!
Dwa pozostałe konkursy na dyrektorów zespołów szkół miejskich wynikały z zakończenia się kadencji kierujących tymi placówkami pań: Anny
Górskiej i Józefy Łabuz. O ile w przypadku ZSM 1 nie stanął nikt w szranki
z ówczesną dyrektor i konkurs był
właściwie formalnością, o tyle w konkursie na dyrektora ZSM 2 z Dyrektor
Łabuz konkurował pan Jarosław Mazur, nauczyciel z Gimnazjum w Mszanie Górnej. Jednak i tutaj zachowane
zostało status quo - dyrektor z 28 letnim stażem pozostała na piastowanym
dotychczas stanowisku.
Ostatnia czterolatka samorządowa
to realizacja kilku projektów edukacyjnych finansowanych ze środków

z Mszany Dolnej”. Dzięki niemu
uczniowie skorzystali z dodatkowych
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
poradnictwa zawodowego oraz programu profilaktycznego. W trakcie
dwuipółrocznej realizacji projektu odbyło się 3432 godzin zajęć, 10 wycieczek autokarowych, czy też zakupiono
liczne pomoce dydaktyczne. Efektem
było wyrażone w ankietach zadowolenie uczestników oraz poprawa ocen
znacznej większości uczniów.
W 2012 mszańskie szkoły przystąpiły także do projektu systemowego, finansowanego także z PO KL,
„Indywidualizacja nauczania w klasach
I-III”, polegającego na przeprowadzeniu zajęć logopedycznych, zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, zajęć dla dzieci
z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
w tym także zagrożonych ryzykiem
dysleksji, zajęć gimnastyki korekcyjnej
dla dzieci z wadami postawy.
Innymi urzędowymi inicjatywami
były zajęcia dla najmłodszych dzieci
(zerówki i przedszkole) w ramach projektów unijnych „Atrakcyjna zerówka”,
„Atrakcyjne przedszkole” oraz „Mały
człowiek - wielka sprawa” - kładące
nacisk na rozwój zainteresowań
oraz poszerzenie oferty edukacyjnej
placówek.
Upływająca kadencja samorządowa
to w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 kilka
istotnych wydarzeń. W kwietniu 2011
roku uroczyste otwarcie największej
inwestycji, związanej ze szkolnictwem,
Miejskiej Hali Sportowej. Od tej chwili
hala gości wiele imprez sportowych ligową siatkówkę, turnieje, zawody
szkolne oraz wydarzenia o charakterze
edukacyjnym i społecznym (forum sa-

Wspieranie rodzin przejawia się w systematycznie rosnących wydatkach na
przedszkola

www.mszana-dolna.eu

37

Ludzie

38

www.mszana-dolna.eu

Sportowe awanse
FOT. URZĄD MIASTA

O

Śp. Kazimierz Kokoszka
nowszczyzny jest to jedyny obiekt
z pełnowymiarową bieżnią lekkoatletyczną. Obiekt w 2013 r. był także
areną zmagań Finalistów Małopolskiego Turnieju Orlików o Puchar Premiera Donalda Tuska
Na samorządowym Orliku trenuje
KS Turbacz, grają amatorskie drużyny,
zajęcia dla najmłodszych animuje trener zatrudniony przez Urząd Miasta.
Tam też odbyło się parę zawodów dla
młodych adeptów futbolu. W bieżącym
roku w Dzień Dziecka gościliśmy tutaj
na miniturnieju piłkarską Akademię
21 byłego reprezentanta Polski i Wisły
Kraków - Mirosława Szymkowiaka.
Red.

FOT. URZĄD MIASTA

prócz opisanych zawodów, wydarzeń animowanych na Miejskiej Hali Sportowej, opisanych
na str. 14, również na innych arenach
sportowych działo się wiele. Przede
wszystkim na miejskim stadionie przy
ul. Spadochroniarzy, który był miejscem spektakularnych wydarzeń ligowych. Tutaj bowiem, wspierana finansowo i organizacyjnie przez samorząd
miejski, A-klasowa drużyna piłkarska
KS Turbacz dokonała w latach 20122013 niezwykłego wyczynu, awansując
w trok po roku o dwie klasy rozgrywkowe, lądując w IV lidze!
Chociaż okazało się, że po jednym
sezonie Turbacz wrócił do V ligi, to
już tutaj poczyna sobie całkiem nieźle,
zajmując w dniu pisania tego tekstu
I miejsce w tabeli rundy jesiennej.
Drużyna przeżyła również ciężkie
chwile, kiedy to 20 lipca 2012 roku
zmarł tragicznie Kazimierz Kokoszka
- Sekretarz i gospodarz klubu.
Na stadionie miejskim odbywają się
także zawody sportowe - głównie
szkolne o zasięgu gminnym, czy powiatowym, gdyż na terenie lima-

Radość piłkarzy KS Turbacz z awansu

Korzystna współpraca

K

ontynuowana jest owocna i regionalnych. Ze środków programu
współpraca z partnerską Gminą Polsko - Słowackiego zakupiono rówNiżna na Słowacji. Podczas nież przenośną scenę, a w bieżącym
wspólnych spotkań oraz imprez regio- roku wydano album oraz mapę o partnalnych wymieniane są doświadczenia nerach, a także powstał system tablic
pomiędzy mieszkańcami i samo- informacyjnych w Mszanie Dolnej
rządowcami, a nawet zawiązywane są (o czym piszemy na str 8).
Red.
trwałe przyjaźnie. Tradycyjnie wzorowo ze sobą współpracują strażacy ochotnicy z obu gmin.
Nowe grupy, które zaczęły
ze sobą współdziałać to
chórzyści oraz wędkarze
muchowi, którzy gościli
u gościnnych braci Słowaków.
Zrealizowano wspólnie
4 mikroprojekty - po 2 po
każdej ze stron granicy.
Dzięki tym przedsięwzięciom możliwa jest realizacja wspólnych spotkań, imprez
folklorystycznych Wędkarze po zawodach na Słowacji
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morządów, konferencje, spotkania
charytatywne). Tutaj także odbyła się
okazała kulminacja obchodów 50-lecia
Szkoły Podstawowej Nr 1 - uczniowie
z nauczycielami przygotowali dowcipny program artystyczny, szkoła wydała numer specjalny naszej gazety,
dopisali także zaproszeni goście z absolwentami tysiąclatki na czele.
Spośród ważniejszych inwestycji
i remontów w ZSM 1 należy wymienić
powstanie boiska wielofunkcyjnego
z bezpieczną nawierzchnią, odnowienie i dostosowanie dla potrzeb osób
niepełnosprawnych łazienek, doposażenie sal w meble z Holandii, czy też
wymiana lamp oświetleniowych w salach lekcyjnych w ramach nagrody
w konkursie organizowanym przez
firmę Phillips.
W Zespole Szkół Miejskich Nr 2
zrealizowano program COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”, polegający na wymianie uczniów i nauczycieli pomiędzy krajami unijnymi. Dzięki
temu nasza szkoła mogła zebrać cenne
doświadczenia od partnerów z Węgier,
Hiszpanii oraz Włoch (i vice versa).
W szkole wyremontowano prysznice, dzięki czemu będzie można przyjmować gości z Polski w ferie i wakacje,
co może być cennym doświadczeniem
dla placówki, a także źródłem dodatkowych dochodów.
Przedszkole Miejskie Nr 1 wzbogaciło się o nowoczesne urządzenia na
placu zabaw w ramach środków z funduszu przeciwalkoholowego. Po raz
pierwszy w roku 2012, a następnie
w roku 2013 przedszkolaki otrzymały
możliwość bezpiecznej i atrakcyjnej zabawy w swoim ogródku na ul. Leśnej.
W związku ze zmieniającymi przepisami przeciwpożarowymi zaszła konieczność istotnych zmian w niemłodym już budynku Przedszkola.
Przebudowano instalację wodną z hydrantami oraz zlecono wykonanie dokumentacji budowy nowej, zewnętrznej klatki schodowej.
W Przedszkolu przy ul. Orkana wykonano także kilka istotnych remontów. Przy okazji rewitalizacji, z odzyskanej kostki, w 2011 r. wykonano
podjazd do ul. inż. Marka. W 2013
roku wymieniono pokrycie dachu, ocieplono również poddasze. Także wnętrze przedszkola otrzymało nowy wygląd, zerwana została boazeria,
wyremontowane ściany - pojawiły się,
cieszące oczy dzieci, baśniowe malunki
na ścianach. Skorodowaną, odgradzającą teren od Parku Miejskiego
siatkę wymieniono na nową. Wreszcie
w bieżącym roku wymieniono przeszkloną „witrynkę” w budynku i pomalowano elewację.
Red.

Fotogaleria

Koncepcja Miejskiego Centrum Kultury z salą widowiskową
w Mszanie Dolnej przy ul. J. Marka

KONCEPCJA: eM4
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Odzież robocza

