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RADA MIASTA
Dyżury Przewodniczącej 
i Wiceprzewodniczącej:

Przewodnicząca Rady Miasta 
AGNIESZKA MODRZEJEWSKA-POTACZEK
Przyjmuje mieszkańców w piątki
w godz. 14.00-15.30

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
AGNIESZKA SASAL
Przyjmuje mieszkańców w środy
w godz. 14.00-15.00

Darmowa pomoc prawna
w Urzędzie Miasta

Na terenie Powiatu Limanowskiego działa pięć punk-
tów darmowej pomocy prawnej, w których porad udzie-
lają radcowie prawni oraz adwokaci. Do każdego z nich
może przyjść osoba uprawniona, niezależnie od miejsca
zamieszkania. Jeden z punktów wyznaczony jest w na-
szym mieście – w budynku Urzędu Miasta, ul. Piłsud-
skiego 2. Wejście do punktu nieodpłatnych porad praw-
nych znajduje się od strony parkingu. Punkt jest czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach.
Poniedziałek: 11.15 – 15.15, Wtorek: 14.00 – 18.00
Środa: 10.15 – 14.15, Czwartek: 8.00 – 12.00,
Piątek: 14.00 – 18.00
Dyżury wszystkich prawników oraz szczegółowe informacje

znajdziecie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Limanowej oraz pod numerem telefonu: 18 33 37 804

Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych

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

Dyżury Psychologa 
w Urzędzie Miasta

mgr Dorota Trzop
Poniedziałek: 17.00 – 19.00, Czwartek: 17.00 – 19.00

(przyziemie, wejście od strony parkingu)
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Samorząd

Szanowni Mieszkańcy miasta Mszana Dolna!

Mija połowa obecnej kadencji
Rady Miasta Mszana Dolna.
Był to okres bardzo trudnej 

i merytorycznej pracy Radnych i Bur-
mistrza ukierunkowanej na  potrzeby
mieszkańców Miasta. 

Radni i Burmistrz zawsze kierowali
się dobrem mieszkańców, a uchwały
podejmowane przez Radę Miasta za-
wsze związane były z zaspokojeniem
najpilniejszych potrzeb, szczególnie 
w zaopatrzeniu ilościowym i jakościo-
wym w wodę pitną, po ośmiu latach
zaniedbań inwestycyjnych w tym za-
kresie.

Zaledwie w ciągu dwóch lat wy-
budowane zostały nowoczesne dwie
stacje uzdatniania wody za prawie
13 mln zł. Dzięki staraniom Burmist-
rza Józefa Kowalczyka zmieniono
błędne projekty stacji uzdatniania
oraz  pozyskano na ten cel  10,5 mln
zł bezzwrotnych  dotacji z różnych
źródeł.

Wiele udało się zrobić w zakresie
przebudowy: drogi, chodników, par-
kingów i oświetlenia ulicznego na
osiedlu mieszkaniowym „Krakowska”,
drogi i chodników ulicy Słowackiego,
drogi i chodników  ulicy Mroza, ulicy
Słonecznej. Wykonano przebudowę
dróg wewnętrznych: ulicy Grunwaldz-
kiej, drogi do osiedla Sutory, drogi na
Krupciówce oraz nowej drogi na Za-
rabiu (pod Okrągłą),  na którą miesz-
kańcy czekali  przeszło 50 lat.

Znacznie poprawiło się bezpieczeń-
stwo pieszych  po wybudowaniu przez
GDDKiA- przy aktywnym udziale
miasta  na etapie projektowania i po-
zyskania terenów –chodnika przy ulicy
Zakopiańskiej. Wiele w tym zakresie
jest do zrobienia, ponieważ  miasto
nie posiada dokumentacji projektowej
oraz nie posiada uregulowanego
stanu prawnego gruntów pod drogi
- szczególnie na „Pańskim”, gdzie
wysprzedano w poprzedniej kaden-
cji grunty pozostawiając mieszkań-
ców  z problemem dojazdu do nowo
budowanych domów.

Dużą uwagę poświęciliśmy spra-
wom ochrony środowiska czego efek-
tem jest :
- montaż na 522 domach  kolektorów
słonecznych,
- wywóz 297 ton eternitu z budynków
mieszkalnych,
- przystąpienie do prac projektowych
kanalizacji sanitarnej przy ulicy
Słonecznej i Spadochroniarzy,
-  przygotowanie dokumentacji do ter-
momodernizacji Zespołu Szkół Miej-
skich Nr 1,
- przystąpienie do ochrony powietrza

poprzez opracowanie planu gospo-
darki niskoemisyjnej niezbędnej do
wymiany pieców do ogrzewania,

W najbliższym czasie działania
Rady i Burmistrza będą się koncen-
trować szczególnie na:
- budowie sieci wodociągowej wzdłuż
ulicy Leśnej ,
- budowie sieci kanalizacji sanitarnej
wzdłuż ulicy Słonecznej i Spadochro-
niarzy,
- przebudowie klatki schodowej 
w Przedszkolu przy ulicy Leśnej,
- budowie dróg wewnętrznych –ulica
Fabryczna i  na osiedlu „Pańskie”.
- rozpoczęciu dokończenia budowy
„Sokołu” obok Biblioteki oraz remon-
cie „Orkanówki”
- kontynuacji budowy chodnika na
Słomce.

Są to tylko wybrane zamierzenia 
i o wielu podjętych staraniach nie mó-

wimy - jak chociażby ścieżki rowe-
rowe, czy remont stadionu - które
mogą być realizowane po znalezieniu
środków zewnętrznych. W tym zakre-
sie złożyliśmy wnioski i czekamy na
ich rozpatrzenie.

Rada Miasta Mszana Dolna, będąc
organem uchwałodawczym i kontro-
lnym, w sposób merytoryczny, zgodnie
z prawem i oczekiwaniami mieszkań-
ców stanowi miejscowe prawo.  W mi-
nionym czasie Rada Miasta obrado-
wała na 26 sesjach i podjęła w tym
czasie ponad 200 uchwał. Wszystkie
podejmowane uchwały były wcześniej

rozpatrywane przez Komisje Rady.
Radni zgłaszali wiele wniosków do-
tyczących spraw mieszkańców, wy-
rażali swoje stanowisko w sprawach
istotnych dla mieszkańców Miasta oraz
podjęli szereg inicjatyw dotyczących
Miasta. Należy otwarcie powiedzieć,
że nie zawsze i nie we wszystkim się
zgadzamy, jednak w sprawach kluczo-
wych dla Mszany Dolnej zawsze udaje
nam się wypracować kompromis. 

Na podkreślenie zasługuje dobra,
merytoryczna współpraca Rady Miasta
z Burmistrzem Miasta oraz z pracow-
nikami Urzędu Miasta Mszana Dolna.

Zdajemy sobie sprawę, że w naszym
Mieście jest jeszcze wiele do zrobienia. 

Zobowiązujemy się, że we wzajem-
nej współpracy z Wami Szanowni
Mieszkańcy nadal dokładać będziemy
wszelkich starań aby zrealizować jak
najwięcej zadań wykorzystując środki
budżetowe oraz pozyskując środki 
zewnętrzne.

Pragniemy serdecznie podziękować
mieszkańcom naszego Miasta za roz-
mowy, sugestie i wiele życzliwości.
Serdecznie dziękujemy Wiceprzewod-
niczącej Rady  oraz wszystkim Rad-
nym za pełną zaangażowania pracę,
zrozumienie i umiejętność dobrej
współpracy. Za dobrą i merytoryczną
współpracę dziękujemy  także  Sekre-

tarzowi Miasta oraz wszystkim Pra-
cownikom Urzędu Miasta. Liczymy na
dalszą tak dobrą i owocną współpracę.

Szanowni Mieszkańcy - w związku
ze zbliżającymi się Świętami Bożego
Narodzenia  życzymy zdrowych i spo-
kojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz
szczęśliwego Nowego Roku 2017. 

Burmistrz Miasta Mszana Dolna
Józef Kowalczyk

Przewodnicząca Rady Miasta 
Agnieszka Modrzejewska-Potaczek

Wszystkie działania konsultowane są z mieszkańcami miasta

FO
T.

 U
R
Z
Ą

D
 M

IA
ST

A

Przewodnicząca Rady Miasta 
Agnieszka Modrzejewska-Potaczek 
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Dnia 26 listopada w Miejskim
Ośrodku Kultury odbyło się
spotkanie informacyjne z mie-

szkańcami miasta dotyczące wymiany
pieców. Spotkanie było podzielone na
dwa panele. Całość prowadził Sekre-
tarz Miasta Pan Antoni Róg. 

W części pierwszej spotkania miesz-
kańcy mięli możliwość wysłuchania
prezentacji przedstawiciela firmy ECO-
VIDI Pana Tomasza Lisa dotyczącej
trwających prac nad Planem Gospo-
darki Niskoemisyjnej dla Miasta
Mszana Dolna. Pan Tomasz w swej
prezentacji przedstawił wyniki z prze-
prowadzonej ankiety na terenie miasta
oraz przybliżył informacje związane z
termomodernizacją budynków miesz-
kalnych. W drugiej części spotkania
pracownik tut. urzędu Agnieszka Duda

przedłożyła informacje dotyczące wa-
runków przystąpienia do dofinanso-
wania na wymianę kotłów centralnego
ogrzewania w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Małopolskiego. Pod hasłem
„Walczmy razem o czyste powietrze”
mieszkańcy zostali poinformowani 
o warunkach koniecznych do spełnie-
nia by wziąć udział w programie dofi-
nansowujący.

Miasto Mszana Dolna złożyło wnio-
ski wstępne na łączną kwotę dofinan-
sowania: 2 098 527,60 zł. 

Po zakończonych prezentacjach 
z sali padały pytania, mamy nadzieję,
że udało się wyjaśnić wszelkie wątpli-
wości. Na zakończenie spotkania Bur-
mistrz Miasta Mszana Dolna Józef Ko-
walczyk podziękował mieszkańcom za

tak liczne przybycie i zainteresowanie
związane z poprawą jakości powietrza
w naszym regionie. Pan Burmistrz
Miasta uwagę na realizowane dotych-
czas projekty dotyczące działań pro-
środowiskowych: montaż instalacji so-
larnych, unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest, a także na dzia-
łania planowane do realizacji w naj-
bliższym czasie, takich jak termomo-
dernizacja Zespołu Szkół  Miejskich 
nr 1 oraz pozyskanie dofinansowania
na wymianę pieców na terenie miasta.

Osoby zainteresowane tematem
wymiany kotłów zapraszamy do 
wzięcia udziału w projekcie poprzez
wypełnienie ankiety i złożenie jej 
w pokoju 203 - Referat Ochrony 
Środowiska.

Red. U.M.

Weź dotację, wymień piec - spotkanie 
z mieszkańcami

Podczas spotkania mieszkańcom przedstawiono warunki przystąpienia do dofinansowania na wymianę kotłów
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Niebezpieczny azbest znika z miasta
się kolejne programy związane z usu-
waniem azbestu, do których przystąpi
Miasto Mszana Dolna, gdyż zaintere-
sowanie wśród mieszkańców naszego
miasta wzrasta.

Red. U.M.

Zakończył się
program pn.
„Odnawialne

źródła energii w
Mszanie Dolnej oraz gminach partner-
skich” współfinansowany przez Szwaj-
carię w ramach szwajcarsko-polskiego
programu współpracy z nowymi kra-
jami Unii Europejskiej. 

Ostatecznie, w ramach realizacji pro-
jektu wykonano 522 instalacje, co ozna-
cza, że ¼ budynków mieszkalnych 
w Mszanie Dolnej korzysta z przygoto-
wania ciepłej wody z energii słonecznej.

Obecnie miasto przygotowuje się
do składania wniosku na pozyskanie
środków finansowych w ramach
Małopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dotyczącego
ograniczenia niskiej emisji. 

Red. U.M.

Na terenie naszego miasta, poza
działaniem związanym z wy-
mianą pieców, czy zakończo-

nym już programem solarnym, kolej-
nym związanym z troską o środowisko
i zdrowie mieszkańców jest program
związany z usuwaniem wyrobów zawie-
rających azbest.

W połowie marca br. została podpi-
sana pomiędzy Miastem Mszana Dolna
a Gminą Szczucin (liderem programu)
umowa o przystąpieniu Miasta Mszana
Dolna do wyżej wspomnianego szwaj-
carsko-polskiego Programu Współpracy
pn. "Demontaż i bezpieczne składowa-
nie wyrobów zawierających azbest z
obszaru województwa Małopolskiego".

Do dnia dzisiejszego w ramach tego
projektu przyjęto 94 wnioski z terenu
miasta. 40 z nich dotyczyło demontażu
eternitu z dachu, a 54 odebrania 
i bezpiecznej likwidacji z posiadłości.
W efekcie zniknęło z terenu miasta 229
ton eternitu, a wg zgłoszeń do końca
projektu czekają na wywiezienie ko-
lejne 51 tony. Koszt tej operacji to ok.
179 500 zł, z czego 85% czyli ok. 152
500 zł pokrywa strona szwajcarska, 
a 15%, to jest ok. 26 900 zł to koszt
poniesiony przez Miasto Mszana

Dolna. Jeżeli do końca trwania pro-
jektu Miasto Mszana Dolna pozbędzie
się przewidywanych 300 ton eternitu,
to koszt własny utylizacji 1 tony eter-
nitu będzie wynosił 90 zł. 

Należy jeszcze wspomnieć o wnios-
kach na pomoc rzeczową w postaci bla-
chy trapezowej. Do 29 kwietnia przyj-
mowano wnioski i z terenu miasta
zgłoszono 9 wniosków, które zostały
pozytywnie rozpatrzne, co dało bene-
ficjentom 1565 m² blachy wykorzysta-
nej na zmianę pokrycia budynków
mieszkalnych w ramach tego projektu.
Budynki te już są przykryte nową
blachą. Lider projektu, w związku z re-
zerwą finansową, ogłosił kolejny paź-
dziernikowy nabór na pomoc w postaci
blachy na wymianę pokryć dachowych
budynków mieszkalnych i gospodar-
czych. Do Urzędu Miasta wpłynęły 62
wnioski, ale z uwagi na bardzo duże
zainteresowanie w gminach uczest-
niczących w projekcie, zakwalifiko-
wano tylko 7. Przyznana pomoc to
1385 m² blachy, a to pozwoli nam
usunąć kolejne 24 tony  eternitu. 

Program realizowany przez gminę
Szczucin ma zakończyć się w marcu
2017 roku. Mamy nadzieję, że pojawią

Solary - finisz
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25listopada w sali narad
Urzędu Miasta Mszana
Dolna  odbyło się spotkanie

z mieszkańcami ul. Słonecznej i części
ul. Spadochroniarzy w sprawie reali-
zacji projektu pn. „Rozbudowa kana-
lizacji sanitarnej w Mszanie Dolnej 
w rejonie ul. Słonecznej wraz z przy-
ległymi”.

Na spotkaniu projektanci z Pra-
cowni Projektowej Tadeusza Szafrań-
skiego wykonująca projekt na zlecenie
spółki Górna Raba przedstawili
wstępną koncepcję przebiegu projek-
towanej sieci kanalizacji sanitarnej
oraz planowane do zastosowania roz-
wiązania techniczne.  

Obecny na spotkaniu Burmistrz
Miasta przedstawił możliwości reali-
zacji kanalizacji w tym rejonie i wy-
jaśnił dlaczego nie cała ulica Spado-
chroniarzy jest ujęta. Ta część ka-
nalizacji może być realizowana bez 
konieczności budowy przepompowni
z uwagi na fakt, że studzienka po dru-
giej stronie rzeki Mszanki zlokalizo-
wana w ul. Kopernika jest na tyle
głęboka, że pozwoli wykonać kanali-
zację ze spływem grawitacyjnym. 
Następnie zabrał głos Sekretarz Miasta

Antoni Róg i wyjaśnił dlaczego 
tak ważne jest by mieszkańcy wyrazili
zgodę na projektowany przebieg 
tarasy.  

Na tym spotkaniu mieszkańcy mogli
również dokonać ewentualnych popra-
wek w projekcie ze szczególnym uw-
zględnieniem usytuowania sięgaczy
kanalizacyjnych w obrębie swoich nie-
ruchomości. Przedstawili również pro-
pozycję zmiany trasy tak, by można
było jeszcze więcej domów podłączyć.
Projektanci umówili się na spotkanie

w terenie by również te zapropono-
wane rozwiązania sprawdzić i ewen-
tualnie dokonać zmiany trasy prze-
biegu kanalizacji.

Zamierzeniem naszym jest rozpo-
częcie tej inwestycji w II kwartale 2017
roku. Po wykonaniu tej kanalizacji
znacznie poprawi się jakość wody 
w studniach zlokalizowanych na
brzegu rzeki Mszanki będących uję-
ciem wody dla stacji uzdatniania wody
przy stadionie.

Red. U.M.

Spotkanie w sprawie projektu kanalizacji

Wdniu 18 października br. od-
była się kolejna sesja Rady
Miasta Mszana Dolna. Posie-

dzenie rozpoczęło się od złożenia gra-
tulacji Panu Piotrowi Armatysowi za
zdobycie kolejnego medalu w wędkar-
stwie muchowym. W Słupsku 9 paź-
dziernika 2016 roku zakończyły się
Mistrzostwa Europy, na których Pan
Piotr zdobył indywidualnie brązowy
medal, a wraz z drużyną złoty medal
Mistrzostw Europy w wędkarstwie mu-
chowym. Gratulacje w imieniu Rady
Miasta złożyła Pani Przewodnicząca
Rady, a Burmistrz Miasta podarował
mistrzowi symboliczną złotą rybkę. 

Na zakończenie sesji głos zabrała
Pani Agnieszka Wachowska Zastępca
Dyrektora GDDKiA ds. Zarządzania
Drogami i Mostami w Krakowie, która

poinformowała 
o zakończeniu
budowy chod-
nika wzdłuż ul.
Zakopiańskie j 
w Mszanie Dol-
nej. Jak przeka-
zał obecny rów-
nież na posiedze-
niu Rady Kierow-
nik Rejonu w No-
wym Sączu Pan Tadeusz Pytko 
w bieżącym roku wykonano ostatni
odcinek chodnika o długości 1,5 km
za kwotę blisko 1,5 ml zł. Pani Dyrek-
tor podziękowała Burmistrzowi Miasta
za dobrą współpracę i zaangażowanie
oraz poinformowała, że starania Bur-
mistrza Miasta o budowę chodnika
przy ul. Słomka zakończyły się powo-

dzeniem i w roku przyszłym rozpocz-
nie się budowa tego równie ważnego
dla mieszkańców odcinka chodnika.
Burmistrz Miasta i Przewodnicząca
Rady złożyli podziękowania zarówno
Pani Dyrektor jak i Kierownikowi Re-
jonu GDDKiA oraz nieobecnemu na
posiedzeniu Rady Panu Wiesławowi
Jańczykowi posłowi ziemi limanow-
skiej. Jak przekazał Burmistrz Miasta
Pan poseł Wiesław Janczyk pomógł w
pozyskaniu dotacji w wysokości ponad
1 mln zł. na realizację tej inwestycji.
Po sesji Rady wszyscy obecni udali się
na ul. Zakopiańską podziwiać wyko-
nany chodnik wraz ze zjazdami i nową
zatoką przystankową.

Red. U.M.

Budowa chodnika na ul. Zakopiańskiej

Prezentacja wstępnej koncepcji przebiegu projektowanej sieci kanalizacji
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zakończona!
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Chodnik przy Zakopiańskiej gotowy, kolejny przy ul. Słomka

Gratulacje dla Piotra Armatysa za zdobycie brązowego medalu
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We wrześniu zakończył się 
remont ulicy Słonecznej -
wszystkie prace udało się 

zamknąć już w połowie miesiąca. 
Przychylna pogoda ułatwiła prace nie
tylko związane z nawierzchnią, ale 
również prace porządkowe.

Teraz nie tylko nowy asfalt cieszy
oko, ale wyczyszczone koryto Szkla-
nówki. Porządki rozpoczęli pracownicy
Zakładu Gospodarki Komunalnej, przy
dużym wsparciu Dominika Firka 
z Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej. Wycięte zostały samosiejki,
które skrywały ogromne ilości śmieci.
Dzięki temu okolica zaczęła wyglądać
schludnie, teren wzdłuż ulicy stał się
bardziej przejrzysty i bezpieczny. 
Zawsze na początku roku szkolnego
odbieraliśmy sygnały, by wycinać
krzewy zasłaniające przejście przez
mostek, by droga zarówno do kościoła
jak i do szkoły była bardziej bez-
pieczna. Teraz maszerującym dzieciom
do szkoły już zarastające krzewy nie
przeszkadzają. Również kierowcy mają
zdecydowanie lepszą widoczność po-
ruszając się to tej trasie.

Realizacja tej inwestycji możliwa
jest po otrzymaniu prawie 80 % dofi-
nansowania z Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji w ramach
środków przeciwpowodziowych czyli
198.278,00 zł. Wkład własny to kwota
49.570 zł. Wykonawcą inwestycji jest
firma "Podhalańskie Drogi" z Nowego
Targu.

Red. U.M.

Finał 
na ulicy

Słonecznej

Ulica Grunwaldzka i ulica Zara-
bie - obie te drogi nabrały zu-
pełnie nowego wyglądu dzięki

pozyskanej dotacji z Województwa
Małopolskiego i środków własnych 
w ramach naprawy dróg rolniczych.
Każdy, kto choć raz wybrał się na ma-
lownicze wzniesienie z białym krzyżem
i wybierał trasę przez ul. Grunwaldzką
teraz może być zaskoczony, ścieżka
spacerowa za potokiem Słomka, daw-
niej zwykła droga dojazdowa do pól
jest pokryta asfaltem. 

W ramach remontu wymienione
zostały również korytka na głębsze 
i bardziej pojemniejsze oraz wykonane
zostały przepusty. Wartość całego za-
dania to 95 515, 03 zł, w tym wkład
środków własnych to 67 674, 55 zł a
dotacja z Województwa wynosi 30 000
zł. Kolejna ze spacerowych dróg, tzw.
stara droga na Glisne, którą szlak czer-
wony poprowadzi każdego turystę na
Luboń również ma zupełnie inny wy-

gląd. Zostało wykonane odwodnienie,
przepust, a mieszkańcy pod Okrągłą
górą do swoich domów dojadą już te-
raz po betonowych płytach. Wcześniej
droga nie nadawała się do jazdy sa-
mochodami osobowymi. Podobnie jak
w przypadku ul. Grunwaldzkiej wspar-
cia w postaci dotacji udzielił Zarząd
Województwa Małopolskiego - 30 000 zł,
wkład własny to kwota 66515,03 zł.
Całkowity koszt remontu drogi to 
96 515, 03 zł. Jeśli chodzi o tą część
miasta, na tym remoncie plany się nie
kończą. Kolejnym działaniem na 
ul. Zarabie jest budowa chodnika tym
razem przy współudziale Starostwa 
Limanowskiego. Podział kosztów to
50% środków finansowych Powiatu,
50% środków Miasta Mszana Dolna.
Plany związane z tą inwestycją to już
przyszły rok, na ten moment gotowy
jest już projekt chodnika – koszt pro-
jektu to 36 900 zł.

Red. U.M.

Ulica Grunwaldzka i Zarabie

Wdniu 30 czerwca - zgodnie 
z harmonogramem - zakoń-
czyły się prace na ul. Sło-

wackiego. Wyremontowana ulica cie-
szy oko nie tylko
mieszkańców, bez-
pośrednich użytkow-
ników tej drogi. 

Nowa kostka na
chodnikach, ulica
bez dziur z nowym
asfaltem oznacza też
b e z p i e c z n i e j s z ą
drogę do szkoły.
Wprawdzie dwa mie-
siące remontu były
uciążliwe zarówno
dla przedszkolaków,
jak i uczniów miej-
skiej szkoły, ale
warto było przecze-
kać te niedogod-

ności. Teraz można podziwiać efekt
prac wykonanych przez lokalną firmę
"Janda". Koszt remontu wyniósł
494.000 zł.

Red. U.M.

Zakończyły się prace 
na ul. Słowackiego

Nowy asfalt na ul. Słonecznej 
i wyczyszczone koryto Szklanówki
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Kierowcy mają lepszą widoczność
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Inwestycja podnosi bezpieczeństwo

Drogi zyskały nowy wygląd dzięki wojewódzkiej dotacji i środkom miasta
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Wydarzenia

Wczesnym listopadowym po-
południem na mszańskim
Rynku rozstawiły się barwne

sztandary. Wprowadzone spod remizy
przez Orkiestrę Dętą OSP z Mszany
Dolnej zajęły miejsca po bokach placu
honorując młodzież w militarnych stro-
jach. Dwa zagórzańskie samorządy:
Gmina i Miasto Mszana Dolna obcho-
dziły 98 rocznicę odzyskania niepo-
dległości przez naszą Ojczyznę. 

Wspólne uroczystości zgromadziły
liczne poczty sztandarowe szkół, sto-
warzyszeń, jednostki OSP z całego te-
renu. Wszystkich przybyłych w imieniu
swoim i Wójta Gminy Bolesława Żaby
przywitał Burmistrz Miasta Józef Ko-
walczyk. Obecni byli Księża Probosz-
czowie dwóch mszańskich parafii, jak
również Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Kania, Przewodnicząca
Rady Miasta Agnieszka Modrzejewska-
Potaczek oraz radni obydwu samo-
rządów. W uroczystościach brali udział
radni Powiatu Limanowskiego z Wice-
przewodniczącym Rady Franciszkiem
Dziedziną. Po wciągnięciu flagi pań-
stwowej na maszt i odśpiewaniu
hymnu dowódca Związku Strzelec-
kiego "Strzelec" Bogdan Schmidt od-
czytał Apel Poległych. 

Jednak najważniejszym punktem
spotkania na rynku było złożenie przy-

sięgi przez nowych
członków Stowarzy-
szenia „Strzelec”. Do
powołanej w ze-
szłym roku jednostki
"Strzelec" przy Ze-
spole Szkół Tech-
niczno-Informatycz-
nych dołączyło 21
nowych członków. Na cmentarzu za-
palono znicze i złożono wiązanki kwia-
tów pod głównym pomnikiem i na
kwaterze wojskowej. Wszyscy uczest-
nicy uroczystości wzięli udział we
mszy św. odprawionej w podziękowa-
niu za dar wolnej i niepodległej Oj-
czyzny. Mszę św. koncelebrowali pro-
boszczowie naszych mszańskich parafii
a oprawę mszy św. zapewnili chórzyści
Chóru Męskiego i Orkiestra OSP. 
W wygłoszonym kazaniu Ks. Proboszcz

11 Listopada - Zagórzańskie Święto
Niepodległości

Jerzy Raźny podzielił się kilkoma 
refleksjami związanymi z Ojczyzną. 
Na zakończenie mszy św. Wójt Gminy
Bolesław Żaba w kilku słowach jeszcze
raz podziękował wszystkim za obec-
ność i udział w uroczystościach. Jest
to dla nas wszystkich wspaniała lekcja
historii i patriotyzmu. Wspólne świę-
towanie zakończył drugi otwarty bieg
niepodległościowy w parku miejskim.

Red. U.M.

W Święto Niepodległości „Strzelec” zyskał 21 członków
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Powiewały biało-czerwone flagi,

na twarzach pojawiły się charak-
terystyczne dwa kolory, gdzieś

błysnął kotylion, zamigotało czerwone
światełko, a wśród tłumu biegaczy
można było wyłowić tych, którzy stro-
jem lub drobnym elementem wpisali
się Niepodległościowy Bieg. 

Zimne i mroźne powietrze nie od-
straszyło tych, którzy chcieli już po raz
drugi na sportowo uczcić Święto Nie-
podległości. Całą akcję zainicjował
Zygmunt Łyżnicki wraz z Sekcją Bie-

gów Górskich i Długodystansowych
MOK Mszana Dolna. Wspólny rekrea-
cyjny bieg miał tylko jedną zasadę:
biegnie się 11 minut na 11 listopada.
W naszym parku miejskim to dystans
ok. 5 okrążeń więc gdy tylko wy-
brzmiał hymn państwowy na sygnał
naszego najsłynniejszego biegacza wy-
startowali. Biegli mali, duzi, ucznio-
wie, całe rodziny i dla dobrego
przykładu dwie panie radne: Wice-
przewodnicząca Agnieszka Sasal oraz
Stanisława Dziadkowiec – w sumie

około 40 osób. Nie zabrakło też takich,
którzy chcieli się sprawdzić na takim
dystansie, ale nie to było najważnie-
jsze. Na wszystkich, którzy dobiegli do
mety czekała ciepła herbata i kolorowy
odblask.

Dziękujemy za obecność w imieniu
organizatorów: Miasta Mszana Dolna,
Gminy Mszana Dolna i Sekcji Biegów
Górskich i Długodystansowym MOK
Mszana Dolna.

Red. U.M.

A w parku...
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Uczestnicy niepodległościowego biegu

Miejscy Samorządowcy oraz poczty sztandarowe z Miasta i Gminy
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We wrześniowy weekend – od
piątku 16 września do nie-
dzieli 17 września – zaroiło

się od zielonych mundurów w naszym
mieście. Harcerze z Chorągwi Krakow-
skiej ZHP rozpoczęli nowy rok zlotem
w Mszanie Dolnej. 

Przez trzy dni ponad tysiąc harcerzy
z całej Małopolski wędrowało po gó-
rach oraz brało udział w przygotowa-
nych atrakcjach, grach terenowych 
i koncertach. Hasłem przewodnim te-
gorocznej inauguracji jest zdobywanie
szczytów. Nie tylko tych górskich, ale
przede wszystkim szczytów umiejęt-
ności i doskonalenia się. Jednym
słowem "Szczyty BezKitu". Ale... być
w Mszanie – stolicy Beskidu Wyspo-
wego i nie zdobyć ani jednej góry, to
nie do pomyślenia. Na szczęście
drużyny miały tak ułożony program,
że okoliczne szczyty nie miały już 
tajemnic. Zuchy wędrowały po eduka-
cyjnych ścieżkach Gorczańskiego
Parku Narodowego, harcerze sięgali
wyżej, choćby na Luboń Wielki. 
Popołudniem na wszystkich czekały
przygotowane pełne atrakcji stoiska
Jarmarku Harcerskiego na placu tar-
gowym. Choć plakaty informowały 
o lokalizacji imprezy na stadionie miej-
skim, trzeba było wykazać się sprytem
i orientacją w dopiero co poznanym
terenie, by odnaleźć jarmark. A można
było dobrze zjeść u zagórzańskich gaź-
dzin, wielkoformatowo pomalować,

nauczyć się puszczać
ogromne bańki myd-
lane, stworzyć zwie-
rzaki z balonów 
lub zszyć najdłuższy
szalik patrolowy.
Dużym zaintereso-
waniem cieszyło się
stoisko Squadnicy
Harcerskiej. Na chęt-
nych wrażeń czekały
dmuchańce, tyrolka,
wozy strażackie czy
ścianka wspinaczkowa GOPRu. I cho-
ciaż pogoda trochę pomieszała szyki,
nie straszny deszcz kiedy ma się dobry
humor i pelerynę. Większość stoisk 
i tak była zadaszona, więc grupy har-
cerzy przemieszczały się od miejsca
noclegu – korzystając z gościnnych
progów naszych mszańskich szkół do
miejsca atrakcji. Na wieczorne kon-
certy czekała rozłożona scena. Poza
występem pięknych dziewczyn z grupy
"Góralki", przybliżającym niewtajem-
niczonym nasz piękny region, na sce-
nie pojawili się młodzi muzykujący
harcerze jako "Delskins". Natomiast
główną gwiazdą wieczoru była Kasia
Moś – związana rodzinnie z mszań-
skim hufcem. Impreza zakończyła się
wspólnym odśpiewaniem Modlitwy
Harcerskiej, kiedy księżyc był już wy-
soko na nocnym niebie... Niedziela
kończyła trzydniową harcerską inau-
gurację. Harcerska msza św., później

apel i odznaczenia dla zasłużonych
druhów oraz najważniejsza informa-
cja, kto przejmuje pałeczkę i w przy-
szłym roku podejmuje się gościć har-
cerzy z całej Małopolski. Zaszczyt padł
na Podhalański Hufiec, więc znowu
góry. Oby równie gościnne, jak Beskid
Wyspowy i Gorce. 

Mamy nadzieję, że harcerze wrócili
do domu w dobrymi wspomnieniami.
Radni Miasta Mszana Dolna przekazali
finansowe środki na to wydarzenie.
Urząd Miasta udzielił niezbędnego
wsparcia, dając do dyspozycji harcerzy
miejskie szkoły, stadion i plac targowy.
Nie zabrakło również drobnych pa-
miątkowych gadżetów. Miejski Ośro-
dek Kultury zapewnił scenę i obsługę
techniczną na dwa dni imprezy. 

Impreza odbyła się pod Honoro-
wym Patronatem Burmistrza i Rada
Miasta Mszana Dolna

Red. U.M.

Harcerzom po inauguracji zostało sporo dobrych
wspomnień... i uśmiech
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LGD czyli Lokalna Grupa
Działania - Stowarzyszenie
„Piękna Ziemia Gorczańska” 

od połowy października ma nową 
siedzibę biura. Mieści się ona teraz 
na ul. Władysława Orkana 1, tuż przy
światłach. 

Warto zapamiętać ten adres, bo-
wiem LGD w ramach opracowanej Lo-
kalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata
2014-2020, pozyskało sporą sumę pie-
niędzy. Pokaźna,  prawie pięciomilio-
nowa kwota przeznaczona zostanie na
wspieranie rozwoju lokalnego. Część

kwoty zostanie przeznaczona na rea-
lizację przedsięwzięć przez mieszkań-
ców, organizacje pozarządowe, czy
gminy, chodzi tu przede wszystkim 
o działania związane z małą infra-
strukturą turystyczną czy rekreacyjną,
promocję obszaru, dofinansowanie

wydarzeń kulturalnych
i sportowych oraz
wszelkie działania
wspierające ochronę
środowiska. 

Połowa z tej kwoty
zadeklarowana została
na wspieranie działal-
ności gospodarczej. Od
2 stycznia 2017r. ruszy
pierwszy nabór wnio-
sków. Przeznaczony

on będzie dla osób chcących otworzyć
własną działalność gospodarczą.
Kwota dofinansowania dla jednej
osoby wynosić będzie 80 000 zł. 
Pamiętać należy, że planując biznes
warto znaleźć takie miejsce lub branżę,
w której istnieje jeszcze pewna nisza,

a tym samym zaoferować takie pro-
dukty, usługi lub towary, na które bę-
dzie zapotrzebowanie. Dostrzeżenie
takiej niszy na Rynku może gwaran-
tować sukces przedsięwzięcia! 

LGD w obecnym okresie programo-
wania zatrudnia w swoim biurze czte-
rech specjalistów z wieloletnim doś-
wiadczeniem w pracy przy środkach
unijnych i są to: Agnieszka Franczak,
Marta Starmach, Ewa Michura oraz
Dorota Płonka. Zachęcamy wszystkich
zainteresowanych mających pomysł 
i chcących pozyskać dofinansowanie 
z Unii Europejskiej do zapoznania się
z informacjami na stronie LGD. Po wię-
cej informacji i doradztwo zapraszamy
do biura LGD w godzinach od 7.30 
do 15.30.

KONTAKT 
- Biuro LGD, ul. Władysława Orkana 1,
tel. 18 267 62 38
- www.lgd.mszana.pl
- e-mail: lgd.mszana@gmail.com

Red. LGD

Skok po kasę - do nowej siedziby LGD

Biuro LGD Stowarzyszenia Piękna Ziemia Gorczańska 
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Inauguracja Roku Harcerskiego w Mszanie
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Już od dziesięciu lat Samorząd
Miasta Mszana Dolna i Powiat Li-
manowski wspólnie organizują

Spotkania Chórów "Laudate Domi-
num". W 2007 po raz pierwszy zapro-
siliśmy do Mszany Dolnej chóry z oko-
licznych miejscowości, by podzieliły
się swoim dorobkiem. 

Pierwsze przeglądy organizowa-
liśmy również przy wsparciu Gminy
Mszana Dolna i Gminy Niedźwiedź,
gdyż jednym z zamysłów było na-
wiązanie kontaktów pomiędzy naj-
bliżej działającymi chórami. Każdy 
z chórów ma okazję zaprezentować
swoje umiejętności, swój dorobek ar-
tystyczny, ale również też nawiązać
kontakt z innymi grupami, podzielić
się swoim muzycznym doświadcze-
niem. Jeśli mamy już za sobą X edycję
tego przeglądu warto wspomnieć 
o tym, co już tradycją się stało. To co-
roczne zagórzańskie święto muzyki
chóralnej miało w każdym roku swo-
jego Patrona - pierwszej edycji patro-
nował ówczesny Przeor Jasnej Góry 
o. Bogdan Waliczek, gościliśmy mni-
chów gdy patronat przyjął Opat Tyńca
o. dr Bernard Sawicki, Patronat Ho-
norowy nad III Przeglądem Chórów
"Laudate Dominum" zgodził się objąć
ks. dr Robert Tyrała - Prezydent Pol-
skiej Federacji Chórów "Pueri Canto-
res". Występował chór mieszany Ka-
tedry na Wawelu, chór Mariański 
z parafii NMP z Lourdes, chór z Niżnej,
chór gospel "Angeli" czy myślenicki
chór "Laudate Dominum". Chórzyści
występują naprzemiennie w dwóch
mszańskich kościołach, w zeszłym
roku zespoły gościł Ksiądz Proboszcz
Tadeusz Mrowiec w parafii Miłosier-
dzia Bożego, a w tym do parafii Świę-
tego Michała Archanioła zaprosił grupy
Ksiądz Proboszcz Jerzy Raźny. 

W tym roku na jubileuszowym spot-
kaniem chórów patronat objął Biskup
Tarnowski Andrzej Jeż. Cały przegląd
rozpoczęła msza św. o godz. 15.00,
muzyczną oprawę zapewnił mszański
Chór Męski, przy okazji śpiewając swo-
jemu koledze z okazji Jubileuszu Ru-
binowych Godów. Podczas oficjalnego
otwarcia przeglądu dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Kultury – Piotr Arma-
tys przeczytał listy gratulacyjne od
Marszałka Województwa Małopol-
skiego Jacka Krupy i Wiceministra
Skarbu Wiesława Janczyka z najlep-
szymi życzeniami skierowane do or-
ganizatorów przeglądu. W imieniu
Przewodniczącej Sejmiku Wojewódz-
twa Małopolskiego Urszuli Nowogór-

skiej list z gratulacjami przeczytał Zdo-
bysław Milewski – Dyrektor Kancelarii
Sejmiku. Jak napisała Pani Przewod-
nicząca "Wydarzenie to już na stałe
wpisało się w kalendarz ważnych uro-
czystości na Ziemi Limanowskiej oraz
całej Małopolsce, a najlepszym dowo-
dem jest fakt, że spotykamy się już po
raz dziesiąty...". Nie mogło zabraknąć
również współorganizatorów prze-
glądu, przedstawicieli Powiatu Lima-
nowskiego: obecny był Starosta Jan
Puchała, Przewodniczący Rady Po-
wiatu Tomasz Krupiński, Wiceprze-
wodniczący Franciszek Dziedzina 
i Radny Powiatu, a zarazem Sekretarz
Miasta Antoni Róg. Tak jak towarzy-
szył nam od samego początku prze-
glądu i współorganizował pierwsze
spotkania chórów, pojawili się Wójt
Gminy Niedźwiedź – Janusz Potaczek
oraz Wójt Gminy Mszana Dolna – Bo-
lesław Żaba. Wśród zgromadzonych
można było dostrzec Księdza Probosz-
cza Tadeusza Mrowca, znanego z ar-
tystycznego zacięcia Księdza Rafała
Piórkowskiego, a uśmiech u wielu pa-
rafian wywołała postać Księdza
Zdzisława Balona, wcześniejszego Pro-
boszcza Parafii. Być może również pat-
ronujący w tym roku chórom Biskup
Andrzej Jeż myślał, 
że jeśli "przycupnie"
gdzieś z boku, będzie
mógł nie zauważony
przysłuchać się po-
szczególnym grupom.
Niestety... Honorowe
miejsce z przodu cze-
kało na patrona prze-
glądu. Miasto Mszana
Dolna reprezentował
Burmistrz Miasta Jó-
zef Kowalczyk wraz z
Przewodniczącą Rady
Miasta Agnieszką Mo-
drzejewską-Potaczek,

obecni byli również mszańscy radni.
Wspomniany wcześniej Chór Męski im.
Ks. Józefa Hajduka jako pierwszy za-
prezentował się przed publicznością.
Panowie chórzyści w zeszłym roku ob-
chodzili piękny jubileusz – 70 lecie ist-
nienia chóru. Siła płynąca z trzydziestu
męskich głosów dała się odczuć już w
pierwszej pieśni wybranej na przegląd
"O Chryste zwróć swą bolesną głowę
w cierniowej koronie". Kolejne utwory
to "Najświętsza Panno" i "Regina coeli".
Przed ostatnim utworem doszło do za-
miany miejsc, długoletni dyrygent
chóru, Piotr Wójcik - który prowadzi
chór już 20 lat (!) zajął miejsce przy
organach a jego syn Marcin wystąpił
w roli dyrygenta. Chór zaprezentował
"Agnus Dei" ze mszy "Missa Brevis"
Charlesa Gounoda. Kolejny chór, to
również mszańska grupa, która roz-
rasta się w zaskakującym tempie. Trzy
lata temu debiutowali podczas prze-
glądu, teraz okazuje się, że w młodych
z Parafii Miłosierdzia Bożego siła! Jak
sami o sobie napisali: aktywnie działali
podczas tegorocznych Światowych Dni
Młodzieży, a grupa składa się z oazo-
wiczów, studentów, gimnazjalistów 
i "młodych duchem", więc wszystkie
utwory zaczerpnięte są z repertuaru

Jubileuszowe Spotkanie Chórzystów
- X „Laudate Dominum”

Podziękowanie dla Biskupa Andrzeja Jeża
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Chór "Canticum Iubilaeum" z Limanowej
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ŚDM. Owacje dostali ogromne, a oni
sami skorzystali by zaprosić na co-
roczny śpiew Akatystu ku czci NMP.

Chór "Gloria Dei" z Poręby Wielkiej
był trzecim chórem, który wystąpił 
w naszym przeglądzie. Pod kierownic-
twem Beaty Klimek i przy akompania-
mencie Damiana Kędzi chór zaprezen-
tował Psalm 77 – "Pana ja wzywać
będę" oraz "Błogosławieni" i pieśń
Piotra Pałki "Kto spożywa Moje Ciało".
Każdy kto już wcześniej słyszał porę-
biański chór wie, że ma niesamowite
możliwości wokalne, dlatego "Ave Ma-
ria" na zakończenie było ogromnym
przeżyciem. Z Mszany Górnej przyje-
chał do nas Chór Parafialny. Widać,
że prowadzona przez Panią Sylwię
Hołyńską grupa cały czas się powięk-
sza. Początkowo był to chór żeński, od
dwóch lat może poszczycić się również
męskimi głosami. Z roku na rok starają
się rozwijać swoje umiejętności wo-
kalne i poszerzać repertuar. Rozpoczęli
od pieśni "W Tobie światło", wyko-
nując następnie Psalm 34, "Witaj po-
karmie" i "Alleluja" znaną jako "Niech
zabrzmi Panu". Już w zeszłym roku
publiczność przekonała się jak bardzo
lubią śpiewać, bo usłyszeliśmy znane
lwy z dżungli, a w tym roku równie
optymistycznie na zakończenia za-
brzmiała "Piosenka jest dobra na
wszystko". Kolejny w programie czas
przewidziany był na występ chóru "Bel
Canto" z Dobrej. Chórem prowadzi
Urszula Palka-Ranosz – dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej.
W wykonaniu chóru usłyszeliśmy m.in.
"Gaudate", trzy pieśni Pawła Bębenka
"Życie jest chwilą", "Błogosławcie
Pana" i "Chrześcijanie klaszczcie w
dłonie", wiązankę pieśni z Taize oraz
pieśń "Ostatni Mazur". Po chórzystach
z Dobrej pojawili się chórzyści ze Sko-
mielnej Białej. Chór "Gaudium" działa
od dwóch lat i jak sama nazwa wska-
zuje – gaudium znaczy radość – czer-
pią radość ze wspólnego muzykowa-
nia. Dyrygentem chóru jest Kinga
Skałka. Usłyszeliśmy wykonanie
Psalmu 117 "Laudate Dominum", "Bal-
ladę podbeskidzką", "Alleluja, chwalcie
Pana" oraz Hymn Świętego Roku
Miłosierdzia. Kiedy cały chór po ode-
braniu pamiątkowej statuetki i dy-
plomu schodził ze sceny została jedy-
nie dyrygentka. Pani Kinga wywołała
kolejną grupę, którą prowadzi. 
W Mszanie, w Miejskim Ośrodku Kul-
tury od dwóch działa i doskonali swoje
umiejętności Żeński Chór Kameralny.
Chór ma za sobą już pierwsze występy,
debiutował w zeszłym roku na prze-
glądzie chórów, uczestniczył w kon-
cercie podczas Festiwalu Młodych 
i Misterium Eucharystii. Uczestniczył
również w warsztatach gospel w Siep-

rawiu i zaprezentował nam repertuar,
który składał się pieśni gospel: "Głoś
imię Pana", "Jesus Christ you are my
life", "Agnus Dei", "You are good". Chó-
rem zamykającym przegląd, był lima-
nowski Chór "Canticum Iubilaeum". 
W październiku zdobyli złote pasmo 
i trzy nagrody specjalne w III Między-
narodowym Konkursie Muzyki Sakral-
nej Carmen Fidei w Łomży. Chór za-
prezentował cztery utwory ze swojej
najnowszej płyty "Pani nasza Lima-
nowska", która została nagrana z oka-
zji 50-tej rocznicy koronacji Matki Bo-
skiej Bolesnej z Limanowej. Chórowi
towarzyszyła solistka Opery Wrocław-
skiej dr Jadwiga Postrożna a także
Zygmunt Kokoszka wykładowca i or-
ganista w Bazylice Mariackiej w Kra-
kowie. Jej śpiew sprawił, że kościół
zadrżał w posadach. Po występie przed
ołtarzem grupa przeszła na chór, za-
pewniła oprawę mszy św. pod prze-
wodnictwem Biskupa Andrzeja Jeża.
Tarnowski biskup mszę koncelebrował
razem z Księdzem Proboszczem
Zdzisławem Balonem i Księdzem Pro-
boszczem Jerzym Raźnym. W kazaniu
Biskup pokreślił jak wiele dobrego
wnosi muzyka w nasze życie, jak ra-
dość śpiewania potrafi nas odmłodzić
i przynieść radość. Jak podkreślił, tą
radość i młodość dało się w tym roku

szczególnie w czasie Światowych Dni
Młodzieży, kiedy właśnie takie grupy
jak chóry działające przy parafii mocno
zaangażowały się w ich organizację.
Być może właśnie dlatego, że taką
grupę określa pewna dyscyplina i obo-
wiązkowość ale też inna wrażliwość 
i otwartość, dzięki czemu pielgrzymi
odczuli naszą gościnność. Artystyczne
zainteresowania, nie tylko muzyczne
otwierają ludziom inne przestrzenie 
i możliwości. Warto więc pielęgnować
tradycję przeglądów muzyki chóralnej
i otaczać opieką wszystkie śpiewające
na chwałę Bożą grupy. Dziękując za
piękne słowo oraz patronat nad na-
szym Jubileuszowym Przeglądem
Przewodnicząca Rady Miasta Ag-
nieszka Modrzejewska-Potaczek, Bur-
mistrz Miasta Józef Kowalczyk oraz
Starosta Limanowski wspólnie wrę-
czyli Jego Ekscelencji kwiaty i pa-
miątkowy obraz. 

Organizatorami X Zagórzańskich
Spotkań Chórów "Laudate Dominum"
w Mszanie Dolnej byli: Powiat Lima-
nowski, Urząd Miasta w Mszanie Dol-
nej, Parafia p.w. Św. Michała Archa-
nioła oraz Miejski Ośrodek Kultury.

Patronat medialny nad wydarze-
niem objęli: portal "Gorce24" oraz
"TV28".

Red. U.M.

Każdy z chórów otrzymał pamiątkowy dyplom i statuetkę
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Chór z Parafii Miłosierdzia Bożego
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Wydarzenia

Wpołowie listopada na ręce
Burmistrza Miasta Józefa
Kowalczyka wpłynęły po-

dziękowania od Metropolity Krakow-
skiego Kardynała Stanisława Dziwisza
za okazaną pomoc podczas organizacji
Światowych Dni Młodzieży - Kraków
2016. 

Podziękowania również przekazał
w imieniu Parafialnego Komitetu 
Organizacyjnego Światowych dni
Młodzieży ks. Tomasz Stec. Jesteśmy
również bardzo wdzięczni wszystkim
rodzinom za otwarte domy dla
młodych pielgrzymów. Są oni pod
wielkim wrażeniem Państwa gościn-
ności, która na długo pozostanie w ich
pamięci. Dziękujemy Dyrektorom
szkół za przygotowanie miejsc nocle-
gowych w placówkach oświatowych.
Wyrazy podziękowania składamy
także wobec wszystkich, którzy wsparli
materialnie i duchowo przygotowanie
Festiwalu Młodych w Mszanie Dolnej.

To radosne, mu-
zyczne wydarzenie
zjednoczyło młodych
i starszych mieszkań-
ców trzech zagórzań-
skich gmin. Była to
niezwykła okazja do
wspólnej zabawy,
poznania drugiego
człowieka oraz zapre-
zentowania kultury
naszego regionu. 

To był dla nas
wszystkich cudowny
czas, przepełniony ra-
dością i entuzjazmem
młodych z całego
świata! Ich wiara w
Boga i ludzi urzekła
wielu z nas. Wszystkich, którzy przy-
czynili się do przeżycia tych pięknych
dni Ksiądz Kardynał poleca wstawien-
nictwu Świętych Patronów Świato-
wych Dni Młodzieży w Krakowie – Ja-

nowi Pawłowi II i Siostrze Faustynie.
Niech wypraszają wszelkie potrzebne
łaski.

Na łamach naszej gazety 
przypominamy te wydarzenia

Podziękowanie od Księdza Kardynała za ŚDM

Pielgrzymi z Brazylii
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Przybyli z różnych części świata,
odpowiadając na zaproszenie
Papieża Franciszka do udziału

w Światowych Dniach Młodzieży.
Część młodych pielgrzymów pojawiła
się pierwszy raz w Polsce, a już w na-
szym dekanacie okazała się barwną
kolorową grupą wzbudzającą ogromne
zainteresowanie. Poza młodzieżą z Pol-
ski, odwiedzili nas pielgrzymi z Au-
stralii, Nowej Gwinei, Argentyny, Bra-
zylii, Włoch, Hiszpanii, Ukrainy,
Słowacji. 

Może nie doświadczyliśmy takiego
napływu grup jak w Krakowie, ale
każdy przejeżdżający autobus wzbu-
dzał zainteresowanie, w Mszanie na
ulicach słychać było obce języki. Pierw-
sza okazja do wspólnej modlitwy i za-
bawy pojawiła się podczas Festiwalu
Młodych na miejskim stadionie. Koro-
wód barwnych flag przeszedł przez
miasto a mieszkańcy poczuli się w cen-
trum wydarzeń. Wspólna modlitwa,
świadectwa wiary ale też muzyka i trzy
koncerty - wszystko to połączyło ze-
branych na stadionie. Kolejne dni 
to już wydarzenia, które odbywały się
w Krakowie, więc rozpoczęły się wy-
jazdy, przyjazdy i wszelkiego rodzaju
przemieszczenia. Wolontariusze pra-
cowali w swoich parafiach pełną parą
przyjmując zgłoszenia, lokując grupy,
odbierając pielgrzymów z dworca.
Działo się! Tuż przed czuwaniem na
Brzegach, na wspólną poranną mszę
św. wszystkich pielgrzymów zaprosiła
parafia p.w. Św. Michała Archanioła.

O godz. 9.00 kościół był wypełniony
po brzegi, karimaty, kolorowe chusty
i pełne plecaki. Większość grup wy-
bierała się od razu do Krakowa. Ale
zanim to nastąpiło, to zatrzymaliśmy
jeszcze trochę pielgrzymów u siebie.
Po mszy zaplanowany był poczęstunek
na placu przy parafii. Woda, kawa lub
herbata, świeżutka drożdżówka czy ro-
galik z naszej GS-owskiej piekarni i
owoce. Po odpowiedniej dawce energii
nie brakowało, więc szybko zareago-
wali wolontariusze prosząc do wspól-
nych tańców. Marakena, "kaczuszki",
taniec belgijski – duży plac pomieścił
wszystkich chętnych. Aktualny przebój
z tekstem o zielonych oczach poruszył
nawet tych najbardziej opornych i za-
wirowały sutanny... Do zaprezentowa-
nia się każdej grupy zachęcała Dorota
Mucha – nasza lokalna koordynatorka

ŚDM na cały dekanat. Długo nie trzeba
było czekać – balkon Domu Para-
fialnego zapełnił się pielgrzymami 
z Ukrainy – ku zaskoczeniu wszystkich
byli to w większości czarnoskórzy stu-
denci medycyny, wystąpiła również
grupa hiszpańska – pokaz tańca fla-
meco można obejrzeć na profilu face-
bookowym ŚDM. Zamachały flagą
bieszczadzkie anioły, czyli grupy piel-
grzymów z tamtego końca Polski. Jeśli
taki raban zrobiły te wszystkie grupy
w małej Mszanie, możemy sobie tylko
wyobrazić jaka dawka emocji czekała
na młodych w Krakowie. To mogą po-
twierdzić nam ci wszyscy, którzy po-
jechali tam na spotkanie z papieżem
Franciszkiem. 

Niezapomniane przeżycia...

Red. U.M.

Połączyła ich modlitwa i makarena

Tytułowa Makarena
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Komitet organiza-
cyjny Światowych
Dni Młodzieży de-

kanatu Mszana Dolna
wspólnie z Powiatem Lima-
nowskim oraz władzami
trzech gmin: Miasta
Mszana Dolna, Gminy
Mszana Dolna i Gminy
Niedźwiedź zorganizował 
w środę, 27 lipca „Festiwal
Młodych”. 

Uroczystość rozpoczęła
się przy kościele p.w. Św.
Miłosierdzia Bożego w Mszanie Dol-
nej. Tłumy uczestników pielgrzymów
i mieszkańców powitały orkiestry dęte
OSP z Mszany Dolnej, OSP z Mszany
Górnej, „Echo Gór” z Kasinki Małej
oraz „Echo Zagórzan” z Kasiny Wiel-
kiej. Po wspólnej modlitwie i malowa-
niu wstęgi barwny orszak, przy dźwię-
kach orkiestr, wyruszył na stadion
miejski w Mszanie Dolnej. Tam zro-
biono prawdziwy raban! Na trybunach
licznie zebrała się publiczność - miesz-
kańcy Mszany Dolnej, Gminy Mszana
Dolna i Gminy Niedźwiedź. Społecz-
ność trzech zagórzańskich samo-
rządów w ten sposób chciała włączyć
się w celebrację Światowych Dni Młod-
zieży. Wprawdzie oczy wszystkich
skierowane w tym czasie były na Kra-
ków, w naszej okolicy też mieliśmy
swój "kawałek" ŚDM. Po oficjalnym po-
witaniu, scenę przejęli artyści i piel-
grzymi z różnych stron świata. Roz-
brzmiewały pieśni i piosenki wy-
konywane przez zespoły i solistów.
Został wspólnie odśpiewany hymn
"Błogosławieni miłosierni" przez wo-
lontariuszy ŚDM z naszej okolicy przy
wsparciu Krzysztofa Bigaja, którego
znamy jako Chrystusa z mszańskiej
"Pasji" i Krystiana Kubowicza, znanego

solisty z Kasiny Wielkiej. W klimacie
gospel zaśpiewał Chór Żeński z MOKu,
zaprezentowały się grupy piel-
grzymów, zafalowały kolorowe flagi 
z różnych stron świata. Festiwal 
to nie tylko zabawa ale również mod-
litwa, dlatego nie zabrakło świadectw
wiary. Dużym zainteresowaniem cie-
szył się blok folklorystyczny w wyko-
naniu kapel i zespołów regionalnych
działających na tym terenie. Grupy te
pokazały bogaty dorobek kulturalny
naszego regionu. Swoje programy
przedstawiły kapele „Łostowianie” 
z Łostówki, „Gorcanie” z Niedźwiedzia
oraz kapela wraz grupą śpiewaczą „Po-
rębiański Ród”. Wspaniale bawiły pub-
liczność zespoły regionalne: „Dolina
Mszanki” z Mszany Górnej, „Rabianie”
z Raby Niżnej oraz „Kasinianie Zagó-
rzanie” z Kasiny Wielkiej. Na zakoń-
czenie bloku folklorystycznego pub-
liczność zaproszona została do
wspólnej ludowej zabawy; tańczono
na stadionowej bieżni. Punktualnie o
godz. 21.00 odbył się „Apel Jasnogór-
ski” z przepiękną oprawą chóru "Gloria
Dei" z Poręby Wielkiej, a potem scenę
przejęli młodzi – zagrać miały trzy ze-
społy muzyczne. Porwał do tańca ze-
spół "GooraleSKA", zaraz po nim

wszyscy szaleli z pe-
ruwiańskim zespo-
łem "Tabor" a na 
zakończenie wystą-
pił zespół "Gołecki".
Wspaniała atmosfe-
ra udzieliła się wszy-
stkim uczestnikom
Festiwalu Młodych.
Wspólna zabawa
trwała do późnych
godzin nocnych.

Red. U.M.

Światowe Dni Młodzieży
- Zagórzański Festiwal

Młodych

Pokonali 11 tys. kilometrów, przy-
gotowali się do wyjazdu trzy lata
i są szczęśliwi, że mogli uczest-

niczyć w Światowych Dniach Młod-
zieży. Zespół Tabor – prosto ze stolicy
– Limy przyjechał do nas na koncert
w ramach Festiwalu Młodych. 

Zatrzymali się w Chrzanowie, ale
zarejestrowali się również w bazie jako
muzycy, którzy mogą zagrać kilka kon-
certów. Tym sposobem wystąpili 
w Mszanie. Przyjechali wprawdzie z
przygodami po drodze, ale jak się oka-
zuje Światowe Dni Młodzieży to czas,
kiedy wszyscy chętnie służą pomocą.
Unieruchomiony bus na autostradzie
w końcu ruszył w kierunku gór, a nasi
goście mieli jeszcze czas na kilka spot-
kań. Zatrzymali się w gościnnej Wyspie
Mszanka i tam wpisali się do kroniki
Miejskiej Biblioteki. Podczas rozmowy
okazało się, że to grupa przyjaciół
działająca przy jednej parafii, śpiewają
w różnych składach i grupach. Udzie-
lają się w kościele, jako schola czy od-

powiednik naszej oazy, uczestniczą
podczas mszy św. i różnych parafial-
nych wydarzeniach. Większość z nich
ma techniczne wykształcenie: inżynie-
rowie, chemicy, matematyk, ale zna-
lazł się Marco - dyrygent chóru, czy
Nathi – dziennikarka. Na nazwę swo-
jego zespołu wybrali górę Tabor, gdzie
dokonało się Przemienienie Pańskie.
Dzięki naszej wolontariuszce – Monice
Gawronek udało się porozumieć, była
naszym tłumaczem i opiekunem grupy
na czas ich pobytu w Mszanie Dolnej.
Nie było też problemu, by nauczyli się
poprawnie wymawiać nazwę miejsco-
wości, "mszana" wymawia się podob-
nie jak po hiszpańsku jabłko – "man-
zana". Przewodnicząca Rady Miasta 
– Agnieszka Modrzejwska-Potaczek 
i Burmistrz Miasta – Józef Kowalczyk

Przyjechali 
z Peru i zro-
bili raban!

W trakcie wykonywania pamiątkowej wstęgi

Na zakończenie wspólnie zaśpiewano hymn ŚDM

Zespół „Tabor” w trakcie występu
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zaprosili zespół na chwilę do Urzędu
Miasta. Była to krótka wizyta, na tyle
na ile pozwolił czas przed obiadem 
i próbą techniczną. Na Festiwalu
Młodych wystąpili na scenie po zespole

G o o r o l e S K A ,
gorąco przyjęci,
długo oklaski-
wani wykonali
utwory, które w
swoim przekazie
z a w i e r a ł y
ogromną miłość
do Boga, ale też
nie pozwoliły
stać w miejscu.
Na tyle ile po-
zwoliły możli-
wości, Monika
starała się tłuma-
czyć znaczenie
każdej piosenki.

Wielkie poruszenie wywołała pieśń 
o Maryi, czy najbardziej znana "Cristo
cuenta contigo" – Chrystus na Was li-
czy. W podziękowaniu za koncert
otrzymali od nas tradycyjne upominki

związane z naszą kulturą: każdy mu-
zyk wróci do domu w góralskim kape-
luszu, a Nathi w czerwonych koralach
i chuście.

W swojej ekipie mieli prawdziwego
speca od nowinek technicznych – Gab-
riel, nie dość, że robił na bieżąco zdję-
cia, to cały wieczorny koncert na sta-
dionie mogli oglądać wszyscy ich
przyjaciele w Limie. Tak naprawdę,
każdy może obejrzeć ten koncert jesz-
cze raz, ale też zobaczyć jak spędzili
czas nasi goście w Krakowie: byli na
Błoniach i tam udzielili wywiadu tele-
wizji Trwam, grali wieczorem na
Rynku, zagrali jeszcze koncert na
Placu Centralnym... Wystarczy poszu-
kać ich na Facebooku... Gorąco zachę-
camy!

Red. U.M.

Na koniec selfie z publicznością

FO
T.

 U
R
Z
Ą

D
 M

IA
ST

A

Na miejskim stadionie im. Jana
Ciszewskiego wszystko było już
gotowe popołudniu – kolorowe

karuzele zapraszały na przejażdżkę, 
do wyboru-do koloru.

Momentami było ciężko się zdecy-
dować, czy naszym milusińskim za-
proponujemy lokomotywę z wagoni-
kami, małe terenówki, czy karuzelę ze
zwierzątkami. Dla nieco starszych, od-
ważniejszych, wyskokowa trampolina,
rollercoster Dragon, samochodziki
elektryczne i podniebne Kamikadze.
Do tego gastronomia, przekąski na
słono i słodko – kto widział olbrzymie
jak drzewa kule waty cukrowej, ten
wie... Pojawiło się stoisko z malowa-
niem twarzy i tatuażami, baloniki,
bańki mydlane... Kolorowy zawrót
głowy! Choć do występu wieczornej
gwiazdy było jeszcze daleko, scena
została zajęta przez zespoły, które
zgłosiły się na Przegląd Zespołów We-
selnych. Jeden za drugim zaprezento-
wali się: Juhasi, Zgrani, Góral Folk,
Forte oraz Nautilius. Zespoły zapraszał
na scenę i przedstawiał ich krótką his-
torię redaktor portalu tv28 Józef Bu-
dacz. Każdy z zespołów otrzymał pa-

miątkową statuetkę i dyplom oraz mi-
krofon, który został ufundowany przez
Firmę TECHNIFLEX Oddział Mszana
Dolna (INCO). Nagrody wręczali:
radny Bogdan Surówka oraz Mie-
czysław Magierski Przewodniczący
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. Podczas święta
miasta realizowana była kampania
"Postaw na rodzinę – tegoroczne hasło
to "Dobrze się rozumiemy", które ma
na celu wzmocnienie więzi rodzin-
nych. Należy również dodać, że
Gminny Program Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych wsparł finan-
sowo organizację Dni Mszany Dolnej,
jak i koncert Romana Bosskego 
z Drużny Mistrzów. Kiedy ostatni ze-
spół żegnał się z publicznością, miejsca
do tej pory puste zaczęły się zapełniać.
Wszyscy byli ciekawi występu gwiazdy
wieczoru, która obiecała wystrzelenie
rakiety rock polo w Mszanie. Zapowia-
dało się prawdziwe szaleństwo, prze-
boje Sławomira znał każdy. Gdy tylko
pojawił się na scenie w białym garni-
turze, publiczność oszalała…

Red. U.M.

Były czerwone buty i biały garni-
tur - zgodnie z obietnicą Sławo-
mir tak się miał się wyszykować

na wieczorny koncert w naszym mie-
ście. Jednym słowem, cytując gwiazdę,
było czuć pinądz. Nie mogło zabraknąć
Kajry i zespołu "Trzymamy się Za-
pały". 

Nie zawiodła publiczność, gęsto zro-
biło się pod sceną, kiedy gwiazda
miała wieczorem odpalać swoją ra-

Mega moc
rock polo 

- Sławomir 
w Mszanie

Ogrom publiczności towarzyszył atrakcyjnym Dniom Mszany Dolnej
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Sławomir

Zespół Zgrani
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Dni Mszany Dolnej - sobota z atrakcjami
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kietę rock polo. Znawcy doliczyli się
pięciotysięcznej widowni na miejskim
stadionie, wszyscy byli ciekawi wy-
stępu sąsiada zza miedzy, który śpiewa
że "ni mo hektara". To jeden z dwóch
najbardziej rozpoznawalnych utwo-
rów, który tak jak "Megiera", kręcony
był w Koninie. W jednym wystąpiły
znane gwiazdy, takie jak Ewa Kas-
przyk, Lech Dybik, Krzysztof Kiersz-
nowski, Witold Dębicki, a w drugim
debiutowali mieszkańcy gminy Niedź-
wiedź. Sławomir ze sceny zapowiadał
ukazanie się nowej płyty, mogliśmy
usłyszeć "Trawę" i "Miłość w Zakopa-
nem" oraz znane covery. Co więcej,
zgromadzeni pod sceną odśpiewali je
bezbłędnie. Ogromna energia, wielki
entuzjazm publiczności, rozpędzony
mocą rock polo zespół, trzy wyjścia na
bisy, czego może spodziewać się
gwiazda związana z naszą okolicą?
Tak gorącego przyjęcia nie miała
chyba nigdzie! Po występie Sławomir
wyszedł jeszcze raz do publiczności 
i tym, którym nie zabrakło cierpliwości
mają pamiątkowe zdjęcia i autografy.
Dla wszystkich popłynęły życzenia od
Sławomira: "niech płynie do Was bo-
gactwo, nie dokuczają Megiery, a pa-
nowie niech chodzą jak w zegarku...".
Tyle w temacie dobrych rad, dziękując
za koncert pożegnał się z nami swoim
słynnym "Cześć tu Sławomir". Rakieta
rock polo na miejskim stadionie za-
skoczyła nas wszystkich. Mega moc
dała o sobie znać! 

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy wspomogli organizację
DNI MSZANY DOLNEJ 2016:
- Party Serwis - Szymon Saadeh
- Lunapark - Józef Dadak
- Markam - Marek Skolarus
- P.P.H.U. "UCHACZ" Marek Uchacz,
Rafał Uchacz
- Techniflex Sp. z o.o. Ruda Śląska -
Oddział Mszana Dolna
- Zakład FLIG-BUD - Andrzej Flig
- Pensjonat Zagórzanka - Stanisława
Dziadkowiec
- Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczyn-

kowy JANDA Resort & Conference
Mszana Dolna
- F.H.U. TEAM - Hurtowania Alkoholi

- Rafał Bulik, Janusz Paleta, Jakub
Wrzecionek
- Wulkanizacja Mszana Dolna - Mag-
dalena Kornaś
- Pośrednictwo Ubezpieczeniowe - Zo-
fia Nowak-Dziętło

Sponsorzy Festiwalu Orkiestr Dę-
tych 2016:
- Firma "Janda" Janina i Kazimierz
Duda
- Firma "LiJ" Jadwiga i Leszek Rataj
- Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej
- Urząd Miasta Mszana Dolna
- Firma "Cichański" Stanisław Cichański
- Firma "Porębski" Antoni Porębski
- Firma "Stan" Stanisław Jania
- Firma "Szałas" Sylwia Karpierz
- Renata i Sylwester Cichórz

Red. U.M.

Show Sławomira „wciągnął” publiczność do zabawy
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Jak co roku, przy obchodach święta
miasta organizowany jest Między-
narodowy Festiwal Orkiestr Dę-

tych im. Władysława Jerzego Żądło.
Dwudniowe Dni Mszany Dolnej mają
już długoletnią tradycję zapraszania
orkiestr, by każda zaprezentowała swój
dorobek. Wspólne muzykowanie ma
również na celu nawiązywanie kontak-
tów, pielęgnowanie i promowanie mu-
zyki, szczególnie tej wykonywanej
przez orkiestry dęte. Tymi zasadami
kierują się organizatorzy zapraszając
do gościnnej Mszany. 

To muzyczne przedsięwzięcie to
efekt współpracy Miejskiego Ośrodka
Kultury, Ochotniczej Straży Pożarnej,
Urzędu Miasta i Powiatu Limanow-
skiego. Początek przeglądu to uroczy-
sty przemarsz ulicami miasta na sta-
dion, gdzie zaplanowane były występy.
Dźwięki marszowej muzyki przy-
ciągnęły wszystkich i razem z orkiest-
rami na stadion przybyła publiczność.
Tradycyjnie, po oficjalnym otwarciu
przeglądu przez Przewodniczącą Rady
Miasta – Agnieszkę Modrzejewską-Po-

taczek, Burmistrza Miasta Józefa Ko-
walczyka i Franciszka Dziedzinę Wice-
przewodniczącego Rady Powiatu przy
udziale radnych miejskich, wszystkie
zebrane orkiestry na murawie zagrały
wspólnie marsza. Pierwsi na scenę zos-
tali zaproszeni nasi słowaccy goście –
poza wpisaną w program orkiestrą
przyjechał zespół muzyków z Podsta-
wowej Szkoły Muzycznej w Niżnej.
Starosta Jaroslav Rosina, który pojawił
się na scenie witając się z mieszkań-
cami miasta zaśpiewał razem z nimi
kilka utworów. Na zaproszenie odpo-
wiedział poseł Wiesław Janczyk –
obecnie Sekretarz Stanu w Minister-

Przemarsz orkiestr na stadion
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Orkiestra z Chorwacji
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To już IX Festiwal 
Orkiestr Dętych
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stwie Finansów, którego poprosiliśmy
o pomoc przy wręczaniu pamiątko-
wych dyplomów i statuetek. Pierwsza
pojawiła się na scenie orkiestra ze
Słopnic z piękną kapelmistrzynią w gó-
ralski kapeluszu, potem miejsce zajęli
muzycy z Tenczyna. Po występie za-
praszali do siebie – u nich w najbliższą
niedzielę odbywa się podobny prze-
gląd. Czerwone pióra przy czapkach
wyróżniały orkiestrę Kopalni Soli 
z Bochni, przyjechali tuż przed wyjaz-
dem do Niemiec, gdzie mają zaplano-
wanych kilka gościnnych występów.
Za to, że znaleźli czas na Mszanę na-
leżą im się ogromne podziękowania.
Orkiestra z Korzkwi, już mocno za-
przyjaźniona z naszym miastem, jak
zwykle zaprezentowała ciekawe ara-
nżacje najnowszych hitów. Brawa
otrzymali ogromne. Po nich wyszła na
scenę orkiestra z Niżnej, pojawili się u
nas zaraz po sobotnim Kotliku, na któ-
rym też występowali. Znana z charyz-
matycznego kapelmistrza – Wiesława
Olejniczaka – Krakowska Orkiestra
Staromiejska uraczyła nas swoim po-
pisowym show. Już po raz trzeci goś-
ciliśmy orkiestrę z Krapiny – chorwac-
kiego średniowiecznego miasta. Dla
nas przygotowali utwory, dzięki któ-
rym zdobyli tytuł drugiej najlepszej or-
kiestry dętej w kraju. Jak bardzo za-
przyjaźnione są nasze orkiestry widać
po serdecznych gestach, dyrygentowi
orkiestry do twarzy w góralskim ka-
peluszu. Ostatni na scenie zaprezen-
towali się gospodarze imprezy – Or-
kiestra OSP Mszana Dolna. W tym
wypadku okazję do świętowania miał
kapelmistrz Piotr Rataj. Mija już dwa-
dzieścia lat od czasu kiedy pełni funk-
cję kapelmistrza, i choć już na po-
czątku roku, podczas Koncertu No-
worocznego już pojawiła się okazja by
to uczcić, prawdziwą niespodziankę 
w niedzielę przygotowali mu strażacy.
Jak udało się przechować tego roz-
miaru pamiątkową olbrzymią fotogra-
fię na płótnie sami nie wiemy, kapel-
mistrz będąc cały czas w pogotowiu,
krążył pod sceną i mógł w każdym mo-
mencie się na nią natknąć – udało mu
się zrobić niespodziankę. Wraz z foto-

Po popołudniowych występach or-
kiestr dętych w programie na za-
kończenie obchodów miasta 

w planie zaplanowane były dwa kon-
certy. Pierwszy na scenie pojawił się
Roman Bosski z Drużyny Mistrzów.
Warsztaty hip-hopowe prowadzone
były pod hasłem "Bezpieczne wakacje,
trzeźwa rekreacja" w ramach realizacji
Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. 

Promowanie zdrowego stylu życia,
unikanie zagrożeń, przeciwdziałanie
nałogom to główne założenia, które
ze sceny starał się przekazać Bosski.
Pozytywnie nakręcona publiczność
czekała na gwiazdę wieczoru – Big
Cyc. Nie zawiedli się fani tego pun-
krockowego zespołu, choć koncert nie-
fortunnie nałożył się na finał Mist-
rzostw Europy, muzycy zagrali ponad
20 hitów, przy okazji informując na
bieżąco co się dzieje na boisku. Istny
show dał Krzysztof Skiba, zmieniając
prawie do każdego utworu nakrycie
głowy. Zabrzmiały utwory zarówno 
z pierwszej, jak i z ostatniej płyty ze-

społu. Nie zabrakło przebojów takich
jak: "Berlin", "Rudy", "Słoneczny pat-
rol", "Pornol", "Makumba" czy "Babcia
Klozetowa". W podziękowaniu za grę
naszej reprezentacji w turnieju EURO
2016 wykonali utwór "Jesteśmy naj-
lepsi". Nie zabrakło też "Dresu", przy
którym Skiba zaprezentował sze-
leszczące ortaliony do kompletu 
z różowym ciężarkiem. Sportowej kon-
dycji można było pozazdrościć Pięk-
nemu Romanowi, który nagle zniknął
ze sceny i odnalazł się tuż  przy pub-
liczności. Najwierniejsi fani domagali
się niemal od samego początku "Bal-
lady o smutnym skinie" ale muzycy po-
stanowili zagrać utwór na sam koniec.
Przeciągali strunę negocjując występ
– gorące przyjęcie spowodowało, że
deklarowali się grać jeszcze cztery 
godziny. Nie zabrakło Skina odśpie-
wali wszyscy razem na koniec wy-
stępu. Po zespole Big Cyc wystąpił ze-
spół Nautilius i w ten sposób Dni
Mszany Dolnej przeszły do historii.

Red. U.M.

Występ zespołu BIG CYC
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grafią popłynęły
słowa podzięko-
wania, zarówno
od całego Zarządu
OSP jak i całej
Rady i Burmistrza
Miasta. Słowa
podziękowania
przeczytała Prze-
wodnicząca Rady
Miasta Agnieszka
Modrzejewska-
Potaczek. Były to
gratulacje za jed-
ność i trwałość ze-
społu, nieustanne
inspirowanie i za-
chęcanie do muzykowania coraz to
młodsze pokolenia. Podziękowania 
za trud, poświęcenie i ogrom pracy,
jak również wielkie zaangażowanie 
i pracę artystyczną. W ten sposób po-

woli kończył się IX Międzynarodowy
Przegląd Orkiestr Dętych.

Red. U.M.

Orkiestry z Kopalni Soli w Bochni
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Kapelmistrz na 20-lecie otrzymał dużą pamiątkową 
fotografię
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Big Cyc - na zakończenie
Dni Mszany Dolnej
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Miejski Ośrodek Kultury roz-
począł we wrześniu nowy rok
zajęć 2016/2017. Od września

na nowo ruszyły warsztaty muzyczne:
skrzypce, pianiono i keyboard, akor-
deon oraz gitara, pod okiem kolejno
pani Martyny, pani Kingi, pana Ma-
teusza i pana Andrzeja. Kontynuowane
są również warsztaty wokalne, które
prowadzi Rafał Żur. 

Młodzi tancerze ćwiczą w kilku gru-
pach wiekowych, które prowadzą Ja-
kub Pachowicz, Tomasz Worwa i Pa-
weł Szczęśniak. Pan Kuba prowadzi
również kurs tańca dla dorosłych. Pod
koniec stycznia młodzi tancerze zapre-
zentują się na scenie w pokazie 28
stycznia, natomiast koncert nowo-

roczny muzyków i wokalistów odbę-
dzie się 29 stycznia. Oprócz koncertu
kolęd i piosenek świątecznych dzieci 
i młodzieży, 22 stycznia planowany
jest koncert kolęd w wykonaniu chó-
rów i zespołów działających na terenie
miasta. Szczegóły dotyczące koncer-
tów pojawią się na plakatach w bli-
ższych terminach tych wydarzeń.

Oferta zajęć MOK została od wrześ-
nia poszerzona o zajęcia z robotyki dla
dzieci i młodzieży, które prowadzi
firma RoBoSMART z Myślenic. Młodzi
konstruktorzy na specjalistycznych
klockach Lego tworzą modele pojaz-
dów, łazików, robotów, które wpro-
wadzają w ruch. Zajęcia z ceramiki
oraz warsztaty teatralne, w dwóch gru-

pach wiekowych działają bez zmian.
Powoli przygtowują się do przedsta-
wień, które w miarę możliwości zo-
staną zaprezentowane na scenie MOK. 

Od października wznowił pracę
sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, zagramy już 15 stycznia 2017
roku. 25. finał WOŚP odbywa się pod
hasłem „dla ratowanie życia i zdrowia
na oddziałach ogólnopediatrycznych
oraz zapewnienia godnej opieki me-
dycznej seniorom”. Powoli układany
jest plan imprez towarzyszących
zbiórce na cel fundacji WOŚP. Szcze-
góły na stronie mszańskiego sztabu 
i facebookowym profilu sztabu. 
Zapraszamy!!!

MOK

Co się dzieje w MOKu?

Wszystko rozpoczęło się 18
czerwca, od sobotniego spot-
kania autorskiego w Biblio-

tece Miejskiej. Tam pojawili się za-
wodnicy Reprezentacji Polskich
Pisarzy: Mateusza Żyła, Marcin Paw-
lik, Jan Wojtyński i Zbigniew Master-
nak. Rozmowa nie tylko dotyczyła ich
twórczości, każdy z nich zajmuje się
zupełnie "inną literacką działką", ale
również związana była z powołaniem
Reprezentacji. 

Okazuje się, że poza literacką pasją
można nieźle kopać na boisku. Roz-
mowa w kameralnym gronie dotyczyła
również filmu, bo w zeszłym roku
Zbigniew Masternak z mszańską młod-
zieżą zrealizował krótki film "Różaniec
Wikarego", a Jan Wojtyński opowiadał
o swoich aktorskich doświadczeniach,
ostatnio grał w "Planecie Singli". Pod-
pytani opowiadali o sportowych zma-
ganiach i wspólnych treningach – mu-
siał zadziałać wywiad, by przekonać 
z jaką drużyną mamy do czynienia.
Zespół pisarzy ma sobą 38 spotkań 
a największym sukcesem jest Wice-
mistrzostwo Europy Pisarzy 2012. 

Dzień później, w niedzielę 19
czerwca na miejskim stadionie spot-
kały się dwie drużyny – nasi Oldboje 
i pisarze. Mecz był rozgrywany nie na
całym boisku piłkarskim, ale w grani-
cach tzw. "16" w czasie 2×30 minut,
sędziował Grzegorz Szynalik. Niestety
zawodnicy do pióra zostali pokonani
przez mocnych górali 4:2. Kapitan
Zbigniew Masternak nie krył zdziwie-
nia, pisarze byli przygotowani na lek-
kie zwycięstwo – okazało się, że trafili
na zawodników, którzy testowali
swoje możliwości przed Mistrzostwami
Polski Oldboyów w Sosnowcu. Nie za-
brakło sportowych emocji i chęci re-

wanżu – może jesie-
nią? Na zakończenie
tego sportowego wy-
darzenia gospodarze
podarowali przeciw-
nej drużynie drobne
upominki związane
ze stolicą Zagórzan
oraz pamiątkowe sta-
tuetki. Z kolei pisa-
rze zrewanżowali się
wspólnym pamiątko-
wymi zdjęciami i au-
tografami, które mo-
żna było otrzymać
wraz z książką. Plany
związane z rewa-
nżem omawiano przy wspólnym po-
siłku. Być może jeszcze kiedyś zapro-
simy mieszkańców do kolejnego
kibicowania?

Organizatorem tej imprezy była
Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej. 

Głównym sponsorem wydarzenia był
Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej

Wsparcia finansowego udzielił rów-
nież Urząd Miasta w Mszanie Dolnej

Ogromne podziękowania kierujemy
do zawodników, którzy grali w
drużynie Oldboys Mszana Dolna. Dzię-
kujemy za fantastyczną grę i silną re-
prezentację!

Biblioteka

Spotkanie autorskie z zawodnikami
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Wspólne pamiątkowe zdjęcie z Reprezentacją Polskich Pisarzy
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Biblioteka - Weekend z piłką i piórem
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Wokresie wakacyjnym w sie-
dzibie naszej książnicy mie-
liśmy przyjemność zaprezen-

tować prace dwóch malarzy - Jana
Szczepanika pochodzącego z Glichowa
oraz Jacka Dąbrowy rodem z Lipnika. 

Obrazy olejne na płótnie ukazywały
przede wszystkim urokliwe lokalne

pejzaże z elementami architektury.
Wśród wystawionych dzieł pojawił się
również akcent religijny w postaci
pięknego portretu św. Jana Pawła II.
Wystawa cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem, a niektóre z prac zyskały
zachwyconych nabywców.

Biblioteka

14września w naszej biblio-
tece odbył się wyjątkowy
wernisaż prac wykonanych

przez pensjonariuszy z Domu Pomocy
Społecznej w Mszanie Dolnej. 

Wszystkich przybyłych gości przy-
jęto ze szczerym uśmiechem i przywi-
tano słowami wierszyka ułożonego
przez twórców dzieł specjalnie na tę
okazję:
„Dziś Was pięknie wszyscy witamy
I na wystawę naszych prac zapraszamy
Różnorodną techniką się pochwalimy
Może oko niektórych pocieszymy
A więc do oglądania zachęcamy
A wady naszych dzieł omijamy”

Radosną twórczość autorów przy-

jęto z prawdziwym entuzjazmem, jako
że oczom wszystkich ukazał się uroczy
kalejdoskop kreatywności, różnorod-
ności technik, barw i tematyki. Dało
się odczuć, jak wiele serca i pracy
włożono w wykonanie tych ekspona-
tów. Przedmioty codziennego użytku,
m.in. puszki, słoiki, papierowe ser-
wetki a nawet gips zostały wykorzys-
tane w niekonwencjonalny sposób, a
w towarzystwie kamyczków, druci-
ków, cekinów, kokardek, zamszu, bi-
buły, styropianu, piór czy też liści –
stworzyły oryginalne i niezapomniane
aranżacje.

Biblioteka

Artyści od serca 
- Wystawa DPS w Bibliotece

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem
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3listopada obyło się w naszej
książnicy tradycyjne pasowanie
uczniów klas drugich z ZSM nr 1

i ZSM nr 2 z Mszany Dolnej oraz ze
szkół podstawowych z Mszany Górnej
i Łostówki. 

Ceremonia ta miała na celu zaszcze-
pienie w najmłodszych pasji czytel-
nictwa a tym samym zachęcenie ich
do częstego korzystania z bogatego
księgozbioru mszańskiej biblioteki. Dy-
rektor placówki Agnieszka Orzeł do-
konała oficjalnego mianowania
każdego przybyłego ucznia pełnopraw-
nym czytelnikiem. Dzieci z wypiekami
na twarzy uroczyście ślubowały wier-
ność książce, szanowanie jej oraz trak-
towanie jak najlepszego przyjaciela.
Jak co roku zadbano o przyjazną i ser-
deczną atmosferę a drugoklasiści zos-
tali obdarowani elektronicznymi kar-
tami bibliotecznymi, pamiątkowymi
dyplomami, kolorowymi zakładkami
do książek oraz innymi ciekawymi
gadżetami. Podsumowaniem tego
emocjonującego, radosnego wydarze-
nia było obejrzenie przez dzieci inte-
raktywnego spektaklu autorskiego pt.
„Wyobraźnia czeka ukryta w bibliote-
kach” zaprezentowanego przez kra-
kowski Teatr Edukacji i Profilaktyki
„MASKA”. Przedstawienie odbyło się
w formie humorystycznej, baśniowej
opowieści o pozytywnych efektach czy-
tania i korzyściach płynących z obco-
wania z literaturą.

Biblioteka

Czytanie
czas zacząć

15listopada po raz kolejny od-
wiedził nasze miasteczko
miłośnik przyrody – Sebas-

tian Sobowiec, od lat
fascynujący się eko-
logią, ornitologią oraz
fotografią. 

Dał się też poznać
jako autor wieku
książek poświęco-
nych ochronie środo-
wiska naturalnego.
Spotkanie, zorgani-
zowane przez naszą
bibliotekę, odbyło się

w ZSM nr 2 w Mszanie Dolnej. Zapro-
szony gość wygłosił prelekcję na temat
szczególnej opieki nad zwierzętami, a
zwłaszcza ptakami podczas mroźnej
zimowej pory. Cenne rady zostały do-
datkowo zobrazowane kolorowymi
slajdami, ukazującymi życie naszych
skrzydlatych braci. Można było także
obejrzeć i nabyć autorskie publikacje,
zdjęcia i pocztówki przyrodnicze pana
Sebastiana oraz związane z tematem
urocze, małe rękodzieła.

BibliotekaSebastian Sobowiec - szkolna prelekcja
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Dbaj o małych przyjaciół - cenna lekcja

Wakacyjna wystawa 
Jana Szczepanika 
i Jacka Dąbrowy

ornitologii
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9listopada nasza biblioteka miała
zaszczyt gościć niezwykłą ko-
bietę, jaką niewątpliwie jest

pełna osobistego uroku pani Renata
Klamerus. 

Ta właścicielka apteki i farmaceutka
z wykształcenia znajduje czas, by po-
między codziennymi obowiązkami od-
dawać się pasji pisania baśni, wierszy
i felietonów. W czasie ciekawego spot-
kania z dziećmi autorka zaprezento-
wała swoją dwutomową książkę pt.
„Tami z krainy pięknych koni” i czytała
fragmenty, które zachęcały zebranych
do sięgnięcia po tę cudowną baśń. Pani
Renata tak mówi o swojej twórczości:
„Myślę, że chciałam dać dzieciom coś
lekkostrawnego, bez przemocy, bez
przesadnych, długich opisów przyrody,
coś, co czyta się szybko, co trzyma 

w napięciu, co rozpala policzki 
i nie pozwala odejść od książki,
no i w końcu odrobinkę uczy”.
Widząc skupione, zasłuchane
twarze przybyłych uczniów
można było jednoznacznie wy-
wnioskować, że cele te zostały
w pełni osiągnięte.

Równie zafascynowani byli
dorośli, zaproszeni na spotkanie
autorskie w tym samym dniu.
Miało ono jednak odmienny cha-
rakter, ponieważ było skupione
na twórczości liryczno-poetyc-
kiej. Nie zabrakło także anegdot
z życia Pani Renaty oraz wspomnień
związanych z jej rodziną. To były nie-
zapomniane, sympatyczne chwile,
okraszone małą obietnicą. W planach
jest bowiem zorganizowanie w nieda-

lekiej przyszłości wystawy, która za-
prezentuje kolejny talent pani Klame-
rus – rękodzieło biżuteryjne.

Biblioteka

Baśniowe spotkanie z Renatą Klamerus

Uczestnicy spotkania z autorką baśni
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Miło nam poinformować, że
mieszkanka naszego miasta,
Władysława Anna Jamróz -

poetka religijna i pisarka została lau-
reatką Ogólnopolskiego Konkursu 
o Łaskę Miłosierdzia” zorganizowa-
nego przez parafię NMP Matki Koś-
cioła w Świdniku. 

Wydała również książeczkę dla
dzieci pt. „Biała Owieczka” w Wydaw-
nictwie Ks. Misjonarzy. Ta niewielka,
pięknie ilustrowana książeczka jest
gorąco polecana najmłodszym. To nie
tyle opowieść o białej owieczce, ale
całkiem poważna literatura o męce,
śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa.
Mali czytelnicy poznają tytułową białą
owieczkę w Wielki Piątek. Najmłodsi
wprowadzeni są w historię oczami
przestraszonego zwierzątka poznają
całą Drogę Krzyżową, krok po kroku.
Wystarczyło dosłownie kilka kartek by
w wrażliwy sposób przekazać najmłod-
szym najważniejsze tajemnice wiary.
Autorka, z racji wykonywanego za-
wodu ma pedagogiczne podejście do
przekazywania spraw ważnych. Nie
jest to przecież jej jedyna książeczka
skierowana do młodych czytelników.
Poza twórczością zajmuje się również
organizacją Ogólnopolskiego konkursu
Poetyckiego i Literackiego, który upa-
miętnia pamięć o jej zmarłym bracie.
Prace konkursowe przysyłane z całej
Polski i z zagranicy dotyczą tematyki
religijnej ale również są to wspomnie-
nia o Ks. Józefie Jamrozie.

Red. U.M.

Finał XIV Ogólnopolskiego Konkursu
Literackiego i Poetyckiego im. 

Ks. Józefa Jamroza „O autentyczną
wiarę” i „O ludzkie serce człowieka”

Wniedzielę, 23 października
2016 r. w sali Miejskiego
Ośrodka Kultury w Mszanie

Dolnej odbyła się uroczystość Finału
XIV Ogólnopolskiego Konkursu Po-
etyckiego i Literackiego im. Ks. kan.
Józefa Jamroza „O autentyczną wiarę”
i „O ludzkie serce człowieka”. Tego-
roczna edycja okazała się bardzo
owocna jak poprzednie, gdyż na ręce
siostry Patrona konkursu, Władysławy
Anny Jamróz, 377 poetów z kraju i za-
granicy nadesłało 1500 prac. Współor-
ganizatorami tegorocznej edycji kon-
kursu był Burmistrz Miasta Mszana
Dolna Józef Kowalczyk, Wójt Gminy
Bolesław Żaba oraz Miejski Ośrodek
Kultury. 

Nadesłane na konkurs prace oce-
niało jury w składzie: 
- Ks. Janusz Kozłowski – przewod-

niczący Jury – duszpasterz, poeta, kry-
tyk literacki, animator życia sporto-
wego kulturalnego, organizator wielu
Ogólnopolskich Konkursów Poetyckich
ze Świdnika;
- Władysława Anna Jamróz – poetka,
pisarka, dziennikarka, polonistka; 
- Agnieszka Modrzejewska-Potaczek -
Przewodnicząca Rady Miasta Mszana
Dolna – radca prawny; 
- Agnieszka Sasal – Wiceprzewod-
nicząca Rady Miasta Mszana Dolna,
filolog, wicedyrektor Zespołu Szkół
Wł. Orkana w Porębie Wielkiej.

W poszczególnych kategoriach
przyznano wiele nagród i wyróżnień. 

Wiele nagród i wyróżnień przy-
znano także w kategorii "Twórczość
dzieci i młodzieży". Otrzymali je
uczniowie z Liceów Ogólnoksz-
tałcących, Gimnazjów i Szkół Podsta-

wowych z różnych
miejscowości: Birczy,
Dobrej, Białobrzegów,
Krakowa, Czarnego Du-
najca, Nowego Targu,
Poręby Wielkiej, Sta-
nosławowa Pierwszegi,
Ujanowic, Jaworznej,
Mszany Dolnej, Piotr-
kowa Trybunalskiego,
Karczmisk, Wilczyc,
Jurkowa i Chyszówek.

Fot. Kazimierz Kaja 
i MOK

377 poetów z kraju i zagranicy nadesłało 1500 
prac. Na zdjęciu laureaci
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30listopada 2016 roku w mie-
ście Mszana Dolna zakoń-
czyła się realizacja projektu

„Już pływam” w ramach zadania pn.
„Zagospodarowanie czasu wolnego
dzieci i młodzieży”, współfinansowa-
nego ze środków Województwa Ma-
łopolskiego. 

W projekcie trwającym od 1 kwiet-
nia  2016 r. do 30 listopada 2016 r.
realizowanym w dwóch etapach tj. od
1 kwietnia  2016 r. do 25 czerwca
2016 r. i od 19 września 2016 r. do
30 listopada 2016 r. uczestniczyło 263
uczniów klas I do VI w tym:
- 120 dzieci z ZSM Nr 2 
- 143 dzieci z ZSM Nr 1 

Zajęcia odbywały się na basenie
„Wyspy Mszanka” w Mszanie Dolnej
pod fachową opieką instruktorów 
P. Łukasza Dobrowolskiego (ZSM Nr 2)
i Pana Tomasza Dudzika (ZSM Nr 1)
oraz opiekunów grup i ratowników.

Projekt obejmował 16
godzin nauki pływania
dla każdego uczest-
nika. Nauka pływania
prowadzona była w
cyklu szesnastu 60
min. lekcji (po 2 w ty-
godniu), w grupach
liczących 12-15 osób
(łącznie 18 grup). Rea-
lizacja projektu umożli-
wiła zdobycie podsta-
wowych umiejętności
pływania, zapoznanie
się z zasadami bezpie-
czeństwa w wodzie jak i z za-
grożeniami oraz ze sposobami ich za-
pobiegania, rozważnego i aktywnego
spędzania wolnego czasu. Uczniowie
podnieśli ogólną sprawność fizyczną
korygując poprzez zabawę wady
postawy i skrzywienia kręgosłupa.

Całkowity koszt realizacji projektu

to kwota 44.200,00zł
Dofinansowanie projektu przez Wo-

jewództwo Małopolskie w kwocie
17.900,00zł

Wpłaty rodziców dzieci uczest-
niczących w projekcie w kwocie
26.300,00zł (263x100,00zł)

Red. U.M.

Program „Już pływam” – jesienny finał

Wczwartek, 9 listopada dzieci
z Miejskiego Przedszkola 
nr 2 im. Janiny Porazińskiej

w Mszanie Dolnej wzięły udział w mar-
szu trzeźwości w ramach kampanii „No
promil – no problem”. Przedszkolaki
przeszły ul. J. Marka w swojej miejs-
cowości niosąc balony które promo-
wały trzeźwość wśród kierowców. 

Miejskie Przedszkole nr 2 w Mszanie
Dolnej bierze czynny udział w społecz-
nej akcji mającej na celu zapobieganie
zjawiskom złych zachowań u kierow-
ców i zagrażającym bezpieczeństwu
na drogach – prowadzeniu pojazdów
pod wpływem alkoholu. 

Działania te mają za zadanie uświa-
domić wszystkim uczestnikom ruchu

drogowego, że na tego typu zachowa-
nie nigdy nie będzie społecznego przy-
zwolenia.

W ramach współpracy Miejskiego
Przedszkola nr 2 z policją, funkcjona-
riusze z Mszany Dolnej przeprowadzili
badania trzeźwości wśród kierowców.
Biorący udział w akcji kierowcy wyka-
zali się wzorową i odpowiedzialną
postawą godną naśladowania. Dzieci
nagradzały ich brawami, cukierkami
oraz balonikami promującymi akcję.

Podczas przygotowań do marszu
nauczycielki przeprowadziły na zaję-
ciach pogadanki na temat akcji, 
a dzieci wraz z rodzicami wykonali
prace konkursowe promujące trzeź-
wość. Aktualnie obejrzeć je można 
w Bibliotece Miejskiej w Mszanie Dol-
nej, gdzie została zorganizowana po-
konkursowa wystawa pt. „Trzeźwy
świat dziecka”.

red. i fot. Miejskie Przedszkole 
nr 2 w Mszanie Dolnej

Wyszli na ulicę i apelowali do kierowców

9listopada 2016 na trwałe zapisał
się w historii naszej szkoły. Mimo
niesprzyjającej aury w „Jedynce”

aż kipiało optymizmem. Oto oficjalnie
grono naszych uczniów zostało wzbo-
gacono  tylko jeden oddział przebojo-
wych pierwszaków. 

Zanim jednak doszło do uroczystego
pasowania na ucznia, nasi mali boha-
terowie zostali poddani próbom przez
starsze koleżanki. Nowi uczniowie
zdali ten egzamin śpiewająco, prezen-

tując wszystkim zebranym umiejęt-
ności pierwszej klasy. Wyjaśnili młod-
szym kolegom z zerówki, a starszym
przypomnieli, jak powinien zachowy-
wać  się wzorowy uczeń. Wykazali się
także znajomością zasad przechodze-
nia przez jezdnię. Udowodnili, że są
dobrze zorganizowani, poprzez eks-
presowe wymienienie elementów
szkolnego ekwipunku. Mimo krótkiego
uczniowskiego  stażu przekonali wszy-
stkich, że stanowią zgraną klasę 

i wspólnie spędzone chwile w murach
naszej szkoły to dla nich sama przy-
jemność. Dowiedli tego, prezentując
zebranym zagórzański taniec, recy-
tując wiersze i śpiewając wesołe pio-
senki przygotowane pod kierunkiem
wychowawczyni mgr Marii Szczypki.
Pani Dyrektor Anna Górska pogratu-
lowała pierwszakom wspaniałego wy-
stępu, po czym nastąpiło uroczyste ślu-
bowanie i pasowanie na ucznia.
Pierwszaki odebrały również z rąk na-

Uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia 
Przedszkolaki solidnie przygotowały się do akcji
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Poza pływaniem znalazł się czas na wspólne zdjęcie
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szej Pani Dyrektor swój pierwszy
szkolny dokument – legitymację
uczniowską i prezent – wydanie spe-
cjalne gazety „Pod Lubogoszczą” 
z okazji 50-lecia istnienia naszej szkoły
oraz opaskę odblaskową. Pani Wice-
dyrektor Stanisława Łabuz wręczyła
uczniom pamiątkowe dyplomy. Bur-
mistrz Józef Kowalczyk wraz z Prze-
wodniczącą Rady Miasta Agnieszką
Modrzejewską-Potaczek życzyli pierw-
szakom  zdrowia oraz  sukcesów 
w nauce i podarowali wszystkim dzie-
ciom obecnym na uroczystości wielką
torbę słodyczy. Nie zabrakło tez życzeń
od Przewodniczącej Rady Rodziców
ZSM nr 1 Grażyny Nawary. Młodsi 
koledzy z klas zerowych  wręczyli
pierwszoklasistom  upominki.  Po wy-
konaniu pamiątkowych zdjęć, nasi bo-

haterowie, goście i rodzice wspólnie
usiedli przy podwieczorku przygoto-
wanym przez rodziców. Była to wspa-
niała  okazja do rozmów i wspomnień
szczególnie rodziców, którzy byli ab-
solwentami ,,Jedynki”. Wszystkim

przybyłym gościom dziękujemy za
życzliwą obecność, a pierwszakom 
i ich rodzicom życzymy samych rados-
nych chwil w naszej szkole.

ZSM nr 1

Wychowawcza rola harcerstwa
jest nie do przecenienia, dla-
tego włączanie metodyki 

zuchowej i harcerskiej w pracę wycho-
wawczą szkoły jest jednym z elemen-
tów działań szkoły podstawowej i gim-
nazjum. 

W  naszej szkole działa drużyna har-
cerska im. Tadeusza Kościuszki i dwie
gromady zuchowe – „Słoneczna Gro-
mada” i „Leśna Gromada”. Pani  mgr
Grażyna Staroń w swojej klasie – II B
szkoły podstawowej prowadzi zatwier-
dzoną przez Małopolskiego Kuratora
Oświaty, innowację programowo-me-
todyczną „Dobrze zuchem być”, której
celem jest łączenie metodyki zuchowej
z treściami programowymi edukacji
wczesnoszkolnej. Metodyka zuchowa
to system pracy i zabaw dostosowany
dla dzieci w młodszym wieku szkol-

nym. Jej specyfika, atrak-
cyjność i oryginalność 
pozwala z powodzeniem
wykorzystać elementy
podczas zajęć zintegro-
wanych, ale przede
wszystkim w całej rozpię-
tości stosować na zbiór-
kach zuchowych. Gry, 
zabawy i pląsy oraz ob-
rzędowość zuchowa rozwijają aktyw-
ność twórczą i odtwórczą dzieci.
Często pomagają wyciszyć grupę,
rozładować napięcie emocjonalne, czy
rozwiązać trudne sytuacje. Uczą
współdziałania w grupie rówieśniczej,
bardziej integrują klasową – zuchową
społeczność, a także są jej wyróżni-
kiem, gdyż zuchy – pięknie umundu-
rowani chętnie uczestniczą w uroczys-
tościach szkolnych i pozaszkolnych –

np. w apelach z okazji Święta Niepo-
dległości, czy przekazywaniu Betlejem-
skiego Światełka Pokoju. Jednak, żeby
nasze zuchy  i nasi harcerze  mogli się
pięknie prezentować  w pełnym umun-
durowaniu, potrzeba pomocy finanso-
wej rodziców, dyrekcji szkoły oraz pry-
watnych darczyńców. Serdecznie
prosimy o wsparcie.

ZSM nr 1

Szkolny konkurs matematyczno-
historyczny dla uczniów szkoły
podstawowej jako pozalekcyjna

forma pracy z uczniem, odbywa 
się w ZSM Nr 1 w Mszanie Dolnej 
od roku szkolnego 2015/2016 i cieszy
się dużym zainteresowaniem wśród
uczniów.

W bieżącym roku szkolnym jest
przeprowadzany  w klasach czwartych
szkoły podstawowej w ramach inno-
wacji pedagogicznej zatwierdzonej
przez Małopolskiego Kuratora Oś-
wiaty. Autorkami  są nauczyciele ma-
tematyki i historii: mgr Monika Jur-

czak-Ślaga i mgr Małgorzata Kołod-
ziejska. Celem konkursu jest popula-
ryzowanie wiedzy matematycznej 
i historycznej, rozwijanie uzdolnień 
i zainteresowań uczniów, stworzenie
możliwości sprawdzenia własnego po-
ziomu wiedzy i umiejętności zarówno
w dziedzinie matematyki jak i historii,
a także kształtowanie samodzielnego
oraz twórczego myślenia   i wniosko-
wania. Pytania z historii dotyczą
okresu aktualnie omawianego przez
uczniów  i właśnie w kontekście tego
okresu historycznego, specjalnie na po-
trzeby konkursu, powstają autorskie

zadania z matematyki. Realizacja in-
nowacji jest zaplanowana na lata
2016-2019 a jej efektem będą wyniki
uczniów w klasyfikacjach śródrocz-
nych i rocznych oraz w egzaminach
na zakończenie szkoły. Życzymy wy-
trwałości  i powodzenia.

ZSM nr 1

Drużyna harcerska pięknie się prezentuje
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Matematyczno-historyczne zmagania
uczniów klas IV ,,Jedynki”

Matematyczne łamigłówki
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Moment złożenia przysięgi

ZHP w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 
w Mszanie Dolnej
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Edukacja

Wykład na temat pielęgnacji
cery trądzikowej, profesjo-
nalne i zdrowe makijaże, ba-

danie składu ciała, ćwiczenia z zakresu
udzielania pierwszej pomocy, a także
pokaz zajęć pilates i fitness – to naj-
ważniejsze punkty programu pierwszego
Dnia Zdrowia i Urody, który odbył się 
w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Msza-
nie Dolnej. 

Panie, które odwiedziły mszańską „Je-
dynkę”, mogły bezpłatnie skorzystać 
z porad kosmetyczki Joanny Ciężadlik,
właścicielki gabinetu kosmetyki profes-
jonalnej „Ecru”. W ofercie był również
makijaż, wykonywany przez wizażystkę
salonu – Aleksandrę Leśniak.  Dietetyk
Alicja Gałka, właścicielka firmy „Top Die-
tetyk”, mieszczącej się w przychodni
„Osmed” w Mszanie Dolnej, dokonywała
badania składu ciała za pomocą specja-
listycznej aparatury. Zasady udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej przy-
bliżyły Joanna Huber i Karolina Niedo-

śpiał – instruktorki Maltańskiej Służby
Medycznej. Chętni mogli również
uczestniczyć w pokazowych zajęciach
prowadzonych przez organizatorki wy-
darzenia – Katarzynę Milenikiewicz oraz
Martę Bijatowską, nauczycielki wycho-
wania fizycznego. Wśród uczestników
spotkania rozlosowano upominki i bony
na zabiegi pielęgnacyjne, ufundowane
przez gabinet „Ecru” oraz karnety na za-
jęcia prowadzone przez instruktorki
firmy „Studio Ruchu”. 

- Celem spotkania było propagowanie
postawy prozdrowotnej, co wynika m.in.
z podstawy programowej. Miejsce też
nie było przypadkowe. Mszańska hala

sportowa jest bowiem otwarta codzien-
nie i mogą z niej korzystać nie tylko
uczniowie. Dyrektor Anna Górska
sprzyja nowym pomysłom, tym bardziej,
że ze szkołą od wielu lat współpracuje
Maltańska Służba Medyczna, a także ab-
solwenci, którzy dziś zawodowo zajmują
się szeroko pojętym zdrowiem, tak jak
Joanna Ciężadlik czy Karolina Niedo-
śpiał. Cieszy dość duża frekwencja. 
Wśród uczestniczek znalazły się za-
równo nastolatki, jak i panie z Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. Pokaz udziela-
nia pierwszej pomocy zainteresował
wiele mam z małymi dziećmi. To świad-
czy o zapotrzebowaniu na podobne ini-
cjatywy. Dlatego na pewno będziemy  je
organizować cyklicznie – stwierdza Ka-
tarzyna Mielnikiewicz.

Patronat nad pierwszym Dniem Zdro-
wia i Urody objęła Anna Górska – dy-
rektor Zespołu Szkół Miejskich nr 1 
w Mszanie Dolnej. 

ZSM nr 1

Dzień Zdrowia i Urody w ZSM nr 1

Jak od lat młodzież  Zespołu Szkół
nr 1 w Mszanie Dolnej przyłączyła
się do akcji, którą zorganizował Ze-

spół a przeprowadzili nauczyciele i wy-
chowawcy: mgr Iwona Rusnak, mgr Ewa
Diduszko i mgr Przemysław Małysz. 

W piątek, 16 września, w godzinach
południowych ok. 40 uczniów pierw-
szych klas Zasadniczej Szkoły Zawodo-
wej z transparentami akcji wyruszyli
"sprzątać świat". Wzorem lat ubiegłych
młodzież zbierała śmieci wzdłuż rzeki
Mszanka przechodząc całą ulicą Zieloną

pod opieką nauczycieli. Dzięki współ-
pracy z Urzędem Miasta w Mszanie Dol-
nej uczniowie otrzymali worki do se-
gregacji śmieci, rękawiczki oraz wodę
mineralną. Zapewniony był oczywiście
odbiór śmieci.  Zebrane worki pełne
śmieci  z przykrością świadczą o tym, 
iż mimo corocznego sprzątania, śmieci
nie ubywa i nadal zaśmiecane są nasze
okolice, pomimo regularnych wywozów
śmieci przez odpowiednie firmy. Rysuje
się widoczna potrzeba organizowania
takich akcji, angażowania i uświada-

miania coraz większej ilości osób,
abyśmy wszyscy zadbali o nasze środo-
wiskoi zmienili nastawienie do gospo-
darki odpadami. Do przyszłego roku :)

opracował: Sylwester Rusnak
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Grupowe zdjęcie młodych ekologów
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Zasady udzielania pomocy 
przedmedycznej

Już zostało niewiele czasu by 15
stycznia odpalić rakietę, na którą
wszyscy w Mszanie Dolnej czekają

z wielką niecierpliwością. Tym razem
trzecia niedziela stycznia będzie tą naj-
gorętszą  w roku. 

Choć działamy z ogromną mocą na-
szych wolontariuszy i to dzięki nim bi-
jemy rekordy zbiórek w okolicy, chcemy
pochwalić się innym rekordem. Zanim
sztab zaczął działać ze zwiększoną parą
przyjmując zdjęcia i ankiety, zdążyliśmy
pobić jesienią rekord Guinnesssa „w naj-
większej lekcji pierwszej pomocy zor-
ganizowanej w różnych lokacjach”. 
Akcję bicia rekordu nadzorowała  Fun-
dacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. W Mszanie Dolnej Miejski Ośro-
dek Kultury jako sztab WOŚP zaprosił
do udziału w wydarzeniu wszystkie
szkoły z naszego miasta. W sali gimna-
stycznej Zespołu Szkół nr 1 „Leśnej” po-

jawili się uczniowie obu mszańskich
szkół miejskich „Jedynki” i „Dwójki”,
młodzież z Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych, młodzież z Zespołu Szkół
Techniczno-Informatycznych oraz mło-
dzież z Zespołu Szkół nr 1, zjawili się
również strażacy. W sumie 73 osoby
wzięły udział w lekcji udzielania pierw-
szej pomocy w Mszanie Dolnej. Ta akcja
została zgłoszona do Księgi Rekordów
Guinnessa jako największa na świecie
lekcja resuscytacji krążeniowo-oddecho-
wej w wielu miejscach jednocześnie. 

Co jeszcze? Na ten moment mamy
zarejestrowanych 275 wolontariuszy,
którzy podczas 25 finału będą kwesto-
wać na rzecz ratowania życia i zdrowia
dzieci na oddziałach ogólnopediatrycz-
nych oraz dla zapewnienia godnej
opieki medycznej seniorom. Jednym
słowem Orkiestra gra znowu dla dzieci
i seniorów. Jak co roku, grać będziemy

głośno w Mszanie Dolnej i całej okolicy.
Poza kwestą uliczną zapraszamy gorąco
do odwiedzenia w tym dniu sztabu. 
Od samego poranka czekać będą liczne
atrakcje, niektóre zostają niezmiennie
stałym punktem programu, jak bieg "Po-
licz się z cukrzycą" - w tym roku to już
11 edycja ogólnopolska, wieczorne kon-
certy, licytacja, światełko do nieba. 
Będziemy na pewno objadać się cias-
tami – już teraz wszystkim cieknie ślinka
czekając na czwarty "Konkurs na naj-
lepsze ciacho w mieście" i nie zabraknie
naszego przyjaciela – mistrza Kuby 
Kasińskiego. Oj, będzie smakowicie.
Największa niespodzianka przygoto-
wana jest się dla najmłodszych –
możemy zdradzić tyle – szykujcie się na
wielki bal!

Szczegóły niebawem na plakatach!

Sztab WOŚP

Akcja Sprzątania Świata - ZS nr 1

Mszański Sztab WOŚP przed 25 finałem
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Zakończenie siódmego Odkrywania

Miasto Mszana Dolna było gos-
podarzem ostatniej tegorocz-
nej wędrówki w ramach akcji

"Odkryj Beskid Wyspowy". W nie-
dzielę, 4 września po raz ostatni w tym
roku, turyści wędrowali na szczyt Lu-
bogoszczy. Do wyboru były trzy szlaki:
zielony z Mszany Dolnej, czarny z Ka-
sinki Małej i czerwony z Kasiny Wiel-
kiej. Najliczniejsza grupa wyruszyła 
z parku miejskiego, miejsca zbiórki. 

Po oficjalnym powitaniu turystów 
i po pamiątkowym zdjęciu startowym
grupa wyruszyła z przewodnikiem Mi-
rosławem Sipakiem. Najmocniejszy jej
trzon stanowiła grupa Beskid Koło
PTTK z Nowego Sącza. Gości na szczy-
cie Lubogoszczy powitali Burmistrz Jó-
zef Kowalczyk i Przewodnicząca Rady
Miasta Agnieszka Modrzejewska-Pota-
czek, a także Jerzy Kościelny - Za-
stępca dyrektora Krakowskiego Szkol-
nego Ośrodka Sportowego i Maria
Grzęda - Kierownik Bazy Sportowo-
Wypoczynkowej Lubogoszcz. Mszę
Świętą przy Krzyżu Wędrowca
będącego repliką krzyża z Pass Pardoii
w Dolomitach odprawił ks. Jerzy
Raźny, Proboszcz z parafii p.w. Św.
Michała Archanioła w Mszanie Dolnej.
Oprawę muzyczną Mszy zapewniła Or-
kiestra Dęta OSP w Mszanie Dolnej,
której kapelmistrzem jest Piotr Rataj.
Przypomniano również pobyt Św. Jana
Pawła II na Lubogoszczy - 21 czerwca
1973 roku, który jako biskup i kardy-
nał Karol Wojtyła często wędrował 
po Beskidzie Wyspowym i Gorcach. 
Po wspólnym zdjęciu uczestnicy złazu
przeszli do Bazy Lubogoszcz, gdzie 
organizatorzy Miasto Mszana Dolna
oraz Koło Pszczelarzy w Mszanie Dol-
nej przygotowali bogaty program.
Wszystko przygotowane było w naj-
drobniejszych szczegółach. Turysty-
czne i biesiadne piosenki śpiewał i grał
na akordeonie niezawodny jak zawsze
Janusz Mikołajko. Umilał w ten sposób
czas wszystkim, którzy zajadali się
pysznym żurkiem. Deser też był ni-
czego sobie - pszczelarze z Kola
Pszczelarzy w Mszanie Dolnej przygo-
towali kiermasz miodu. Warto było
zajrzeć na to stoisko dużo wcześniej,
później smakosze złotego nektaru
mogli popatrzeć tylko na woskowe de-
koracje... Na scenie wystąpił zespół
"Nautilius" z Mszany Dolnej, który po-
rwał turystów do wspólnych tańców 
i zabawy. Przy znanych przebojach
mało kto siedział na miejscu - nogi,
pomimo wyprawy i ciężaru góskich bu-
tów same rwały się do tańca. Hitem
okazała się wyproszona Lokomotywa
czyli "Jedzie pociąg z daleka", a mały

symaptyczny maszynista miał powód
do dumy, prowadzony pociąg nie miał
końca... Jeszcze przed samymi fi-
nałowymi konkursami udało się prze-
prowadzić sportowe konkurencje. Sto-
warzyszenie „Lubogoszcz” i Lokalna
Grupa Działania „Piękna Ziemia Gor-
czańska” przygotowało rodzinne roz-
grywki z nagrodami w przeciąganiu
liny, sztafecie rodzinnej i biegu z jaj-
kiem. Najwięcej siły mieli oczywiście
najmłodsi, więc ciężko było czasami
sprostać pytaniom: co jeśli jajko się
nie rozbije, czy biec dalej, co zrobić 
z jajkiem po przekroczeniu mety, co
jeśli... I tak dalej i tak dalej... Dla jed-
nych jajecznica w domu, dla drugich
gorczycz przegranej gdy było tak bli-

sko, a jajko spadło... Najlepszym z
dwudziestu trzech startujących okazał
się Andrzej Leksander, drugi na metę
z jajkiem przybył Kamil Niedpośpiał,
trzeci Wiktor Kuzar. W sztafeta rodzin-
nej 4x4 zwyciężyła rodzina Mazurów
w składzie: Mateusz, Edyta, Andrzej,
Julia. Drugie miejsce zajęła rodzina
Mamaków, trzecie Adamików, czwarte
Pajdzików. Oprócz czterech nagrodzo-
nych rodzin wystartowały jeszcze 
rodziny Niedośpiałów, Jasków, Pu-
chałów, Satorów, Leksandrów, Cicho-
rzów. Największe emocje wywołało 
rodzinne przeciąganie liny, zgłosiło się
do niej dziesięć rodzin, ale ostatecznie
na podium stanęła rodzina Mamaków,
druga była rodzina Pajdzików, trzecia
była formą współpracy rodziny Pu-
chałów i Mazurów.  Na szczęście poza
głównymi nagrodami przygotowanymi
przez Stowarzyszenie można było po-
cieszyć się drobną nagrodą, taką jak
kubek czy odblask z logo miasta. Nagle
komuś bardzo przypadły do gustu
bierki czy farbki do malowania twarzy,
kolorowe ołówki czy bańki mydlane.
Nie było mowy o przegranych w tych
zawodach. Organizatorzy spisali się na
złoty medal!

A skoro o nagrodach i upominkach

mowa, warto wspomnieć, że wszystkie
zostały ufundowane przez Radnych
Miasta Mszana Dolna i to właśnie oni
zostali poproszeni by wręczyć siedem
najbardziej charakterystycznych na-
gród. Spośród ponad tysięcznej rzeszy
turystów najmłodszym zdobywcą Lu-
bogoszczy okazał się 1,5 roczny Miłosz
Galica ze Skrzydlnej, a najstarszym 90-
letni Julian Kasprzyk z Mszany Dolnej.
Z najdalszego zakątka Polski przybył
Krzysztof Kocur z Krosna. W konku-
rsie Wiedzy o Beskidzie Wyspowym 
i Mszanie Dolnej zwyciężyli Władysław
Hanusiak z Jordanowa przed Julią Ba-
nach z Lipowego i Stanisławem Adam-
czykiem z Mszany Dolnej. Najmilszą
Lubogoszczy wybrano Martę Banach

z Lipowego, a najmilszym Władysława
Sałapaka z Grzechyni. Wyróżnienie za
Rodzinne Odkrywanie otrzymała ro-
dzina Jacaków z Klęczan. Radości było
jeszcze więcej, kiedy okazało się, że
rodzina cieszyć się może podwójnie.
Nagrodę Klubu Podrożników "Hory-
zonty” wyjazd w Alpy wylosowała
mama - Agnieszka Jacak. Laureaci
otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody:
przewodniki, termosy turystyczne,
gadżety sportowe, nie zabrakło też re-
gionalnych pamiątek, w których mogli
się od razu zaprezentować. Kapelusze
góraslkie od razu powędrowały na
głowy, a i korale z chustami znalazły
swoje przeznaczenie. Za zdobycie
wszystkich 17 „wysp” 25 turystów
otrzymało złote rysie ufundowane
przez Koło Pszczelarzy w Mszanie Dol-
nej. Wszyscy nie mogli uwierzyć, że
to już koniec. Choć ze sceny zaczęły
już płynąć podziękowania, wydawać
by się mogło, że za tydzień znów się
gdzieś spotkamy... Nawiązały się przy-
jaźnie, znajomi ze szlaku, a tury-
styczny duch zaczął krążyć po najwięk-
szych niedowiarkach i zmusił do
aktywności...Turystyczna rodzina, 
o której już na szczycie wspominał Ks.
Proboszcz, łączy się poprzez wspólne

Roztańczeni turyści
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Wniedzielę, 11 września szczyt
Lubogoszczy był ostatnim na
liście wspólnych spotkań

Koła Terenowego PTTK. Spotkanie
przy ognisku rozpoczęła Pani Prezes
Maria Antos, która podsumowała
wszystkie wyprawy. 

Nie wiadomo, jak to się dzieje, ale
zwykle pierwsze spotkanie na otwarcie
sezonu ma najbardziej rekordową frek-
wencję. W tym roku, w kwietniu na
górze Potaczkowej na liście obecności
znalazły się 124 osoby. Potem średnia
wahała się w okolicy 80 osób na
każdym spotkaniu, a finałowe spotka-
nie skończyło się 91 wpisem w zeszyt.
Turystyczny krąg się poszerza, coraz

więcej osób uczestniczy w naszych
"Spotkaniach w górach" i jeździ na wy-
cieczki. W tym momencie w Kole Te-
renowym mamy stu członków! W wy-
cieczkach chętnie uczestniczy Prze-
wodnicząca Rady Miasta – Agnieszka
Modrzejewska-Potaczek, Burmistrz
Miasta Józef Kowalczyk, oraz Radny
Jan Stożek. Nie może zabraknąć rów-
nież atrakcji dla najmłodszych piechu-
rów. Konkursy wiedzy z nagrodami za-
chęcają do turystycznych odkryć. 
W tym sezonie Koło zorganizowało
konkurs wiedzy na pierwszym i ostat-
nim spotkaniu. Pani Ewa Kotarba na
finał nie odpuściła, nie dość, że trzeba

było się wykazać refleksem, to jeszcze
trochę nagimnastykować i poćwiczyć
szare komórki przy mapie. Było warto,
na każdego czekała nagroda. Wszyscy
członkowie Koła na podsumowanie se-
zonu otrzymali piękne mapy, a wia-
domo jest, że pamiątkowa koszulka
trafi do każdego, kto był przynajmniej
na czterech górach. Pani Maria nie za-
pomniała o podziękowaniach dla spon-
sorów. Są to: Bank Spółdzielczy i
Urząd Miasta w Mszanie Dolnej.
Mocno oklaskiwani zostali również
Wiceprezesi: Jan Piekarczyk i Roman
Rusnak. W ten sposób podziękowa-
liśmy za organizację trzech wypraw w
dalsze okolice. Jak na turystyczne spot-

kanie przystało, nie mogło zabraknąć
śpiewów przy ognisku – niezawodny
Pan Janusz Mikołajko ze swoim akor-
deonem nie mógł nie pojawić się na
naszym zakończeniu. Piosenki niosły
się echem po lesie, kto pamiętał tylko
jedną zwrotkę wspomagał się śpiew-
nikiem. Ciężko było się rozstać, tym
bardziej ciężko myśleć, że było to
ostatnie spotkanie w sezonie. Znając
zapał naszych turystów z Koła wyko-
rzystają jeszcze zimę na wyprawy 
w góry. Do zobaczenia na szlakach!

Red. U.M.

Nasze PTTK też kończyło
sezon na Lubogoszczy

Skoro mszańskie Koło Terenowe
PTTK miało ostatnie wyjście na
Lubogoszczy i kończyło dwunasty

sezon "Spotkań w górach", można po-
woli podsumowywać turystyczne wy-
prawy. Poza wyjściami na góry raz 
w miesiącu, dużą popularnością cieszą
się zorganizowane wyjazdy autokarowe
dla członków Koła. 

W tym roku można było zwiedzić 
w czerwcu pasmo Czanotorii w Beski-
dzie Żywieckim. Jak zwykle tras było
kilka, do wyboru, według stopnia trud-
ności. Cała logistyka każdego wyjazdu
to zasługa Romana Rusnaka i Jana Pie-
karczyka – każdy dostaje przebieg tras,
długość i czas przejścia, więc może so-
bie zaplanować trasę "pod siebie". 
A jak pierwsza wycieczka była udana
to od razu pojawia się ochota i plan
na kolejną. W lipcu kierunek był po-
dobny, również Beskid Żywiecki. 
Zeszłoroczna wycieczka na Romankę
miała w tym roku swoją kontynuację
– Lipowski Wierch i Rysianka. Jak
prawdziwi turyści, przy niezbyt przy-
chylnej pogodzie wszyscy wyszli 
w trasę, pomimo deszczu i dużej mgły.
Na szczeście ratunkiem w takiej sytua-
cji były przytulne schroniska po drodze
z kuszącym menu. Każdy skorzystał 
i rozgrzał się aromatyczną kawą 
i drożdżówką prosto z pieca – więszość
trasy turyści przeszli w pelerynach by
na koniec dostać prezent. Chmury za-
częły się podnosić i pokazały się prze-
piękne widoki. Jednym słowem cza-
sami warto zajrzeć na dłużej do
schroniska... Ostatnia wycieczka, w sam
raz na zakończenie wakacji to Babia
Góra. Ostatni weekend sierpnia był

PTTK 
w rozjazdach

przeżywanie, wspólne pokonywanie
trudności, wspólne uczestnictwo... 

Podtrzymując tę myśl na pewno spo-
tykamy się za rok na górskich szlakach,
ale jeszcze zapraszamy: finał finałów
w Rabce Zdroju to VI Festiwal Ze-
społów Regionalnych Beskidu Wyspo-
wego "Beskidzka Podkówecka”. To już
najbliższa sobota, 11 września zapra-
szamy do Rabki!  

Organizatorzy spotkania: Miasto
Mszana Dolna, Koło Pszczelarzy 
w Mszanie Dolnej, Krakowski Szkolny
Ośrodek Sportowy w Krakowie, Baza
Szkoleniowo-Wypoczynkowa ”Lubo-
goszcz” w Kasince Małej, Forum Gmin
Beskidu Wyspowego, Małopolska Izba
Turystyki, COTIG PTTK, Fundacja Roz-
woju Regionu Rabka.

Red. U.M.

niezwykle łaskawy dla wszystkich tu-
rystów, taką pogodę trudno zamówić,
a tu proszę – pogoda jak bajka. Piękne
słońce, przepiękne widoki i nowa trasa
z Lipnicy zaproponowana do zdobycia
Królowej Beskidów. Czy może być coś
lepszego na zakończenie? Wszyscy
wrócili zadowoleni, z pięknymi zdję-
ciami na pamiątkę i marzeniami, co
za rok zaproponuje Terenowe Koło
PTTK. Były już Bieszczady, Beskid Ni-
ski, w Beskidzie Żywcieckim też już
byliśmy, czyli...  Gdzie zaplanujemy
dalsze wyprawy? Zobaczymy za rok!

Red. U.M.

Zdjęcie na podsumowanie
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Na „Małej Babiej Górze”
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Wponiedziałek, 8 sierpnia w
imieniu trzech zagórzańskich
samorządów podczas uro-

czystej Mszy Świętej w asyście pocztów
sztandarowych w Mszanie Dolnej
pożegnaliśmy śp. Księdza Kardynała
Franciszka Macharskiego. 

Kościół Miłosierdzia Bożego był
miejscem wybranym nie przypadkiem.
Od czasu święceń biskupich w 1978
roku Kardynałowi towarzyszyła de-
wiza "Jezu ufam Tobie", a wierni sku-
pieni wokół świątyni zawdzięczają mu
erygowanie tej właśnie parafii – w paź-
dzierniku 2003 roku poświęcił plac
pod budowę nowego kościoła. Mszę
św. koncelebrowali proboszczowie 
z okolicznych parafii, kazanie wygłosił
Ks. Dziekan Marek Wójcik, wspomi-
nając zarówno samą postać ks. Kardy-
nała jak i jego zasługi dla naszej oko-
licy. Odwiedzał nasz region przy
różnych okazjach: udzielał sakramentu
bierzmowania naszej młodzieży, świę-
cił budynki szkół, kościoły, mocno za-
biegał o powstanie nowych. Działał jak
prawdziwy gospodarz, dlatego oka-
zując mu wdzięczność za troskę 
i opiekę prosiliśmy, by został Honoro-

Pożegnanie Kardynała Macharskiego

8listopada w Warszawie w wieku
83 lat zmarł śp. Andrzej Pakosz,
major Wojska Polskiego. Tydzień

później, 16 listopada w Mszanie Dolnej
odbyły się uroczystości pogrzebowe.

Planował na wiosnę powrót w ro-
dzinne strony, gdzie zostawił przyja-
ciół i bliskie sercu góry, los jednak za-
decydował inaczej. To jego z ogro-
mnym smutkiem żegnała rodzina,
przyjaciele, sąsiedzi, koledzy-wędka-
rze, żołnierze AK i samorządowcy.
Działał aktywnie na wielu polach,
wszędzie go było pełno. Został radnym
miasta w kadencji 1994-1998 oraz de-
legatem samorządu miasta Mszana
Dolna w Sejmiku Wojewódzkim 
w  Nowym Sączu. Znajdował czas na
społeczną pracę w krakowskim Za-
rządzie Głównym Związku Żołnierzy
AK. Mobilizował innych i sam zawsze
uczestniczył w państwowych uroczys-
tościach w Krakowie i Mszanie Dolnej.
Organizował wyjazdy na msze party-
zanckie do Poręby koło Myślenic,
Szczawy czy na Halę Łabowską -
można powiedzieć, że wszędzie było
go pełno. Przez wiele lat był Prezesem
PZW "Mszanka" - to z jego inicjatywy
mszańscy wędkarze sprzątali wiele
razy brzegi i koryto Mszanki, zarybiali
jej wody. Zawsze życzliwy i uśmiech-
nięty, lubiany i ceniony przez młodych

i starszych, tak zostanie zapamiętany. 
Jego życiorys opracowany przez

córkę Pana Andrzeja publikujemy po-
niżej: Andrzej Pakosz urodzony
29.01.1933 r. w Krakowie, w rodzinie
z tradycjami patriotycznymi Ignacego
i Franciszki – oboje działali aktywnie
w Polskiej Organizacji Wojskowej,
walcząc o niepodległą Polskę. Podczas
okupacji należał do Szarych Szeregów
w Mszanie Dolnej. W okresie stali-
nizmu, gdy przebywał w Sopocie,
który był przez krótko miejscem pracy
ojca, i gdzie uczęszczał do gimnazjum,
nawiązał kontakty z organizacją 
Wolność i Niezawisłość i uczestniczył
w przerzutach na Zachód (głównie do
Szwecji) osób zagrożonych aresztowa-
niem przez UB. Po powrocie do woje-
wództwa krakowskiego, wstąpił do or-

ganizacji HRAK (harcerstwo AK),
wnosząc broń i amunicję. W wieku 17
lat (21.10.1950 r.)  został aresztowany
przez Wojskowy Urząd Bezpieczeń-
stwa w Krakowie. Podczas śledztwa
nikogo nie wydał. Skazany dnia
25.01.1951 r. wyrokiem  nr Sr. 7/51
Wojskowego Sądu Rejonowego w Kra-
kowie na karę 6 lat więzienia. Karę
odbywał w więzieniach na Montelu-
pich w Krakowie, Wiśniczu Nowym,
Jaworznie (jako nieletni przeniesiony
do właśnie otwartego obozu dla
młodocianych więźniów politycznych)
i w Mysłowicach-Wesołej, gdzie  w ko-
munistycznym obozie pracy pracował
w kopalni.

W wyniku amnestii wyszedł wcześ-
niej z więzienia, zdał maturę i w 1958 r.
ukończył studia w Szkole Głównej

Zapamiętamy kardynała jako zawsze uśmiechniętego
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wym Obywatelem trzech naszych
gmin. Był dla nas ważną osobą i od-
grywał ważną rolę w życiu duchowym
naszej zagórzańskiej społeczności –
dlatego na zawsze zostanie w naszych
sercach... Na uroczystej mszy św. nie
mogło zabraknąć przedstawicieli
trzech samorządów – byli Radni trzech
zagórzańskich gmin oraz Janusz Pota-
czek – Wójt Gminy Niedźwiedź, Bo-
lesław Żaba – Wójt Gminy Mszana
Dolna, Józef Kowalczyk – Burmistrz
Miasta Mszana Dolna, przedstawiciele
Powiatu Limanowskiego: Franciszek
Dziedzina – Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Limanowskiego oraz Antoni
Róg Radny Powiatu, Stanisław Pota-
czek – były Wójt Gminy Mszana Dolna

oraz Aleksandra Franczak, była prze-
wodnicząca Rady Miasta Mszna Dolna,
pod kierownictwem której ówczesna
Rada Miasta procedowała uchwałę 
o przyznaniu tytułu dla Metropolity
Krakowskiego ks. Kardynała Fran-
ciszka Macharskiego. Na zakończenie
uroczystości Burmistrz Miasta podzię-
kował wszystkim, którzy pojawili się
na uroczystości, pocztom sztandaro-
wym i Chórowi Męskiemu im. Ks. J.
Hajduka, który zapewnił całą oprawę
mszy św. Żegnamy go z wielkim smut-
kiem, ale zarazem z ogromną wdzięcz-
nością wobec Bożej Opatrzności, że
pojawił się na naszej drodze tak wy-
bitny, wspaniały człowiek.

Red. U.M.
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Uroczystości pogrzebowe śp. Andrzeja Pakosza - majora Wojska Polskiego

Pożegnanie z wojskowymi honorami
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Gospodarstwa Wiejskiego w Warsza-
wie, gdzie wówczas przyjmowano na
studia wielu członków podziemia nie-
podległościowego, którzy mieli tzw.
wilczy bilet i nie mieli wstępu na inne
uczelnie, a tu było to możliwe dzięki
akcji zatajania w ich życiorysach AK-
owskiej przeszłości. W okresie studiów
czynnie uprawiał sport w Akademic-
kim Związku Sportowym. W latach
1955 – 1958 na wielu mistrzostwach
akademickich zdobywał wielokrotnie
złote medale w biegu na 400 m i w
sztafecie 4 x 400 m, uzyskując w roku
1957 tytuł Akademickiego Mistrza Pol-
ski w biegu 4 x 400 m.

W okresie zatrudnienia w Central-
nej Bibliotece Rolniczej, otrzymał 
w 1963 roku stypendium naukowe
Fundacji Rockefellera, ale do USA nie
pojechał, bo nie podpisał „lojalki”. Pra-
cując w Centralnym Ośrodku Informa-
cji  zasiadał także w Komitecie Badań
Naukowych, który był od 1991 roku
był organem rządowym do spraw po-
lityki naukowej. Jako adiunkt prze-
szedł na wcześniejszą naukową eme-
ryturę i powrócił do swojej ukochanej
Mszany Dolnej, gdzie aktywnie działał
w Polskim Związki Wędkarskim jako
jego prezes, był też radnym i delega-
tem do sejmiku wojewódzkiego.

Wędkarstwo było zawsze jego pasją
i zawsze szukał możliwości propago-
wania tego sportu. Regularnie pisywał
do fachowych pism i szkolił młodzież.
Marzyła Mu się audycja poświęcona
wędkarstwu w Polskim Radiu. Ukoń-
czył więc w 1975 r. zaoczne studia
dziennikarskie w Instytucie Dzienni-
karstwa w Warszawie i przez jakiś czas

miał możliwość robienia audycji węd-
karskiej, choć – jako nie „swojemu”,
bezpartyjnemu dziennikarzowi – nigdy
nie zezwolono Mu na samodzielne
wchodzenie do budynku radia – było
to zawsze w towarzystwie jakiegoś
„opiekuna”.

Zawsze zaangażowany patriotycz-
nie w pracę dla dobra Polski był człon-
kiem organizacji:
- Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, 
- Związku Więźniów Politycznych
Okresu Stalinowskiego, 
- Związku Młodocianych Więźniów Po-
litycznych JAWORZNIACY, 
- Porozumienia Organizacji Kombatan-
ckich i Niepodległościowych, a przede
wszystkim 
- Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
którego był wieloletnim członkiem, 
a następnie prezesem. 

Był też przewodniczącym Komitetu
Zakładowego Związku Zawodowego
SOLIDARNOŚĆ w Centralnej Biblio-
tece Rolniczej. 

W uznaniu działalności w wolnej
Polsce nadano mu stopień wojskowy
MAJORA.

Posiada liczne odznaczenia, jak mię-
dzy innymi: 
- Order POLONIA RESTITUTA
- Złoty Medal ZA ZASŁUGI DLA
OBRONNOŚCI KRAJU
- Krzyż Armii Krajowej

- Krzyż Niezłomnych Stowarzyszenia
Polskich Byłych Więźniów Politycz-
nych
- Medal PRO MEMORIA
- Srebrny Medal Opiekuna Miejsc 
Pamięci Narodowej
- Medal 65-lecia Powstania 12 Pułku
Piechoty AK
- Krzyż 12 Pułku Piechoty AK i Wię-
źniów Okresu Stalinowskiego
- Odznaka Za Zasługi Federacji Sto-
warzyszeń Rezerwistów i Weteranów
Sił Zbrojnych RP
- Odznaka HONORIS GRATIA
- Odznaka Honorowa Związku Żołnie-
rzy AK

Zawsze wrażliwy na cudzą krzywdę
i potrzeby innych ludzi, zawsze go-
towy do pomocy i zawsze zaan-
gażowany. Represje stalinowskie,
które po wyjściu z więzienia przeszły
w rozmaite inne formy nękania (od-
mowa przyjęcia na wyższą uczelnię,
odmowa paszportu – aż do lat 90.,
wzywanie  przez Służbę Bezpieczeń-
stwa, gdy tylko coś niepokojącego
działo się w kraju), nie zrobiły z niego
nienawistnego człowieka – był zawsze
otwarty na innych i pełny wiary w lu-
dzi, pozbawiony nietolerancji dla od-
miennych poglądów. 

Nigdy się nie poddawał, również 
w ostatnich chwilach życia. Jego ulu-
bionym powiedzeniem było „Trzy-
majmy się, nie dajmy się”.  Snuł plany
wyjazdu na wiosnę do Mszany, gdzie
przecież ma tylu Przyjaciół i gdzie za-
wsze było Jego serce, ale Pan Bóg
chciał inaczej… Zmarł 8 listopada
2016 r. w Warszawie.

Red. U.M.

Choć nie urodził się Mszanie Dol-
nej, to "stracił dla tego miasta
głowę i najzwyczajniej zakochał

się w nim. Był powszechnie lubiany 
i niezwykle ceniony. Zmarł 8 listopada
w 103 roku życia w jednym z wrocław-
skich szpitali tuż po godz. 13.00. 

Setne urodziny jubilata mszańska
społeczność obchodziła w 2013 roku:
Dr Mieczysław Janiszewski, z Mszaną
Dolną jest związany od 1973 roku,
kiedy to zamieszkał w co dopiero od-
danych do użytku blokach przy ul. Sta-
rowiejskiej. W rodzinnym archiwum
zachowały się dokumenty Jubilata -
świadectwa szkolne, świadectwo ma-
turalne i dyplom ukończenia studiów.
Były też zdjęcia z czasów pracy na zie-
miach zachodnich. Po prezentacji 
nadszedł czas na Laudację na cześć
dostojnego Jubilata i wystąpienia za-
proszonych gości. Głos zabrał dziekan
wydziału prof. Krzysztof Kubiak i Wo-
jewódzki Lekarz Weterynarii p. Zofia

Batorczak. Z życzeniami i upominkami
dla Obywatela Mszany Dolnej w ko-
lejce ustawił się też burmistrz Tadeusz
Filipiak. Przypomniał, że Mieczysław
Janiszewski swoje już ponad 100-let-
nie życie podzielił na trzy okresy. 
Dzieciństwo i młodość to wschód -
Kołomyja i ukochana ponad wszystko
Huculszczyzna, okres drugi to ziemie
zachodnie - Dolny Śląsk i praca w lecz-
nicach dla zwierząt w różnych mias-
teczkach tego regionu i etap trzeci -

południe i góry. Ukochane Gorce i Be-
skid Wyspowy - wędrówki po leśnych
duktach i wypady na Turbacz, Szcze-
bel, Luboń czy Lubogoszcz. I ludzie,
którzy dystyngowanego doktora z bia-
łą czupryną pokochali jak swojego, 
a on pokochał górali. Leczył ich krowy
i świnie, ratował konie i cielęta. Za po-
rady i zabiegi nie oczekiwał wynagro-
dzenia - czasem gospodyni przyniosła
swojskiej kiełbasy, innym razem sera,
masła czy ziemniaków. Zamiast pie-
niędzy dr Janiszewski wolał koszyk
grzybów, słoik borówek lub malin.
Niektórzy pamiętają go siedzącego na
ławce pod blokiem. Obserwował za-
gonionych za swoimi sprawami ludzi,
czasem uśmiechał się sam do siebie,
czasem komentował pędzocych w po-
śpiechu, ale najbardziej był szcześliwy
gdy udało się mu z kimś porozmawiać.
Dziś ławka jest już pusta...

Red. U.M.

Śp. Andrzej Pakosz
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Śp. dr Mieczysław Janiszewski
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Pan Janiszewski najstarszy z Mszany
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Ogłoszony w naszej miejskiej ga-
zecie konkurs na "Najładniej-
szy Ogród 2016" miał swój fi-

nał z początkiem miesiąca. Wtedy
Burmistrz Józef Kowalczyk z Radnym
Bogdanem Surówką – Przewodni-
czącym Komisji Promocji, Sportu i Tu-
rystyki zapukali do drzwi najbardziej
znanej Zagórzanki – Pani Barbary
Stożek. 

To właśnie ona zgłosiła do konkursu
swój ogród, o który dba wspólnie 
z mężem Stefanem. Panowie podzi-
wiali plony z warzywnej części ogrodu
i nie kryli zdziwienia. Ogromne dynie,
piękna fasola i soczyste pomidory.
Czerwone pomidory najbardziej przy-
kuły uwagę – uprawiane pod gołym
niebem wyrosły duże i dorodne. Omi-
nęły je wszelkie typowe zarazy, a swój
sposób na to ma gospodarz – używa
tylko sprawdzonych metod, czyli  na-

turalnego nawozu z pokrzywy...
Odpowiedni nawóz plus całko-
wite poświęcenie i zaangażowa-
nie, bo przecież bez tego nic by
nie urosło. Obejrzeliśmy jeszcze
drzewka owocowe, na których
już za niedługo będą dojrzewać
jabłka i brzoskwinie, pigwowiec
też obficie obrodził. Będą na
pewno z tego pyszne konfitury...
Nie mogło zabraknąć również
kwiatów, one są pięknym uzu-
pełnieniem. Róże, podwojniki,
floksy ale również takie, o których po-
woli zapominamy - nieśmiertelniki,
które Pani Basia suszy, by wykorzystać
je na tradycyjne wieńce. Jest dokładnie
tak jak zostało to opisane w zgłosze-
niu: "ogród pięknie wygląda i dostar-
cza domownikom warzyw i owo-
ców...". Przekonali się to tym również
Pan Burmistrz z Panem Bogdanem -

po wręczeniu nagród,  które na pewno
przydadzą się w ogrodzie, Pani Basia
stwierdziła, że panowie nie wyjdą 
z pustymi rękami. Do Urzędu Mia-
sta wracali z pomidorami, prosto 
z grządki...

Red. U.M.

Ogród Pani Basi

Wpiątek, 18 listopada tym ra-
zem w Nowym Targu, miała
miejsce uroczysta gala pod-

sumowująca osiągnięcia sportowe
szkół  w naszym województwie w roku
szkolnym 2015/16. Organizatorem był
Małopolski Szkolny Związek Sportowy. 

Wyróżnione zostały również  osoby
zaangażowane w propagowanie i upo-
wszechnianie sportu wśród dzieci 
i młodzieży szkolnej. Medal “Przyjaciel
Sportu Szkolnego” oraz podziękowa-
nia odebrali: Anna Górska – Dyrektor
Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Msza-
nie Dolnej oraz Zbigniew Stachura –
nauczyciel wychowania fizycznego w
tej szkole. Pragniemy przypomnieć, że
w ubiegłym roku to właśnie uczniowie
“Jedynki” po raz kolejny zwyciężyli w
powiatowym rankingu sportowym
szkół. Nikogo nie powinno dziwić takie
wyróżnienie, od września na miejskiej
i szkolnej stronie internetowej poja-
wiają się informacje na temat zdoby-
tych medali przez młodych sportowych
zapaleńców z ZSM nr 1. Z początkiem
roku szkolnego pisaliśmy o wrześnio-
wych Mistrzostwach Powiatu Lima-
nowskiego w Kolarstwie Górskim –
wtedy podium do XI miejsca niemal
całkowicie zdominowała Szkoła Pod-
stawowa. W październiku okazało się,
że mamy Wicemistrzynie w piłce ha-
lowej – dziewczęta z „1” zdobyły II
miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie.
Również w biegach nie mają sobie
równych, w Sztafetowych Biegach
Przełajowych gimnazjalistki wróciły ze
złotem. Po raz czwarty w tym roku
szkolnym tytuł mistrzowskie zdobyli

Nagrody były typowo ogrodnicze
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Sportowe wyróżnienia w województwie
„u siebie”, kiedy na miejskiej hali
dziewczęta zajęły I miejsce w Mistrzo-
stwach Powiatu Limanowskiego w Ha-
lowej Piłce Nożnej. Jednym słowem
brawa należą się zarówno zawodni-
kom jak i nauczycielom. Mamy niezłe
złotka w Jedynce! Serdecznie gratulu-
jemy i życzymy kolejnych sukcesów! 

Zainteresowanych osiągnięciami
sportowymi szkoły zapraszamy na:
http://sp1mszana_sport.republika.pl/

Red. U.M.Wyróżnienie dla Anny Górskiej 
i Zbigniewa Stachury - ZSM nr 1

FO
T.

 A
R
C

H
. 
Z
. 
ST

A
C

H
U

R
A

Sportowe sukcesy Gimnazjum
Miejskiego nr 2 

w Mszanie Dolnej
Chłopcy:
Opiekunowie: mgr Łukasz Dobrowol-
ski/mgr Katarzyna Surma
Powiatowe zawody w unihokeju
chłopców w Starej Wsi – II miejsce
22 IX 2016r. Powiatowe zawody 
w Szkolnej Indywidualnej Lidze Lek-
kiej Atletyki w  Mszanie Dolnej:
Sztafeta 4x100m – II miejsce
Pchnięcie kulą – Malec Szymon – I
miejsce, Krzysztof Daniel – II miejsce
Bieg na 300m – Bryl Karol – I miejsce
Bieg na 1000m – Grabiec Tomasz – II
miejsce
27 IX 2016r. Powiatowe zawody 
w drużynowych biegach przełajowych
10 x 1500m – II miejsce

Dziewczęta:
Opiekunowie: mgr Katarzyna Surma/
mgr Renata Wróbel
Powiatowe zawody w unihokeju
dziewcząt w Starej Wsi – II miejsce
Powiatowe zawody w piłce koszyko-
wej dziewcząt w Limanowej – I miejsce
22 IX 2016r. Powiatowe zawody 
w Szkolnej Indywidualnej Lidze Lek-
kiej Atletyki w  Mszanie Dolnej:
Bieg na dystansie 600m – Julia Stożek
– III miejsce

Red. Łukasz Dobrowolski
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Wostatni dzień września o
godz. 19.30, a przy okazji w
piątek zebrał się spory tłum

na placu Św. Faustyny pod kościołem
Miłosierdzia Bożego. Powodem tego
wieczornego spotkania był bieg "Świe-
cimy przykładem" organizowany przez
Straż Miejską. 

Już w zeszłym roku, w ten sposób
promowaliśmy bezpieczne poruszanie
się po zmroku. Zamysł akcji to przede
wszystkim bycie widocznym, by zasyg-
nalizować swoją obecność na drodze.
Tak więc nie zabrakło pomocnych
gadżetów. Rozdane zostały kolorowe
odblaskowe bransoletki z logo miasta
i odblaski z Małopolskiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Krakowie. Nie
zabrakło nawet dla psa, a część
młodych uczestników świeciła z daleka
jak stylowe choinki... Gdy wszyscy już
byli gotowi, zwarci i widoczni hasło
do startu dał Komendant Straży Miej-
skiej Jakub Spędzia. Poprowadził on
bieg ulicami miasta – ul. Kopernika,

ul. Starowiejską, nawrót przy Tesco 
i finisz na parafii. Wszystkim
"świecącym" biegaczom kibicował ks.
Proboszcz Tadeusz Mrowiec, a na me-
cie czekały pyszne chrupiące jabłka i
woda. Doliczyliśmy się około 65 osób,
ale podejrzewamy, że było nas więcej.
Pobiegli z nami zawodnicy sekcji Bie-
gów Górskich i Długodystansowych,
Burmistrz Miasta Józef Kowalczyk i
radny Jan Stożek. Wszyscy potem sta-
nęli do pamiątkowego grupowego
zdjęcia. Z daleka świeciły kolorowe od-
blaski – teraz najważniejszą rzeczą bę-
dzie to, by o nich nie zapominać.
Zakładajmy je wychodząc – świećmy
przykładem, tak jak to zrobili  miesz-
kańcy naszego miasta. 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy
za pomoc i wsparcie: Pani Komendant
Annie Pękale i Policjantom z Komista-
riatu Policji oraz Ks. Proboszczowi Ta-
deuszowi Mrowcy z Parafii Miłosier-
dzia Bożego

Red. U.M.

3i 4 grudnia w Olsztynie odbyły
się ostatnie zawody w Taekwondo
Olimpijskim Puchar Polski

Olsztyn Cup 2016. UKS KORYO re-
prezentowała mocna drużyna, która
składała się z czterech grup wieko-
wych: młodzik, kadet, junior i młod-
zieżowiec. 

Zawodnicy,  którzy na co dzień star-
tują w „juniorze” mogli spróbować
swoich sił startując w „młodzieżowcu”,
który był rozgrywany w drugim dniu
zawodów. W kategorii junior i młod-
zieżowiec złoty medal wywalczyła Pat-
rycja Kornaś i Mateusz Szczęsnowski -
nie mieli sobie równych w swoich ka-
tegoriach wagowych. Srebro z młod-
zieżówki i brąz z juniorów wywalczył
Kacper Piaskowy. W kategorii kadet
srebrny medal wywalczyła Karolina
Szczesnowska. Brązowy medal wywal-
czyli: Gal Małgorzata, Wiktor Pajdzik.
W młodziku brązowy medal wywal-
czyła Julia Chlipała. Po wyrównanych
walkach do strefy medalowej nie udało
się dostać: Jaworskiemu Patrykowi,
Jaworskiemu Kamilowi, Woźniak Ali-
cji, Raś Karolinie, Maksymilianowi
Śmieszkowi, Klaudii Kujacz, Oskar
Pilch. Serdeczne gratulacje dla całego
zespołu doświadczenie którzy młodzi
zawodnicy zdobyli na pewno zapro-
centuje w styczniowym turnieju do
którego się przygotowujemy. 

red. Trener UKS KORYO 
Zbigniew Karpierz

KORYO 
Medale na
ostatnich 
zawodach

7czerwca do Mszany Dolnej przy-
jechała żeńska i męska reprezen-
tacja AZS-u Uniwersytetu Peda-

gogicznego, która rozegrała mecze
sparingowe z Uczniowskim Klubem
Sportowym „Beskid” Mszana Dolna w
ramach akcji „Od UKS-u do AZS-u”. 

Na dwóch boiskach można było zo-
baczyć siatkówkę na wysokim pozio-
mie, zarówno po stronie gości z Kra-
kowa (studentki trenowane są przez
p. Łukasza Lica, natomiast trenerem
studentów jest rodowity mszaniak Pa-
weł Leja) jak i młodych adeptów sztuki
siatkarskiej z Mszany Dolnej, którzy
swoje umiejętności sportowe nabywają
pod okiem p. Łukasza Dobrowol-
skiego. Nie o wynik sportowy chodziło.
Liczyła się przede wszystkim dobra za-
bawa i promocja siatkówki w naszym
regionie. Kibice jak zwykle jeśli chodzi
o „Beskid” nie zawiedli. Puchary dla
zwycięzców oraz medale dla pokona-
nych wręczali w imieniu Burmistrza
Miasta miejscy radni: Agnieszka Sasal
– Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
oraz Bogdan Surówka. UKS „Beskid”

Mszana Dolna nieustannie się rozwija.
Oprócz sekcji siatkarskich działają 
w klubie jeszcze sekcje pływania. 

Zainteresowanych zapraszamy do
zapoznania się z ofertą klubu:
www.uksbeskid.pl

Red. U.M.

UKS BESKID - od UKS-u 
do AZS-u

Drużyna KORYO w Olsztynie
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Drugi bieg z odblaskami
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Druga Stacja Uzdatniania Wody - Mszanka


