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Przewodnicząca Rady Miasta 
AGNIESZKA MODRZEJEWSKA-POTACZEK
Przyjmuje mieszkańców w środę
w godz. 14.00-15.00

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

Na terenie Powiatu Limanowskiego działa pięć
punktów darmowej pomocy prawnej, w których
porad udzielają radcowie prawni oraz adwokaci.
Do każdego z nich może przyjść osoba upraw-
niona, niezależnie od miejsca zamieszkania. 

Jeden z punktów wyznaczony jest w naszym
mieście - w budynku Urzędu Miasta, ul. Piłsud-
skiego 2. Wejście do punktu nieodpłatnych porad
prawnych znajduje się od strony parkingu. 

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach:

Dyżury Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej Rady Miasta

Redakcja Cennik reklam:

Poniedziałek 11.15 - 15.15
adwokat 

Pani Agnieszka Boroń-Golonka

Wtorek 14.00 - 18.00
adwokat 

Pan Łukasz Jakubowski

Środa 10.15 - 14.15
adwokat 

Pani Katarzyna Szubryt

Czwartek 08.00 - 12.00
adwokat Pan 

Tomasz Studziński

Piątek 14.00 - 18.00
adwokat 

Pani Anna Mielnicka

Darmowa pomoc prawna w Urzędzie Miasta
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Burmistrz i Rada Miasta

Szanowni Mieszkańcy Mszany Dolnej!

XXXVIII Sesja Rady Miasta

Podczas czwartkowej sesji 30 lis-
topada, Sabina Kogut, była już
kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
została oficjalnie pożegnana przez Jó-
zefa Kowalczyka, a także radnych
miasta. Jak się okazało, to również
Burmistrz Józef Kowalczyk wręczał 
Sabinie Kogut angaż na stanowisko
trzynaście lat temu. Pani Sabina Kogut
odbierając list gratulacyjny i kwiaty
podziękowała za współpracę i wspar-
cie, które otrzymywała przez okres peł-
nienia swojej funkcji. Myślę, że prze-
kazuję MOPS w najlepsze ręce i życzę
mojej koleżance powodzenia - mówiła
odchodząca kierownik. 

Obowiązki dyrektora MOPS w Msza-
nie Dolnej przejęła Izabela Cież, która
do tej pory przez 12 lat pracowała 
w pomocy społecznej na stanowisku
administratora głównego. Józef Ko-

walczyk wręczył nowej kierownik
kwiaty i nominację, jednocześnie ży-
cząc powodzenia.

Radni podjęli uchwałę w sprawie
przyjęcia rocznego programu współ-
pracy Miasta Mszana Dolna z organi-
zacjami pozarządowymi oraz podmio-
tami prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego na rok 2018 rok.

Dwie uchwały dotyczyły zadań eko-
logicznych, podjęto uchwałę w sprawie
ustalenia regulaminu określającego za-
sady udzielania dotacji z budżetu

Miasta Mszana Dolna na realizację za-
dań w zakresie wymiany starych kot-
łów, pieców, urządzeń grzewczych na
paliwa stałe w indywidulanych gospo-
darstwach domowych w ramach pro-
gramu RPO WM 2014-2032 oraz
uchwałę w sprawie przyjęcia „Pro-
gramu usuwania wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu Miasta Mszana
Dolna na lata 2017-2032”. Podjęcie
wymienionych uchwał pozwoli na roz-
poczęcie realizacji tych zadań.

Najważniejszą uchwałą, która zos-
tała wprowadzona do programu sesji
była uchwała w sprawie wyrażenia
zgody na dokonanie darowizny nieru-
chomości na cel publiczny. Chodzi do-
kładnie o inwestycję związaną z roz-
budową DW 968 Lubień-Zabrzeż, czyli
budowa ronda na ul. Wł. Orkana.
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Oddajemy w Państwa ręce ostat-
nie w tym roku zimowe wydanie
naszego miejskiego kwartal-

nika. To numer, który jest również za-
mknięciem i podsumowaniem wyda-
rzeń ostatnich miesięcy.

Do najważniejszych działań, z któ-
rych jesteśmy najbardziej dumni 
należy:
» podłączenie ponad 30 domów do ka-
nalizacji sanitarnej przy ulicy Spado-
chroniarzy wraz z przejściem pod rzekę
Mszankę - koszt 1 mln 400 tys. zł.
Inwestycja ta umożliwi skanalizowanie
w przyszłym roku domów przy ul. Sło-
necznej, gdzie uzyskano pozwolenie
na budowę na podstawie opracowanej
w tym roku dokumentacji.
» zakończenie termomodernizacji Szkoły
Podstawowej nr 1 za kwotę 1 mln 322
tys. zł. Prace obejmowały ocieplenie 
i wykonanie elewacji, wymianę części
okien,wymianę oświetlenia wewnętrz-
nego oraz kapitalny remont central-

nego ogrzewania wraz z wymianą
dwóch kotłów gazowych, których ży-
wotność dobiegała końca po 20 latach
eksploatacji. Zainstalowano również
kolektory słoneczne na dachu bu-
dynku.
» wykonano część ulicy Popiełuszki 
ze ścieżką pieszą.
» wykonano drogę pod Lubogoszczą
oraz drogę na Zarabiu.

Przygotowano kilka dokumentacji
projektowych na budowy:
» wodociągu przy ulicy Leśnej i Matejki,
» ulicy J. Stachury”Adama” - os. Pańskie,
» rozpoczęto projekt drogi od ul. Mroza
do ul J. Stachury „Adama”,
» łącznika ulicy Kolbego i ul. Staro-
wiejskiej,
» ścieżki rowerowej nad rzeką Mszankę,
» kanalizacji sanitarnej przy ulicy Ogro-
dowej do os. Pańskie,
» kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kol-
bego z przebiciem w kierunku ul. Sta-
rowiejskiej.

Złożony został wniosek o pozwole-
nie na budowę Miejskiego Domu Kul-
tury z salą kinową na stadionie.

Zostały podpisane umowy na dofi-
nansowanie wymiany pieców w ra-
mach ograniczenia niskiej emisji na
łączną kwotę 1 mln 729 023 tys. zł. 
W ramach tych środków mieszkańcy,
u których wykonano audyt energe-
tyczny będą mogli starać się o zwrot
środków za wymianę pieców do wy-
sokości 8 tys. zł. Zachęcamy do śle-

dzenia na bieżąco wiadomości na stro-
nie internetowej miasta.

Sukcesem zakończyły się nasze sta-
rania o budowę ronda przy ulicy 
Orkana. Wydarzenie to miało miejsce
6 grudnia i był to mikołajkowy prezent
od Zarządu Województwa Małopol-
skiego, nie tylko dla mieszkańców
miasta, ale i okolicznych miejscowości
korzystających z tego skrzyżowania.
Wtedy to również Przewodnicząca
Rady Miasta Agnieszka Modrzejewska-
Potaczek przekazała Pani Dyrektor
Marcie Maj Uchwałę Rady Miasta 
w sprawie wyrażenia zgody na doko-
nanie darowizny nieruchomości na cel
publiczny - budowę ronda. To uchwała
nr XXXVIII/361/2017, która została
podjęta na XXXVIII sesji Rady Miasta.

W grudniu br. zostanie oddany
chodnik przy ulicy Słomka do granic 
z Kasiną Wielką. Inwestycję realizuje
GDDKiA w Krakowie, ale gdyby nie
nasze starania o nieodpłatne pozyska-
nie terenu pod chodnik to nie byłoby
tej inwestycji. Dziękujemy za to miesz-
kańcom Słomki.

Szanowni Mieszkańcy - w związku 
ze zbliżającymi się Świętami Bożego 
Narodzenia  życzymy zdrowych i spo-
kojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz
szczęśliwego Nowego Roku 2018.
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Józef Kowalczyk
Burmistrz Miasta

Mszana Dolna

Agnieszka Modrzejewska-Potaczek
Przewodnicząca Rady Miasta

Mszana Dolna
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Mikołajowy prezent od Marszałka 
- Rondo na ul. Orkana

6grudnia w Urzędzie Miasta 
w Mszanie Dolnej umowę gwa-
rantującą sfinansowanie budowę

ronda w ciągu drogi wojewódzkiej 
968 w Mszanie Dolnej podpisali: 
Marszałek Województwa Małopol-
skiego Jacek Krupa, Przewodnicząca
Sejmiku Urszula Nowogórska, Bur-
mistrz Mszany Dolnej Józef Kowalczyk
oraz przedstawiciel wykonawcy - Pre-
zes Przedsiębiorstwa Drogowo-Mosto-
wego LIMDROG Sp. z o.o. - Maciej
Szkarłat. Koszt tej inwestycji to ponad
3,7 mln zł. Środki w całości pochodzą
z budżetu województwa.

Warto nadmienić, że Urząd Marszał-
kowskie uwzględnił wniosek miasta,
by zamiast remontu skrzyżowania 
powstało w tym miejscu rondo umoż-
liwiające w przyszłości połączenie 
ul. Ogrodową jako mała obwodnica
miasta, odciążająca ruch samocho-
dowy w centrum. Miasto wykonało
kilka koncepcji, z których zostało 
wybrane i uzgodnione jedno rozwią-
zanie.

Budowa ronda w miejscu istnieją-
cego skrzyżowania z ul. Orkana będzie
trwała półtora roku. Jak mówił Mar-
szałek, takie jak ta inwestycja, jest klu-
czowa dla rozwoju regionu. Urząd
Marszałkowski realizuje największy 
w historii plan budowy dróg. W całej
Małopolsce budujemy obwodnice
miast, remontujemy drogi wojewódz-
kie. Półtora miesiąca temu podpisana
została umowę na budowę ronda 
w leżącej zaledwie 35 km stąd - Za-
brzeży, czyli „na początku” DW968,
od strony Łącka.

Drogą wojewódzką 968 każdego
dnia przemieszcza się kilka tysięcy 
samochodów. Nawierzchnia drogi, 
a przede wszystkim mała przepusto-
wość skrzyżowania przy ul. Orkana
wymaga niezwłocznej przebudowy.
Dlatego remont w tym miejscu zacznie

się, jak tylko pozwolą na to warunki
atmosferyczne. Inwestycja ma być bo-
wiem gotowa pod koniec maja 2019
roku. Przy okazji tej zmiany nie za-
pomniano też o bezpieczeństwie pie-
szych. Oni będą mieli do dyspozycji
m.in. przebudowane chodniki i nowe
oświetlenie uliczne, co poprawi ich wi-
doczność i bezpieczeństwo. Zaplano-
wano też budowę zatok autobusowych
wraz z wiatami chroniącymi przed
wiatrem czy deszczem.

Tą trasą podróżują nie tylko miesz-
kańcy, ale również turyści odwiedza-
jący nasze piękne limanowskie rejony.
Dlatego dokładamy wszelkich starań,
by po małopolskich drogach z każdym
rokiem jeździło się wygodniej, bardziej
komfortowo, a co najważniejsze - bez-
pieczniej - mówi Urszula Nowogórska,
przewodnicząca Sejmiku Wojewódz-
twa Małopolskiego.

Przed uroczystym podpisaniem
umowy Przewodnicząca Rady Miasta
Agnieszka Modrzejewska-Potaczek
wręczyła Pani Marcie Maj Dyrektor 
Zarządu Dróg Wojewódzkich Uchwałę
Rady Miasta w sprawie wyrażenia

zgody na dokonanie darowizny nieru-
chomości na cel publiczny. To uchwała
nr XXXVIII/361/2017, która została
podjęta na ostatniej sesji Rady Miasta.
Działki będące własnością Miasta
Mszana Dolna zostają przekazane 
na budowę ronda przy skrzyżowaniu
na ul. Orkana.

To jednak nie koniec inwestycji na
tym terenie. Mieszkańców z pewnością
ucieszy przebudowa całego odcinka tej
popularnej trasy. Zaplanowana jest
jeszcze przebudowa trzech odcinków
na DW 968. W sumie to ok. 38 km,
dzięki którym trasa łącząca Kamienicę
z Lubniem będzie wygodniejsza i bez-
pieczniejsza dla kierowców. Remont
obejmie następujące odcinki: Lubień -
Mszana Dolna (ok. 8 km), Mszana
Dolna - Szczawa (ok. 16 km) oraz
Szczawa - Kamienica (ok. 14 km). 
Ten 38-kilometrowy odcinek drogi 
będzie powstawać etapami. Jednak
przewiduje się, że kierowcy pojadą
nim już pod koniec 2019 roku.

źródło: 
Urząd Marszałkowski w Krakowie
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Inwestycje

Przed zimą - Inwestycje na terenie miasta

Na terenie miasta finalizują się
inwestycje rozpoczęte pod ko-
niec wakacji i wczesną jesienią.

Zakończył się pierwszy etap budowy
ul. Popiełuszki, część ulicy od strony
kościoła ma chodnik wzdłuż granicy 
z kościołem p.w. Bożego Miłosierdzia.
Do osiedla Krakowska prowadzi już 
asfalt. Koszt około 200 000 zł.

Kanalizacja przy ul. Spadochronia-
rzy. Zakończyła się budowa kanału
głównego wraz z przepompownią ście-
ków i przejściem pod dnem rzeki
Mszanki. Trwają prace związane 
z podłączaniem gospodarstw domo-
wych. Koszt inwestycji to ponad 
1 225 000 zł.

Droga na ul. Leśnej również zyskała
nowy wygląd. W ramach dofinanso-
wania w wysokości 100 000 zł z pro-
mesy (usuwanie klęsk powodziowych)
udało się wyremontować odcinek
drogi. Całkowity koszt to 189 277 zł.

Na ul. Słomka mamy już ułożony
kawałek chodnika od granicy z Kasiną
Wielką. Prace są już na dość zaawan-
sowanym etapie, czekamy z niecier-
pliwością na kolejne. Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad
wyznaczyła ostatni dzień miesiąca lis-
topada na koniec prac. Wykonawców
wprawdzie trzyma ten termin, ale finał
chodnika może mieć miejsce na prze-
łomie roku.

Red. UM

Szkoły w nowej odsłonie

Najbardziej na bieżąco są
uczniowie, którzy obserwują
jak zmienia się ich najbliższe

otoczenie. Również rodzice odprowa-
dzający pociechy do szkoły też mają
porównanie. Kończy się termomoder-
nizacja Szkoły Podstawowej nr 1, 
popularnej „Jedynki”. 

Efekty widoczne są gołym okiem,
przy termomodernizacji budynku zys-
kuje wizerunek szkoły. Piękna elewa-
cja widoczna jest już od ulicy M. Ko-
nopnickiej, prace trwają jeszcze na
głównej fasadzie szkoły przy ul. Sien-

kiewicza. Prace rozpoczęły się we
wrześniu, po wyłonieniu wykonawcy
dopiero w trzecim przetargu. Obaw
było wiele, przede wszystkim taka, że
jesień może był złym okresem na takie
prace. Wszystko postępuje zgodnie 
z planem, a szczególnie teraz pogoda
jest łaskawa, kiedy zbliża się termin
zakończenia tej inwestycji. Docieplenie
ścian, ale również poddasza, wymiana
okien, grzejników i modernizacja kot-
łowni. Dochodzi do tego również mon-
taż kolektorów słonecznych i wymiana
oświetlenia na energooszczędne. Koszt

całej inwestycji to 1 mln 322 tys. zł,
miasto otrzymało dotację na realizację
tej inwestycji w kwocie 693 tys. zł.

W Zespole Placówek Oświatowych
też sporo się zmieniło. Reprezenta-
cyjną formę zyskał główny korytarz 
i hol. Odświeżone ściany, założono
listwy ochronne na ściany - wszystko
jeszcze pachnie nowością. W ramach
remontu zmodernizowano na całej
długości nowego korytarza instalację
elektryczną. Całość remontu to koszt
ok. 120 tys. zł.
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Święto Niepodległości

Tradycją zagórzańskich samorzą-
dów - Miasta i Gminy Mszana
Dolna - jest wspólna uroczystość

z okazji Narodowego Święta Niepodle-
głości. Z roku na rok jej program jest
bardziej rozbudowany, a sama uroczys-
tość coraz piękniejsza i bardziej pod-
niosła. Z satysfakcją należy też odno-
tować coraz liczniejszy udział w tym
święcie mieszkańców obydwóch gmin. 

Tegoroczną uroczystość rozpoczęto
na płycie mszańskiego rynku, gdzie
nowi adepci jednostki Stowarzyszenia
Strzeleckiego „Strzelec” w Mszanie
Dolnej złożyli przysięgę. Potem od-
dano cześć poległym w obronie 
Ojczyzny. Apel Poległych odczytał po-
rucznik Bogdan Szmidt. Na miej-
scowym cmentarzu przedstawiciele
władz powiatowych (Franciszek Dzie-
dzina - Wiceprzewodniczący Rady Po-
wiatu Limanowskiego, Ewa Filipiak 
i Antoni Róg - radni powiatowi), miej-
skich (Józef Kowalczyk - Burmistrz
Miasta Mszana Dolna, Agnieszka Mo-
drzejewska-Potaczek - Przewodnicząca
oraz Agnieszka Sasal - Wiceprzewod-

nicząca Rady Miasta Mszana Dolna) 
i gminnych (Bolesław Żaba - Wójt
Gminy Mszana Dolna i Aleksandra Ka-
nia - Przewodnicząca Rady Gminy
Mszana Dolna) oraz ZHP złożyli wią-
zanki kwiatów i zapalili znicze na mo-
giłach tych, którzy oddali swoje życie
za niepodległość naszej Ojczyzny. 
Ks. Jerzy Raźny poświęcił odnowioną
kwaterę wojskową. Licznie zgroma-

dzone poczty sztandarowe i uczestnicy
uroczystości prowadzeni przez Orkies-
trę Dętą OSP Mszana Dolna przeszli
w uroczystym korowodzie do kościoła
Św. Michała. Mszy św. przewodniczył
ppor. ks. Jan Zając - kapelan leśny 
ze Śnieżnicy; koncelebrowali ją mszań-
scy proboszczowie: ks. Jerzy Raźny 
i ks. Tadeusz Mrowiec. O oprawę 
muzyczną zadbał Chór Męski im. Ks.
J. Hajduka z Mszany Dolnej oraz Or-
kiestra Dęta OSP. Na zakończenie uro-
czystości Zagórzański Uniwersytet
Trzeciego Wieku zainicjował wspólne
śpiewanie pieśni patriotycznych.

red. M. Polańska UG

Trzeci Bieg
Niepodległości

Zgodnie z planem o godz. 16.00
w parku miejskim zabrzmiał
hymn polski. To sygnał dla

wszystkich biegaczy, którzy zebrali się
by Święto Niepodległości uczcić na
sportowo. 

Całą akcję zainicjował Zygmunt Łyż-
nicki wraz z Sekcją Biegów Górskich 
i Długodystansowych MOK Mszana
Dolna. Wspólny rekreacyjny bieg miał
tylko jedną zasadę: biegnie się 11 mi-
nut na 11 listopada. W naszym parku
miejskim to dystans około pięciu okrą-
żeń, najmłodsi mieli pokonać trzy.
Również po raz trzeci spotykaliśmy się
w parku, gdzie pomimo chłodu zawsze
jest gorąco przy okazji takich sporto-
wych wyzwań. Listopadowe popołud-
nie nie zawsze zachęca do spacerów,
nie wspominając o takich aktywno-
ściach jak bieg. A tu proszę, zabrała

się spora grupa odważnych sporto-
wych zapaleńców. Wystarczy pokonać
kawałek dystansu parkową alejką, 
to od razu robi się cieplej. A gdy na
mecie czeka gorąca herbata, robi się
jeszcze milej. Humory dopisywały, 
pojawiło się kilka biało-czerwonych
akcentów oraz rozdaliśmy pamiątkowe
odznaki i nie zabrakło wspólnego zdję-
cia na pamiątkę.

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

red. UM
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70-lecie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
w Mszanie Dolnej i laury dla prof. Józefy Kobylińskiej

Głównym punktem jubileuszo-
wych uroczystości, które odbyły
się w piątek, 10 listopada 

w Mszanie Dolnej, było wręczenie 
prof. Józefie Kobylińskiej Honorowego
Członkostwa PTL w uznaniu jej zasług
w badaniach nad gwarą Zagórzan. 
Obchody rozpoczęły się mszą świętą,
po której członkowie PTL-u, byli 
i obecni oraz zaproszeni goście udali
się do pensjonatu Janda na część ofi-
cjalną. Tu wszystkich obecnych powi-
tała prezes mszańskiego oddziału Teo-
fila Latoś, a całość poprowadziła
Katarzyna Ceklarz.

Pierwszym i najważniejszym pun-
ktem uroczystości było wręczenie Ho-
norowego Członkostwa PTL Józefie
Kobylińskiej, blisko 90-letniej profesor
urodzonej w Słomce (dziś dzielnica
Mszany Dolnej, kiedyś odrębna wieś),
wybitnej językoznawczyni związanej
przez dekady z Uniwersytetem Peda-
gogicznym w Krakowie, która posiada
ogromne zasługi w badaniach nad
gwarą zagórzan. Laudację na jej cześć
wygłosił prof. Jan Święch, Dziekan
Wydziału Historycznego Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Przypomniał on ka-
rierę prof. Kobylińskiej na krakowskiej
uczelni i dokonania naukowe. - Jej ba-
dania naukowe mają niebagatelną
wartość dla tego regionu - podkreślił.

Prof. Kobylińska dziękowała za wy-
różnienie i opowiedziała zebranym 
o swojej twórczości naukowej. Do swo-
ich najważniejszych prac zaliczyła
książki "Gwara w utworach Włady-
sława Orkana", "Świat językowy Wła-
dysława Orkana - słowa i stereotypy",
"Słownik gwary gorczańskiej - zagó-
rzańskiej" i "Studia nad językiem ksiąg

gromadzkich wsi Kasina Wielka 1513-
1804". Opracowała również m.in. 
40 biogramów ludzi związanych 
z Mszaną Dolną i jest autorką licznych
publikacji na temat Mszany Dolnej 
i okolicznych miejscowości. To dzięki
niej gwara zagórzańska doczekała się
naukowych opracowań. Jesteś też, co
ciekawe, jedyną kobietą z tego re-
gionu, która uzyskała tytuł profesora.

Odznaczenia gratulowali jej m.in.
burmistrz Józef Kowalczyk i wójt Bo-
lesław Żaba. - To wspaniałe dziedzic-
two. Pamiętamy o nim i nie zapom-
nimy - deklarował wójt gminy Mszana
Dolna.

Prof. Kobylińska podzieliła się z ze-
branymi informacją, że dom jej men-
tora - doktora Sebastiana Flizaka - nie-
zwykle zasłużonego dla badań na
kulturą ludową Zagórzan etnografa,
znów jest na sprzedaż. Marzeniem jej,
choć zastrzegła, że nierealnym, jest by
kiedyś ten dom został wykupiony 
i przekształcony w muzeum poświę-
cone pamięci założyciela mszańskiego
oddziału PTL-u, w którym mogłyby
znaleźć się bogate zbiory etnograficzne

z tego terenu. Chciałaby też, aby
wszystkie jej drobne prace dotyczą-
cego regionu Mszany Dolnej zebrać 
i wydać w jednej książce.

W kolejnym punkcie uroczystości
odbyło się wręczenie tytułów Zasłu-
żony Członek Oddziału PTL w Mszanie
Dolnej, które otrzymało siedem osób:
Janusz Mikołajko, Maria Antos, Anna
Knapczyk, Julian Kasprzyk, Maria Sto-
żek, Józefa Żądło i Teofila Latoś.

Ostatnimi punktami programu były
wykłady: Rola PTL w badaniach etno-
graficznych - prof. dr hab. Jan Święch
Dziekan Wydziału Historycznego UJ),
Historia PTL w Mszanie Dolnej - Teo-
fila Latoś, prezes PTL w Mszanie Dol-
nej oraz Sebastian Flizak, niestrudzony
badacz Zagórzan - Katarzyna Ceklarz
PPWSZ w Nowym Targu.

Spotkanie zakończyła prezentacja
jubileuszowego folderu, dyskusja oraz
wystąpienie zaproszonych gości oraz
występ „Kapeli ze Mszany” im. St. Cię-
żadlika i J. Krzysztofa.

red. na podstawie gorce24

Kwatera Wojskowa po remoncie

Dzięki pozyskaniu dofinansowa-
nia dla zadania pn. „Kwatera
wojskowa w Mszanie Dolnej”

Miasto Mszana Dolna przeprowadziło
prace remontowe kwatery wojennej,
zlokalizowanej przy cmentarzu para-
fialnym w Mszanie Dolnej.

W ramach pozyskanych środków
trwające prace polegały głównie na:
1. Odnowieniu liter napisowych 
na istniejących nagrobkach, zakupie-
niu i montażu nowych tablic nagrob-
nych dla żołnierzy z okresu I wojny
światowej.
2. Czyszczeniu i impregnacji nagrobków.
3. Remoncie ogrodzenia wraz z bramą
wejściową.

4. Utrzymaniu porządku, w tym nasa-
dzeniu zieleni/roślin ozdobnych.
5. Zakupie i montażu tablicy pamiąt-
kowo - informacyjnej.

Zadanie to dofinansowano ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz środków otrzyma-
nych od Wojewody Małopolskiego.

Podczas mszańskich uroczystości
upamiętniających odzyskanie przez
Polskę Niepodległości dokonano uro-
czystego poświecenia kwatery wojen-
nej. Poznajmy zatem nieco informacji

historycznych dotyczących cmentarza
wojennego Nr 363 MSZANA DOLNA.

Cmentarz wojenny oznaczony w wy-
kazie cmentarzy z lat 1914-1918 
w b. Galicji Zachodniej numerem 363
i nazwą MSZANA DOLNA, stanowi od-
rębny obiekt, zlokalizowany przy

FO
T.

 U
RZ

Ą
D

 M
IA

ST
A

FO
T.

 U
RZ

Ą
D

 M
IA

ST
A



8 Zima 4/2017

Aktualności

www.mszana-dolna.eu

cmentarzu parafialnym. Powstał 
z cmentarza pierwotnego Nr XCIV (94)
w X Okręgu cmentarnym Limanowa
wg projektu Gustava Ludwiga. Według
danych źródłowych na cmentarzu po-
chowano w 30 grobach indywidual-
nych i 1 zbiorowym 33 poległych 
i zmarłych w latach 1914-1915: 
- z armii austro-węgierskiej 21 żołnie-
rzy, w tym 2 legionistów z 1. P. P. Le-
gionów Polskich,
- z armii niemieckiej 2 żołnierzy,
- z armii rosyjskiej. 10 żołnierzy.

Groby zespolono w cztery duże mo-
giły ziemne, rozmieszczono symetrycz-

nie w czterech narożach prostokątnego
pola grobowego, opasanego kamien-
nym murem. Na każdej z mogił usta-
wiono 3 nagrobki z krzyżami żeliw-
nymi i tablicami emaliowanymi. 
W murach ogrodzenia osadzono trzy
krzyże pomnikowe, pod każdym z nich
umieszczając kamienną ławę (zacho-
wały się dwie ławy). Poniżej krzyża
pomnikowego na osi głównej cmenta-
rza wpuszczona jest w mur kamienna
tablica inskrypcyjna (pierwotnie pro-
stokątna, mocowana w narożach że-
laznymi, kutymi ćwiekami o kulistych
łbach, identyczna jak na cmentarzu

wojennym Nr 346 Krynica). Autorem
niemieckojęzycznej inskrypcji jest Ha-
ns Hauptmann: 

UNS KAM DER FRIEDE EILIGER
ALS EU 

Tłumaczenie:
Pokój zawitał do nas wcześniej, 

niż do was
Przekład: J. Drogomir & H. Sznytka

Wystrój cmentarza uzupełniała że-
lazna ozdobna bramka oraz specjalnie
zaprojektowana roślinność. Aktualny
wygląd cmentarza ma związek z prze-
tworzeniami powstałymi w różnym
czasie, częściowo podczas doraźnych
remontów. W okresie międzywojen-
nym, w trakcie akcji upamiętniania 
pochówków legionowych, w centrum
cmentarza ustawiono charaktery-
styczny betonowy nagrobek na sym-
bolicznym grobie jednego z pochowa-
nych legionistów polskich. Prócz tego
na cmentarzu spoczywają żołnierze
polscy polegli we wrześniu 1939 roku.
Na ich grobach ustawiono 2 nagrobki.
Bliższe dane wszystkich pochowanych
na cmentarzu znajdują się na tablicach
nagrobnych, a wykaz dostępny jest 
w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej.

Zapraszamy do upamiętnienia mie-
jsca pamięci narodowej i uczczenia 
go choćby zadumą.

red. UM

Zakład Gospodarki Komunalnej - Woda 
z nowych stacji uzdatniania w Mszanie Dolnej

Wraz z uruchomieniem nowych
stacji uzdatniania wody dla
mieszkańców zaopatrywa-

nych z miejskiego wodociągu zmieniał
się system sieci i źródła zaopatrzenia
w wodę dla dwóch wodociągów Szkla-
nówki i Adamczykowego. 

Sieć wodociągu Adamczykowego to
lewobrzeżna cześć miasta i fragment
centrum z ul. Piłsudskiego do mostu
kolejowego, Topolową, Zieloną, Spa-
dochroniarzy. Główne ujęcie wody dla
tej części miasta to potok Adamczy-
kowy spływający z góry Szczebel.
Woda ujmowana z tego potoku jest
uzdatniania na stacji Raba w procesie
ozonowania z filtracją na węglu ak-
tywnym i podawana do sieci za po-
mocą zestawu wysokiego ciśnienia.
Dodatkowo w okresach niskiego stanu
wody na potoku Adamczykowym lub
w okresie intensywnych opadów at-
mosferycznych gdy mętność wody na
potoku jest znacznie przekroczona sta-
cja SUW Raba pobiera wodę ze studni
znajdującej się w jej sąsiedztwie. 
W zależności od tego która woda jest
uzdatniana z ujęcia powierzchniowego

potoku czy ze studni mieszkańcy czują
różnicę w składzie wody płynącej 
z kranów.

Sieć wodociągu Szklanówka zaopat-
rującego prawobrzeżną części miasta,
z wyjątkami jak wyżej, zaopatrywana
jest w wodę uzdatnioną ze stacji uzdat-
niania wody Mszanka wybudowanej
na terenie klubu sportowego Turbacz.
Technologia zastosowana w kontene-
rowych obiektach jest podobna do
technologii na SUW Raba. Tu jednak
woda do uzdatniania tzw. woda su-
rowa pobierana jest ze studni zlokali-

zowanych przy korycie potoku
Mszanka. Mieszkańcy zaopatrywani 
z wodociągu Szklanówka informują że
od czasu uruchomienia nowej stacji
zmienił się skład wody w kranach 
u odbiorców. W obydwu ww. wodo-
ciągach skład podawanej do sieci wody
jest zgodny z wymaganiami Rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007 roku „w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi”. Wodociągi i stacje uzdatniania
są objęte kontrolą Państwowej Inspek-
cji Sanitarnej i woda jest regularnie
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badana.
Dla naszych odbiorców najważniej-

sza informacja to taka, że w zależności
o wykorzystywanych ujęć wody zmie-
nia się twardość wody podawanej do
sieci. Woda ujmowana na ujęciach po-
wierzchniowych potoków górskich jest
wodą bardzo miękką i miękką, nato-
miast woda ujmowana ze studni jest
wodą średnio twardą. Wykonane ba-
dania wyraźnie pokazują różnicę.
Woda z ujęć na potokach Adamczyko-
wym i Szklanówka charakteryzuje się
twardością ogólną z przedziału 70-120
mgCaCO3/l a więc jest wodą miękką.
Natomiast woda z ujęć studziennych
posiada twardość 300-350 mgCaCO3/l
i jest wodą średnio twardą. Dopusz-
czona ww. Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia woda do spożycia winna mie-
ścić się w zakresie twardości 60-500
mgCaCO3/l.

Problem twardości wody w naszych
kranach został wyczerpująco opisany
na stronie internetowej Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Limanowej w artykule pod tytułem
„Wpływ twardości wody na zdrowie
człowieka” pod adresem: http://psse-
limanowa.wsse.krakow.pl/obszary-
dzialan/nadzor-sanitarny/higiena-ko-
munalna/woda/55-wplyw-twardosci-
wody-na-zdrowie-czlowieka.html

Streszczając krótko ww. artykuł do-
wiadujemy się że woda jako podstawa
życia w przyrodzie nie występuje 
w postaci czystej. Jest doskonałym 
rozpuszczalnikiem i zawiera prawie
wszystkie substancje występujące na-
turalnie w środowisku. Człowiek do
prawidłowego funkcjonowania potrze-
buje nie tylko wody ale i substancji 
w niej rozpuszczonych. Każda woda
podawana do sieci musi być chemicz-
nie i mikrobiologicznie stabilna.

Konsumenci reagują w szczególno-
ści na twardość wody która to jest
uważana powszechnie za zjawisko ne-
gatywne gdyż powoduje:
» powstawanie kamienia w przewo-
dach ciepłej wody, grzałkach i innych
urządzeniach grzewczych
» nieekonomiczne pranie i zmywanie
naczyń ze względu na trudną zwilżal-
ność wszelkich powierzchni (dodatek
detergentów powoduje zmniejszenie
twardości wody: im woda jest tward-
sza, tym więcej trzeba ich dodawać,
aby uzyskać skuteczny efekt mycia)
» może powodować intensywny po-
smak, powodując spadek intensywno-
ści zapachu gotowanych potraw.

Tymczasem wyniki badań prowa-
dzone od wielu lat na różnych konty-
nentach udowadniają, że jest zupełnie
inaczej. Jak podaje Polskie Towarzy-
stwo Magnezologiczne są dowody na
to, że twarda woda, zawierająca więk-

Wdrożenie nowego programu
"Zbyt Woda" w ZGK

sze ilości takich biopierwiastków jak,
magnez i wapń, może być zdrowsza
od miękkiej, ponieważ na terenie gdzie
występuje, zaobserwowano niższą 
zapadalność na choroby układu 
krążenia.

W latach 70-tych potwierdzono, że
u osób pijących miękką wodę śmier-
telność z powodu chorób serca jest 
o 20% wyższa, a spożywanie wody po-
zbawionej elektrolitów prowadzi do
zmian stałości składu elektrolitowego
płynu pozakomórkowego. Producenci
filtrów do wody, zmiękczaczy, mag-
netyzerów, odkamieniaczy itp. usiłują
wmówić nam, że twarda woda jest nie-
bezpieczna dla naszego zdrowia.
Należy pamiętać, że woda jest nie-
zbędnym elementem do prawidłowego
funkcjonowania organizmu, a jej skład
mineralny decyduje o właściwościach
zdrowotnych wody.

Woda płynąca w naszych kranach
jest stale kontrolowana i całkowicie
bezpieczna dla człowieka.

Artykuł zamieszczony nas tronie
PSSE Limanowa podaje szeroką lite-

raturę dla osób chcących zgłębić tajniki
twardości wody. Reasumując należy
stwierdzić że twardość wody to jej
„uroda” i choć czasami uciążliwa za-
równo dla Państwa jak i dla nas w pro-
cesach uzdatniania i gotowania to przy
obecnie zastosowanych technologiach
w mieście Mszana Dolna w wodociągu
miejskim jest zdatna do picia bezpo-
średnio z kranu. Osoby chcące zapo-
znać się z technologia uzdatniania
wody gorąco zapraszamy na SUW
Raba koło oczyszczalni ścieków pon.-
pt.: 7.00-15.00. Służymy pomocą 
i radą.

W nadchodzące Święta Bożego Na-
rodzenia wszyscy pracownicy Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Mszanie
Dolnej składają najserdeczniejsze ży-

czenia zdrowia i wielu pogodnych dni.
Aby nasze wspólne troski i problemy
nie przysłaniały radości z narodzin

Boga w sercu każdego z nas.

Dyrektor Zakładu 
Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Tomasz Dul

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Mszanie Dolnej z początkiem
bieżącego roku wdrożył nowy

program „Zbyt Woda” umożliwiający
prowadzenie kartotek płatników oraz
odbiorców. Moduł pozwala na czytelne
wystawianie faktur gdzie automatycz-
nie doliczane są zaległości, odsetki 
a także rozliczane nadpłaty.

Dodatkowo każdemu odbiorcy przy-
dzielono indywidualny numer konta
bankowego dzięki czemu otrzymane
płatności natychmiast księgowane 
są w programie (SIMP - płatności ma-
sowe). Ponadto wprowadzono syste-
mom do zdalnego odczytu liczników.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnej
technologii Wireless M-Bus (WMBUS),
radiowy system AMr zapewnia nową
jakość w zakresie zdalnego odczytu
wskazań wodomierzy.

System pozwala na odczyty wodo-
mierzy w przypadku utrudnionego do-
stępu oraz gwarantuje dużą swobodę

w wyborze terminu i zakresu odczyty-
wanych danych, zapewniając jedno-
cześnie poprawność odczytów i zna-
czną oszczędność czasu. Nakładka
radiowa jest konfigurowalna za po-
mocą terminala. Pracownik ZGK wpro-
wadza numer identyfikacyjny wodo-
mierza, stan początkowy oraz inne
parametry, zarówno na etapie instala-
cji, jak i w trakcie eksploatacji wodo-
mierza. Zdalny odczyt wskazań wodo-
mierza wyposażonego w standardowo
skonfigurowaną nakładkę radiową,
charakteryzuje się niskim poborem
mocy. Gwarantuje to długoletnią, bez-
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obsługową pracę nakładki oraz podnosi
znacznie komfort mieszkańców, ponie-
waż ich obecności w trakcie przepro-
wadzania odczytów nie jest konieczna.

Wychodząc naprzeciw potrzebom
klientów Zakład Gospodarki Komunal-
nej w Mszanie Dolnej od 1 września
2017 roku uruchomił na stronie inter-
netowej panel dostępowy dla naszych
klientów, na którym można śledzić
swoje rozliczenia finansowe (zadłuże-
nie, nadpłaty) z tytułu dostaw wody,

zobaczyć listę dokonanych wpłat, 
listę wykonanych odczytów liczników,
a także listę wystawionych faktur. 
Dodatkowo można podać aktualny
stan licznika wody.

Aby zalogować się do e-BOK-u, należy
wejść na stronę zgkmszana.e-zbyt.pl. 
Pojawi się wtedy ekran logowania, 
na którym należy podać swój indywi-
dualny login oraz PIN który odbiorcy
otrzymali wraz z fakturą za wodę.

Serwis ma na celu usprawnienie 

i ułatwienie kontaktu klienta z ZGK,
ponieważ mając dostęp do internetu
jest możliwość z dowolnego miejsca
przez 24 godziny na dobę skorzystać
z dostępnych usług.

Zakład Gospodarki Komunalnej
wprowadził również możliwość otrzy-
mywania faktur za wodę w formie
elektronicznej (E-FAKTURA). Gorąco
zachęcamy do korzystania z tej ekolo-
gicznej formy rozliczeń.

red. ZGK

By każda pieśń otwierała na spotkanie z Bogiem
- XI Zagórzańskie Spotkanie Chórów „Laudate Dominum”

Jedenaście chórów wystąpiło na XI.
Zagórzańskich Spotkaniach Chó-
rów, które odbyły się w Parafii

p.w. Miłosierdzia Bożego w Mszanie
Dolnej 19 listopada 2017r. Zbieżność
liczby występujących chórów z edycją
przeglądu jest zupełnie przypadkowa.
Jednak nie umniejszając, co roku chó-
rów przybywa i staramy się zaprosić
wszystkich chętnych. I tak wśród wy-
stępujących były chóry prezentujące
się u nas po raz 11, ale i chór, który
zadebiutował na przeglądzie. Cieszy
pozytywny odbiór zaproszonych, jak 
i ciepłe przyjęcie, tych którzy przyszli
tych chórów posłuchać.

Oficjalnego otwarcia przeglądu do-
konali Burmistrz Miasta Józef Kowal-
czyk, przewodnicząca Rady Miasta Ag-
nieszka Modrzejewska-Potaczek oraz
gospodarz parafii p.w. Miłosierdzia Bo-
żego ks. Tadeusz Mrowiec. Z zebra-

nymi przywitał się również wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu Limanow-
skiego Franciszek Dziedzina, który 
odczytał list skierowany do organiza-
torów i uczestników przez przewod-
nicząca Sejmiku Małopolskiego
Urszulę Nowogórską. List do uczest-
ników przeglądu skierował również
wiceminister Wiesław Janczyk, który
odczytała przewodnicząca rady 
Agnieszka Modrzejewska-Potaczek. 
Na zaproszenie na przegląd odpowie-
dział również wójt Gminy Niedźwiedź
Janusz Potaczek.

Jak podkreślają sami uczestnicy,
spotkanie w Mszanie Dolnej, jest dla
nich jedną z nielicznych okazji, aby
zaprezentować się poza własnym śro-
dowiskiem. Mało jest przeglądów, 
na których mogą zaprezentować się
chóry amatorskie, czyli chóry zrzesza-
jące miłośników śpiewu. Po występie

każdy z chórów otrzymał podziękowa-
nie oraz pamiątkową statuetkę.

W czasie XI. Zagórzańskiego Spot-
kania Chórów wystąpiły chóry:
» Chór Mieszany „Canticum Iubila-
eum” z Limanowej 
» Chór „Oremus” z Parafii św. Sebas-
tiana w Niedźwiedziu 
» „UNISONO” Chór Szkoły Muzycznej
w Czasławiu
» Chór Parafialny Gloria Dei z Poręby
Wielkiej 
» Chór Parafialny z Mszany Górnej
» Chór Parafialny z Tymbarku
» Chór „Belcanto” z Dobrej
» Chór” Gaudium” ze Skomielnej Białej
» Chór Męski im. ks. Józefa Hajduka 
z Mszany Dolnej
» Chór Gospel MOK Mszana Dolna
» Chór Parafii Miłosierdzia Bożego 
z Mszany Dolnej

Dziękujemy występującym za wspa-
niałą prezentację i mamy nadzieję, 
że do zobaczenia za rok.

Organizatorzy:
- Miasto Mszana Dolna
- Starostwo Powiatowe w Limanowej
- Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego 
w Mszanie Dolnej
- Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie
Dolnej

Patronat medialny nad wydarze-
niem objęli: portal "gorce24" oraz
"tv28".

red. MOK
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3i 18 października oraz 20 listo-
pada odbyły się kolejne spotka-
nia z aktorami Teatru Edukacji 

i Profilaktyki „MASKA” z Krakowa. 
Tym razem zaprezentowali oni

spektakl pt. „Niwelator Problemów”
opowiadający o tym, jak szybka i łatwa
jest droga do uzależnienia od alkoholu
i narkotyków i jakże trudno jest potem

z nimi walczyć. Przedstawienie kończy
się optymistycznym akcentem - prze-
kazem, że nawet z błędnego koła
można znaleźć wyjście przy pomocy
życzliwych ludzi, a przede wszystkim
wewnętrznej chęci walki z nałogami.

red. Biblioteka Miejska

Nie dla używek! Spektakle profilaktyczne

Pod koniec września nasza bib-
lioteka w ramach akcji „Paczka
literacka” (organizowanej przez

Wydawnictwo Agora i FRSI) otrzymała
pakiet 21 książek oraz 2 audiobooków. 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego dodatkowo zorgani-
zowała konkurs na najciekawszą, 
multimedialną promocję wybranej 
z paczki publikacji, stwarzając tym sa-
mym możliwość spotkania z jej auto-

rem. Uczniowie z ZSTI w Mszanie Dol-
nej zmierzyli się z emocjonującym 
zadaniem wypromowania książki Ro-
berta Janowskiego pt. „Muzyka mo-
jego życia”, nakręcając krótki film wzo-
rowany na znanym teleturnieju „Jaka
to melodia?”. Mamy nadzieję na po-
zytywne zakończenie tej przygody 
i w rezultacie na wizytę artysty.

red. Biblioteka Miejska

Jaka to biografia? - promocja czytelnictwa

XV finał Konkursu Literackiego

Wsali Miejskiego Ośrodka
Kultury w kinie Luboń 
w Mszanie Dolnej, wśród

licznie zgromadzonych mieszkańców 
i przyjezdnych gości, już po raz pięt-
nasty odbył się finał V Ogólnopol-
skiego Konkursu Poetyckiego Literac-
kiego im. Ks. kan. Józefa Jamroza
Kapłana Męczennika „O autentyczną
wiarę” i „O ludzkie serce człowieka”.
W ciągu piętnastu lat setki poetów 
napisało tomy wierszy, w których upa-
miętniło pochodzącego z Mszany Dol-
nej kapłana.

Współorganizatorami tegorocznej
edycji byli: Burmistrz Józef Kowalczyk,
Wójt Bolesław Żaba, Miejski Ośrodek
Kultury w Mszanie Dolnej i Miejska
Biblioteka Publiczna w Limanowej.

Na tegoroczną edycję konkursu 253
autorów z kraju i zagranicy nadesłało
789 utworów poetyckich, jak i również
pisanych prozą, a także wspomnienia
- świadectwa. Znamienne jest to, że
wśród wspomnień - świadectw znaj-
dują się takie, które informują o łas-
kach otrzymanych za wstawiennic-
twem ks. kan. Józefa Jamroza.
Napłynęły także prace malarskie oraz
prace plastyczne wykonane przez
dzieci. Patron konkursu - ks. kan. Józef
Jamróz - ubolewał nad tym, że ludzie
nie mają autentycznej wiary, takiej
wiary, która pozwalałby w każdym
bliźnim dostrzegać Chrystusa. Autorzy
nadesłanych utworów podejmują
próbę refleksji nad relacjami: człowiek
i Stwórca, Bóg i stworzenie, nawiązują

do objawień Matki Bożej oraz do po-
ntyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła
II. Bulwersuje ich również zbrodnia
dokonana na kapłanie.

Nadesłane do konkursu prace oce-
niało jury w składzie: Ks. Janusz Koz-
łowski - Przewodniczący Jury - dusz-
pasterz, poeta, literat, krytyk literacki,
animator życia sportowego i kultural-
nego, laureat i organi-
zator wielu Ogólnopol-
skich Konkursów Po-
etyckich i Literackich,
Świdnik; Władysława
Anna Jamróz - poetka,
pisarka, dziennikarka,
polonistka, nauczyciel
dyplomowany, lau-
reatka wielu Ogólno-
polskich Konkursów
Poetyckich i Literac-
kich, Mszana Dolna 

i Agnieszka Sasal - filolog, nauczyciel
dyplomowany, zastępca dyrektora Ze-
społu Szkół im. Wł. Orkana w Porębie
Wielkiej, Radna rady Miasta Mszana
Dolna.

Prace konkursowe podzielono na
kilka kategorii.

W kategorii „Poezja” - dorośli - 
przyznano 6 głównych nagród, które
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otrzymali:
» I nagroda specjalna - Renata Ceklarz
z Kasiny Wielkiej;
» I nagroda - Ks. Prof. Józef Pyrek 
z Krakowa i Leokadia Baran z Krakowa;
» II nagroda - Agnieszka Aleksandra
Archicińska z Warszawy, Izabela
Zubko z Warszawy i Krystyna Igras 
z Pokrówki k. Chełma;
» III nagroda - Michał Janusz z Lublińca.

W kategorii „Poezja gwarowa”
główną nagrodę otrzymali: Barbara
Stożek z Mszany Dolnej, prof. Kazi-
mierz Surzyn z Juszczyna, Zofia Roj-
Mrozicka z Zakopanego, Anna Waluś-
Sikoń z USA.

W kategorii „Proza” główną nagrodę
otrzymali:
» Zbigniew Broński z Krosna i prof.
Kazimierz Surzyn z Juszczyna;
» II nagroda - Jolanta Maria Grotte 
z Warszawy
» III nagroda - Wanda Wachowicz 
z Radomska

„Proza gwarowa”: I nagroda - Zofia
Roj-Mrozicka z Zakopanego, prof. Ka-
zimierz Surzyn z Juszczyna, Anna Wa-
luś-Sikoń z USA;

W kategorii „Wspomnienia - Świa-
dectwa”:
» I nagrodę specjalną zdobyli: 
Agnieszka Aleksandra Archicińska 
z Warszawy i prof. Kazimierz Surzyn
z Juszczyna;
» I nagrodę - Janina Firlej z Męciny.

W kategorii „Malarstwo”:
» I nagrodę specjalną otrzymał 
Ks. Wacław Piszczek CM z Krakowa;
» I nagrodę - Anna Wilamowska 
z Milanówka i Anna Bogucka z Zako-
panego.

W kategorii “Twórczość dzieci i mło-
dzieży” laureatami zostali uczniowie
ze szkół w Białobrzegach, w Turynie
we Włoszech, w Jaworznej, w Ujano-
wicach, w Chyszówkach, Jurkowie,
Wilczycach i w Stanisławowie Pierw-
szym oraz z Przedszkola nr 1 w Msza-
nie Dolnej.

red. AWJ
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"Bezpieczny Powiat Limanowski"
w mszańskiej szkole

8listopada br. uczniowie klas
czwartych i piątych Szkoły Pod-
stawowej nr 1 uczestniczyli 

w realizowanym przez Powiat Lima-
nowski projekcie dotyczącym upo-
wszechniania podstawowych zasad
udzielania pierwszej pomocy oraz za-
sad ratownictwa medycznego. Ratow-
nicy Auto-Moto-Klubu Limanowa
oprócz prelekcji praktycznie uczyli
dzieci zasad udzielania pierwszej po-
mocy. Każdy z uczestników otrzymał
kamizelki i gadżety odblaskowe.

Realizatorem projektu jest Powiat
Limanowski, a Partnerami są: Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie w Li-
manowej, Auto-Moto-Klub Limanowa,

Komenda Powiatowa Policji w Lima-
nowej, Powiatowa Państwowa Straż
Pożarna w Limanowej, Małopolski
Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym
Sączu, Pływalnia Limanowska.

red. SP 1

Akcje charytatywne 
w Szkole Podstawowej nr 1

“Naprawdę żyje ten, kto nie żyje
tylko dla siebie”

Wtym roku szkolnym już po raz
siódmy nasza szkoła włą-
czyła się do projektu "Szla-

chetna Paczka", by pomóc tym, którzy
bardzo tej pomocy potrzebują. Tym ra-
zem pomocą została objęta samotna 
i schorowana osoba, która nie ma ni-
kogo bliskiego, kto mógłby jej pomóc
nawet w najprostszych czynnościach.
Cała społeczność szkolna włączyła się
w pomoc. Została przeprowadzona
zbiórka produktów spożywczych, środ-
ków czystości i pieniędzy. Za zebrane
pieniądze zakupiono węgiel, kurtkę,
zimowe obuwie.

W ramach organizowanej przez Pol-
skie Towarzystwo Walki z Mukowis-
cydozą akcji pod nazwą "Mikołajki 
dla Mukoludków" szkoła włączyła się
w zbiórkę słodyczy na rzecz dzieci 
chorych na mukowiscydozę. To świą-
teczna akcja organizowana na terenie

Rabki-Zdroju oraz okolic. Z pozyska-
nych w ten sposób darów, słodyczy 
i innych artykułów spożywczych, przy-
gotowywane są paczki dla podopiecz-
nych Polskiego Towarzystwa Walki 
z Mukowiscydozą będących w trudnej
sytuacji materialnej.

Wolontariuszki grupy "Mieć wyob-
raźnię miłosierdzia” i członkowie Sa-
morządu Uczniowskiego zorganizo-
wali zbiórkę, a uczniowie wszystkich
klas chętnie włączyli się do tej akcji,
podobnie jak do wielu innych akcji
charytatywnych, organizowanych już
w naszej szkole - bo wiedzą, jak ważna
jest pomoc drugiemu człowiekowi.
Być może ten słodki upominek otrzy-
many w paczce sprawi, że na twarzy
obdarowanej osoby pojawi się choćby
na chwilę uśmiech. A to przecież takie
ważne i takie piękne. Pomaganie zmie-
nia świat i zmienia nas.

Dziękujemy wszystkim za okazaną
pomoc.

red. SP 1
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Wramach działań wychowaw-
czo-profilaktycznych nasza
szkoła corocznie organizuje

dla uczniów spektakle profilaktyczne.
Środki na ich realizację otrzymujemy
z Funduszu Przeciwalkoholowego
MKRPA Miasta Mszana Dolna. 

10 października odwiedził nas Do-
bromir Mak Makowski, kiedyś czło-
wiek uzależniony, pogubiony dziś mu-
zyk, nauczyciel- pedagog z misją. Chce
pomagać takim jak on, bo sam kiedyś
otrzymał pomoc, która uratowała jego
życie. Jego inicjatywa oparta na mu-
zyce hip-hop oraz profilaktyce uzależ-
nień nosi miano RAPPEDAGOGII.

Opowiedział uczniom wstrząsającą
historię swojego życia. Na przykładzie
osobistych błędów z przeszłości starał
się przemówić do młodzieży, uświa-
damiając jej konsekwencje podejmo-
wania złych wyborów, ryzykownych
zachowań. Zdecydowany ton oraz ję-
zyk, którego używał prowadzący tra-
fiały do uczniów bardzo dosadnie, po-
budzały do refleksji nad samym sobą.

Dobromir Makowski poruszył też wiele
innych problemów, z którymi muszą
sobie radzić młodzi ludzie - agresją,
manipulacją (też ze strony środków
masowego przekazu), cyberprzemocą.
Jego przesłanie do młodych ludzi traf-
nie oddają teksty piosenek, których
jest autorem i wykonawcą. Dla przy-
kładu - „Jedno życie” to wskazówka,
jak nie zmarnować swojej szansy, jaką
jest życie właśnie: 
Masz jedno życie, powtórki nie 
będzie (...)
Możesz tak skończyć, jak kończy wielu
Ale ty wyznaczasz drogę, którą będziesz
szła do celu

red. SP 1

Profilaktyka w “Jedynce”

Za nami wielka uroczystość - ślu-
bowanie i pasowanie na ucznia
59-ciu pierwszoklasistów Szkoły

Podstawowej nr 1 w Mszanie Dolnej.
To jedno z najpiękniejszych świąt 
w tradycji Jedynki. Oczekiwaliśmy
wszyscy na tę chwilę: uczniowie, 
rodzice i wychowawcy. 

Przygotowywaliśmy się długo, aż
nadszedł ten dzień - 22 listopada, by
w odświętnych strojach z uśmiechem
na twarzy, radością w sercu, ale też 
i z tremą pokazać co potrafimy i czego
się już nauczyliśmy. Swoją obecnością
uświetnili tę uroczystość rodzice, za-
proszeni goście i dzieci z oddziałów
przedszkolnych. Wszyscy na scenie
wykazali się umiejętnością recytowa-
nia, śpiewania i tańczenia, dali pokaz
zdobytej wiedzy na temat szkoły, jej
patrona i zasad obowiązujących w kla-
sie, popisali się też wiedzą o bezpie-
czeństwie na drodze. Pani dyrektor
oceniła zmagania uczniów na wysokim

poziomie, co pozwoliło im przystąpić
do przyjęcia w poczet grona uczniów
Jedynki. Pasowania na uczniów doko-
nała Pani dyrektor za pomocą niebie-
skiego ołówka, a dzieci otrzymały 
z rąk pani Wicedyrektor pamiątkowe
dyplomy, legitymacje szkolne i pre-
zenty. Na zakończenie wszyscy zaśpie-
wali gromko:

„Dziś w naszej szkole wielkie święto,
serce pierwszaka mocno drży,
wzrusza się mama, wzrusza tata,
w oczach rodziców szklą się łzy.
Bo synek ich i ich córeczka,
dzisiaj ślubują szkole swej,
rzetelnie, pilnie i solidnie,
wypełniać obowiązki swe.”
Po uroczystości odbyło się spotkanie

w klasach z poczęstunkiem przygoto-
wanym przez rodziców. Wszystkim za-
angażowanym rodzicom w organizację
i pomoc bardzo dziękujemy. Wycho-
wawcy klas pierwszych

red. SP 1

"Bo uczniem być, 
to wielka radość"

17 listopada dzieci z przedszkoli
zaprzyjaźnionych z biblioteką
Szkoły Podstawowej nr 1obej-

rzały przedstawienie pt. "Tuwim -
znany i lubiany”.

Na widowni nie zabrakło także
uczniów z oddziałów zerowych oraz 
z klas I, II, III wraz z wychowawcami.
Koło Przyjaciół Biblioteki po raz drugi
sięgnęło po utwory tego znanego nam
wszystkim poety. W minionym roku
szkolnym był to wiersz pt. ,,Rzepka”.
Tym razem do inscenizacji wybrane
zostały najbardziej znane utwory tego
poety, takie jak: "Lokomotywa”, "Spóź-
niony słowik”, "Okulary”, "Zosia-Sa-
mosia”, "O Grzesiu kłamczuchu i jego
cioci”, "Gorące mleko”. Wymienione

utwory pełne są poczucia humoru,
ukazują optymizm życia codziennego.

W czasie przedstawienia sala gim-
nastyczna zamieniła się w miasto
Łódź, do którego Tuwim przyjechał lo-
komotywą, aby jak zwykle w miłej
dzielnicy usiąść na swojej ulubionej ła-
weczce. Poeta został zaproszony przez
uczennicę do wysłuchania swoich
wierszy we współczesnej odsłonie. 
Tak więc na scenie pojawili się: Słowik
z panią Słowikową, Grześ z ciocią, pan
Hilary, Zosia- Samosia, wyrecytowany
został również tekst pod tytułem "Go-
rące mleko”. Na zakończenie przed-
stawienia uczniowie podziękowali po-
ecie za wszystkie wiersze, które napisał
i za uśmiech, jaki wywołały na ich 
twarzach. "A poeta usiadł wygodnie 
w ostatnim wagonie przy samym oknie.
Do widzenia, panie Tuwimie niech pan
znów kiedyś do nas wpadnie”.

Występ szkolnych aktorów został na-
grodzony gromkimi brawami przez wi-
downię, co było najlepszym dowodem
uznania dla ich pracy. Po raz kolejny
potwierdziło się też, że utwory Juliana
Tuwima mają wymiar ponadczasowy,
więc warto do nich powracać.

red. SP 1

Tuwim 
- znany 

i lubiany
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Let’s celebrate! Wspólne świętowanie

Wramach realizowanego w Ze-
spole Placówek Oświatowych
w Mszanie Dolnej projektu

„Rozwój kompetencji językowych klu-
czem do podnoszenia jakości pracy
szkoły”, korzystając ze specjalnie 
do tego celu przeznaczonej platformy
eTwinning, rozpoczęliśmy wdrażanie
szeregu projektów współpracy z innymi
placówkami w Polsce i w Europie. 

W jednym z takich projektów, w któ-
rym bierze udział 44 placówek z całej
Europy jest „Let’s Celebrate”, prezen-
tujemy nasze miasto i szkołę, dzielimy
się naszymi tradycjami świątecznymi,
poznajemy placówki i zwyczaje świą-
teczne innych krajów i wymieniamy

się przygotowanymi własnoręcznie
kartkami okolicznościowymi z życze-
niami w języku ojczystym i j. angiel-
skim.

red. ZPO
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I kolejne Święto naszej szkoły za Nami...

9grudnia w Zespole Placówek
Oświatowych w Mszanie Dolnej
odbyło się Święto Szkoły. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą
Świętą w Kościele pw. Św. Michała.
Dalsza część miała miejsce w szkole. 

Po powitaniu zaproszonych gości
pani Dyrektor Bogumiła Cieżak rozpo-
częła  uroczystą akademię przygoto-
waną przez p. Agatę Orman, p. Kata-
rzynę Surmę, p. Bogdana Kacz-
marczyka i p. A. Leśniaka. W ciekawy
sposób występujący uczniowie przy-
bliżyli postać patrona-Mikołaja Reja.
Zaproszony wyjątkowy gość Św. Mi-
kołaj wraz z gwiazdeczkami rozdawał
dzieciom prezenty. 

Dodatkowo uczniowie w konkuren-
cjach językowych pochwalili się swoją
wiedzą z ortografii oraz gramatyki.
Wszyscy zgromadzeni mogli również
sprawdzić się w umiejętnościach 
tanecznych. A uczestnicy finału kon-
kursu poezji śpiewanej organizowanej
corocznie w naszej szkole przenieśli
nas w cudowny świat magii słowa. 
Z pewnością wszyscy obecni na sali
byli wzruszeni wykonaniem piosenki
Violetty Villas przez zwyciężczynię Ża-
klinę Stróżak. Drugie miejsce zajęła
uczennica klasy 4b,

Nina Syrek, a trzecie duet Julia Re-
kucka i Artur Górni z klasy 5b. Talent
naszych uczniów i ich zaangażowanie
doceniło jury – nauczyciele: p. Izabela
Karpierz, p. Agnieszka Stożek, p. Da-
nuta Kujacz, p. Katarzyna Wasilewska.
Na koniec pani dyrektor podziękowała
wszystkim bardzo gorąco oraz zapro-
siła uczniów na spotkanie z wycho-
wawcami.

ZPO

FO
T.

 Z
PO



15www.mszana-dolna.euZima 4/2017

Edukacja

Zagraniczne doświadczenie zawodowe drogą do
kariery w dla uczniów z mszańskiego „Ogrodnika”

Już cztery grupy uczniów Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych 
z Mszany Dolnej wyjechały w tym

roku na praktyki zagraniczne. W grud-
niu rozpocznie się nabór chętnych do
ostatniej wiosennej grupy. W sumie 
z zagranicznych praktyk we Włoszech
skorzysta aż 40 młodych osób zdoby-
wając doświadczenie zawodowe na za-
granicznym rynku pracy. 

Praktyki uczniów popularnego
„Ogrodnika” odbywają się w słynnym
kurorcie Rimini we Włoszech nad
Adriatykiem. Uczniowie technikum ży-
wienia i technikum hotelarskiego mają
możliwość zapoznać się z pracą wło-
skich hoteli i restauracji, poznać wspa-
niałą włoską kuchnię, a uczniowie
technikum ekonomicznego poznają
pracę administracji we Włoszech. 
Wartość całego projektu wynosi ponad
316 tys. złotych i jest on zatwierdzony
ze środków „Europejskiego Funduszu
Społecznego” z programu POWER rea-
lizowanego na zasadach ERASMUS +.
Wysyłając uczniów na praktyki szkoła
z Mszany Dolnej podjęła współpracę 
z włoską organizacją szkoleniową SIS-
TEMA TURISMO, która posiada wie-
loletnie doświadczenie w organizowa-
niu praktyk dla uczniów na terenie
Unii Europejskiej w takich krajach jak
Włochy, Irlandia, Wielka Brytania,
Hiszpania, Niemcy czy Bułgaria.

- Każda wyjeżdżająca grupa liczy
ośmiu uczniów plus opiekun. Każdy
uczestnik projektu ma zapewnione we

Włoszech zakwaterowanie w hotelu,
wyżywienie, ubezpieczenie, opiekę
medyczną, przejazd autokarem w obie
strony, bilety komunikacji miejskie 
w Rimini, wycieczki a także otrzymuje
kieszonkowe na własne wydatki -
mówi koordynator projektu, nauczy-
cielka języka angielskiego w mszań-
skiej szkole, Halina Majkowska. 
- Jednym z najbardziej atrakcyjnych
punktów pobytu naszych uczniów nad
Adriatykiem były wycieczki kulturowe

do Wenecji, zwiedzanie najstarszej re-
publiki świata San Marino, zwiedzanie
Rimini, ale mogliśmy też wspaniale
spędzić czas na fantastycznych wło-
skich plażach. Szkolenie zawodowe to
jeden aspekt takiego wyjazdu, a druga
może i ważniejsza rzecz, to szkoła ży-
cia dla młodych ludzi, gdzie uczą się
języka, nawiązują nowe znajomości,
poznają nową kulturę, muszą porozu-
mieć w różnych językach. Jak mówi
powiedzenie „podróże kształcą”, więc
będziemy starać się już o dofinanso-
wanie następnych zagranicznych wy-

jazdów, nie tylko do Włoch. Dzięki ta-
kim projektom osoby uczące się za-
wodu mogą zdobyć praktyczne do-
świadczenie zawodowe za granicą 
i przeżyć niezapomnianą przygodę.
Projekt trwa dwa lata, wymaga ogromu
pracy, ale myślę, że dla uczniów jest
to najlepsza możliwość poznania rea-
liów pracy na rynku europejskim, 
a wielu naszych uczniów, dzięki pro-
jektowi, pierwszy raz w życiu miało
możliwość wyjazdu za granicę.

Oprócz wspaniałych wrażeń ucz-
niom zostało coś jeszcze bardzo waż-
nego, coś co mogą sobie wpisać do CV
i coś co liczy się u pracodawców, 
a mianowicie certyfikaty EUROPASS 
i ECVET potwierdzające udział w prak-
tykach zagranicznych. Niektórzy z ucz-
estników projektu, już otrzymali od
pracodawców propozycję pracy w ho-
telach i restauracjach w Rimini, pracy
w okresie wakacyjnym jak i po ukoń-
czeniu szkoły w Polsce.

red. ZSP
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30 listopada 2017 roku w mieście
Mszana Dolna zakończyła się
realizacja projektu „Już pływam”

w ramach zadania pn. „Zagospodaro-
wanie czasu wolnego dzieci i mło-
dzieży”, współfinansowanego ze środ-
ków Województwa Małopolskiego. 

W projekcie trwającym od 20 marca
do 30 listopada 2017 r. uczestniczyło
253 uczniów z miejskich szkół podsta-
wowych, w tym: 98 dzieci z Zespołu
Placówek Oświatowych i 155 dzieci 
z Szkoły Podstawowej nr 1. Dzieci zos-
tały podzielone na 21 grup, każda od-
była szkolenie w wymiarze 20 zajęć
45 minutowych, które przeprowa-
dzone zostały w cyklu 10 półtorago-
dzinnych lekcji, w sumie 15 godzin ze-
garowych pływania dla każdego
uczestnika.

Zajęcia odbywały się na basenie
„Wyspy Mszanka” w Mszanie Dolnej

pod fachową opieką instruktorów 
P. Łukasza Dobrowolskiego (ZPO) 
i Pana Tomasza Dudzika (SP nr 1)
oraz opiekunów grup i ratowników.
Realizacja projektu umożliwiła zdoby-
cie podstawowych umiejętności pły-
wania, zapoznanie się z zasadami 
bezpieczeństwa w wodzie jak i z zagro-
żeniami oraz ze sposobami ich zapobie-
gania, rozważnego i aktywnego spędza-
nia wolnego czasu. Uczniowie podnieśli
ogólną sprawność fizyczną korygując
poprzez zabawę wady postawy i skrzy-
wienia kręgosłupa. Wszystkie dzieci
chętnie uczestniczyły w zajęciach i op-
rócz nauki pływania była to dla nich

dobra zabawa. Śmiało można powiedzieć,
że projekt ten wpisał się w ramy imprez
sportowych naszego miasta i będziemy nie-
cierpliwie czekać na jego kolejną edycję.
» Całkowity koszt realizacji projektu
to kwota 49.885,39 zł
» Dofinansowanie projektu przez Wo-
jewództwo Małopolskie w kwocie
18.350,00 zł
» Wpłaty rodziców dzieci uczestniczą-
cych w projekcie w kwocie 25.300,00
zł (253 x 100,00 zł)
» Dofinansowanie projektu przez
Miasto Mszana Dolna w kwocie:
6235,39 zł

red. UM

Już pływają!
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Dokładnie 1644 głosy! Dzięki 
takiej liczbie udało się NAM
odnieść sukces i otrzymać

100.000 zł na realizację zadania 
pt. „Strefa turystyczno-wypoczynkowa
wraz z imprezą inaugurującą sezon
letni”. Zajęliśmy 2 miejsce w powiecie
i znaleźliśmy się w gronie 9 z 29 
zgłoszonych projektów, które będą 
realizowane.

To niebywałe osiągnięcie nie byłoby
możliwe gdyby nie zaangażowanie
wielu ludzi, którzy aktywne propago-
wali akcję ale przede wszystkim nie
udałoby się bez tych 1644 osób, które
znalazły krótką chwilę i chęć aby wes-
przeć swoim głosem ten konkretny
projekt. Dla wszystkich, którzy mieli
swój udział należą się ogromne wyrazy
podziękowania oraz wyrazy wdzięcz-
ności. To dzięki WAM udało się poka-
zać, że mieszkańcy naszego miasta 
i gminy potrafią się zmobilizować 
i razem stworzyć coś fajnego.

A mnie, jako autorowi projektu nie
pozostaje nic innego jak cieszyć się, 
że wspólnymi siłami udało się zdobyć
te pieniądze, a czas i praca włożone 
w przygotowanie tego projektu nie po-
szły na marne. Czasami, jak to mówią
„mała iskra a wielki pożar wznieci”.

W tym przypadku iskrą był pomysł,
który pociągnął za sobą zorganizowa-
nie całej akcji, co w konsekwencji do-
prowadziło do pożaru czyli celu, jakim
było zdobycie 100.000 zł!

Następne kroki to wyłonienie w dro-
dze konkursu organizowanego przez
Urząd Wojewódzki organizacji pozarzą-
dowej, która przedmiotowy projekt zrea-
lizuje. Oczywiście taka organizacja nie
pozostanie sama albowiem dzięki przy-
chylności Burmistrza Miasta Mszana
Dolna miasto obiecało wsparcie.

Na koniec chcę tylko przypomnieć,

że projekt do budżetu obywatelskiego
tak naprawdę może zacząć się w każ-
dej głowie i mam nadzieję, że również
w następnym edycjach nasza Mszana
będzie mogła być beneficjentem Bu-
dżetu obywatelskiego Województwa
Małopolskiego!!

Widzimy się w przyszłym roku 
w nowym miejscu!

red. Bartosz Piątkowski
fot. projekt plaży 

do realizacji w Będzinie 
www.naszemiasto.bedzin.pl

Mamy plażę! Wyniki głosowania - Budżet
Obywatelski Województwa Małopolskiego!

FO
T.

 P
RO

J.
 W

W
W

.N
A

SZ
EM

IA
ST

O
.B

ED
ZI

N
.P

L

Trzy, dwa, jeden – start! Lecimy
już po raz 26 z Wielką Orkiestrą
Świątecznej Pomocy. W tym

roku Fundacja skupia się na wyrów-
nywaniu szans w leczeniu noworod-
ków. Wybór celu Finału to każdego
roku najtrudniejsza decyzja, jaką musi
podjąć Zarząd Fundacji. 

Przez cały czas napływają sygnały 
i informacje o tym, jakie są braki w
szpitalach, jakie dziedziny medycyny
wymagają pilnej interwencji. Piszą le-
karze, personel medyczny, autorytety
w świecie medycyny, ale często także
pacjenci i rodzice dzieci leczonych 
w szpitalach. Potrzeby są ogromne, 
a Fundacja wybierając temat każdej
zbiórki, musimy być pewna, że przy
pomyślnym wyniku Finału uda się po-
stawione cele zrealizować. A to nie jest
łatwe. Fundacja WOŚP zdecydowała
o tym, by wyrównać szanse leczenia
noworodków na podstawowych od-
działach neonatologicznych poprzez
doposażenie ich w specjalistyczny
sprzęt ratujący życie i zdrowie dzieci.

My w Mszanie działamy już pełną
parą, wszyscy już myślą o finale z la-

tawcem w tle. Moc w postaci wolon-
tariuszy mamy ogromną. Kwestu-
jemy w drugą niedzielę stycznia,
14.01.2018. To data gdzie wysyłamy
z puszkami młodych ludzi na całą na-
szą okolicę.  Mszański sztab - lokalne
centrum Orkiestry też tętnić będzie ży-
ciem, przedpołudniem atrakcje dla naj-
młodszych, rozkręcamy zeszłoroczny

bal, jak zawsze przebiegniemy przez
miasto z biegaczami w ramach akcji
„Policz się z cukrzycą”, nie zabraknie
też gotowania z Kubą Kasińskim i jego
teamem oraz konkursu ciast. Kto skusi
się na słodkości, które staną w kon-
kursie o „Najlepsze ciacho w mieście”,
na pewno zaliczy jeszcze gary i kocioł
u Kuby. Od razu możemy podpowie-
dzieć jak wyciszyć wyrzuty sumienia
z przejedzenia. Wystarczy poczekać na
wieczorną licytację i wywalczyć dla
siebie jakiś gadżet z serduchem – emo-
cje gwarantowane albo poskakać pod
sceną na koncercie. Warto śledzić or-
kiestrową stronę, facebook’a – jeśli
wpadnie nam do głowy jakiś pomysł
wart zrealizowania na poczet finału
na pewno się tym z Wami podzielimy,
a jeśli ktoś ma nowe propozycje, 
na które my jeszcze nie wpadliśmy 
– zapraszamy!

Już niebawem pojawi się szczegó-
łowy program najgorętszej niedzieli 
w środku zimy!

red. sztab WOŚP

Latawce, dmuchawce, WOŚP
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LGD - nabory wniosków o przyznanie pomocy

Lokalna Grupa Działania Stowa-
rzyszenie Piękna Ziemia Gor-
czańska dnia 24 listopada ogło-

siła nabory wniosków o przyznanie
pomocy. Wnioski będzie można skła-
dać w terminie od 8 grudnia 2017 
do 2 stycznia 2018 w biurze LGD.

Pierwszy nabór 4/2017 wniosków
o przyznanie pomocy dotyczy operacji
z zakresu Rozwijania działalności gos-
podarczej.

Działanie skierowane jest do przed-
siębiorców działających na obszarze
LGD tj. Gmin: Mszana Dolna i Nie-
dźwiedź oraz Miasta Mszana Dolna.

Wysokość dostępnych środków w ra-
mach naboru wynosi 917 349.000 zł.

Można będzie ubiegać się o dofinan-
sowanie na różnego rodzaju zakupy
(maszyn, sprzętów, urządzeń, wypo-
sażenia) czy roboty budowlane w wy-
sokości nie więcej niż 300.000 zł 
tj. 70% kosztów kwalifikowanych na
jednego wnioskodawcę.

Drugi nabór 5/2017 wniosków 
o przyznanie pomocy dotyczy operacji
z zakresu Rozwoju ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury tury-
stycznej lub rekreacyjnej.

Działanie skierowane jest do gmin,
organizacji pozarządowych oraz prze-
dsiębiorców z obszaru LGD tj. Gmin:

Mszana Dolna i Niedźwiedź oraz
Miasta Mszana Dolna.

Wysokość dostępnych środków w
ramach naboru wynosi 600 000,00 zł.
Z tym, że wysokość pomocy przyzna-
nej na jedną operację nie może prze-
kroczyć 200 000 zł. (max. wniosko-
wana kwota pomocy)

Poziom dofinansowania wynosi:
» do 63,63 % dla Jednostek Sektora
Finansów Publicznych
» do 70 % dla prowadzący działalność
gospodarczą

» do 100 % dla innych
Szczegółowe informacje dostępne 

są na stronie internetowej:
www.lgd.mszana.pl
lub w Biurze LGD.

Zapraszamy na bezpłatne doradz-
two do biura LGD znajdującego się
w Mszanie Dolna ul. Orkana 1 (przy
światłach).

LGD
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Mikołaj o nich nie zapomniał…
…i przed czasem, bo 3 grudnia 2017

roku, wczesną godziną popołudniową
przybył do kaplicy kościoła pw. Miło-
sierdzia Bożego w Mszanie Dolnej.

Przed jego przybyciem miała
miejsce msza św. celebrowana
przez ks. Marka Pitalę. Następ-

nie był pokaz iluzjonisty, który spotkał
się z dużym zainteresowaniem nie
tylko dzieci niepełnosprawnych, ale
też ich rodziców. Było trochę śmiechu
i zabawy. 

Ale…przybycie Mikołaja było naj-
większą przyjemnością. Rozmawiał On
z dziećmi, jakby ich dobrze znał, cza-
sem prosił, żeby coś zrobili, aby zasłu-
żyć na prezent. W tym roku Mikołaj
był bardzo hojny, paczki były duże 
i ciężkie, a to przede wszystkim dzięki
staraniom organizatorów tzn. Pol-
skiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Mszanie Dolnej, ale również
dzięki Panu Burmistrzowi, który był
sponsorem pokazu iluzjonisty oraz
radnego Pana Jana Stożka, który zdo-
był środki na dodatkowy zakup upo-
minków. Obaj panowie zaszczycili nas
swoją obecnością. Nie tylko oni, ale

również nowa Pani Dyrektor MOPS
zrobiła nam niespodziankę i wraz 
z p. Burmistrzem przygotowała paczki
ze słodyczami dla naszych podopiecz-
nych. Bardzo miłym gościem był rów-
nież ks. proboszcz Tadeusz Mrowiec.
Natomiast rodzice naszych podopiecz-
nych upiekli wspaniałe ciasta i udeko-
rowali kaplicę.

Spotkanie to z pewnością można za-
liczyć do bardzo udanego, ponieważ
spotykamy się co roku, od 10 lat, tyle
lat liczy nasze Koło. Nie świętujemy
tej okrągłej rocznicy, bo niestety nie

mamy czym się pochwalić. Pomimo
początkowych starań nadal nie udało
nam się zorganizować żadnej formy
placówki pobytu dziennego dla osób
niepełnosprawnych. Nie mamy też
swojej siedziby jako Stowarzyszenie.
Ze środków własnych i w różny sposób
pozyskiwanych udaje nam się zorga-
nizować wycieczki oraz spotkanie 
z okazji Mikołaja. Chcielibyśmy więcej,
mamy określone plany, ale potrze-
bujemy pomieszczenia na naszą dzia-
łalność.
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W2017 roku z budżetu Mia-
sta Mszana Dolna Stowarzy-
szenie Towarzystwo Ziemi

Mszańskiej, które prowadzi Zagórzań-
ski Uniwersytet Trzeciego Wieku w ra-
mach projektu „Turystyka dla Senio-
rów” otrzymał kwotę 15 300 zł, 
w ramach którego zostały zorganizo-
wane następujące wyjazdy:
1. Wyjazd krajoznawczy seniorów 
Zagórzańskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku na Powiśle Dąbrowskie
2. Wyjazd krajoznawczy seniorów 
Zagórzańskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku do Skamieniałego Miasta
w Ciężkowicach
3. Wyjazd krajoznawczy seniorów Za-
górzańskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku krajoznawczy do Ojcowa i Pie-
skowej Skały
4. Wyjazd seniorów Zagórzańskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku na pły-
walnie limanowską

W ramach współpracy Miasta Msza-
na Dolna z gminą Niżna na Słowacji
słuchacze Zagórzańskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w ramach pro-
jektu „Zagórzańskie spotkanie z kul-
turą 2017” współfinansowanego ze
środków Województwa Małopolskiego
w dniach 1 – 2.07. 2017r. mieli moż-
liwość wyjazdu do tej zaprzyjaźnionej
Gminy. Rewizyta gości ze Słowacji na-
stąpiła dnia 07.10.2017r. na „Bie-
siadzie Zagórzańskiej 2017”, którą
współfinansował Powiat Limanowski.
Zagórzański Uniwersytet Trzeciego
Wieku jak również Miasto Mszana

Dolna gościli w tym dniu 45 osób 
z Gminy Niżna wraz ze starostą Gmi-
ny Jaroslavem Rosina. W spotkaniu
wzięły udział władze samorządowe
Miasta Mszana Dolna wraz z Burmist-
rzem Miasta Józefem Kowalczykiem 
i Przewodniczącą Rady Miasta Ag-
nieszką Modrzejewską - Potaczek oraz
Radnymi Miasta. Ponadto w uroczys-
tości uczestniczyły władze samorzą-
dowe Gminy Niedźwiedź z Wójtem 
Januszem Potaczkiem oraz Gminy
Mszana Dolna z Wójtem Bolesławem

Żabą oraz przewodniczącą Rady Gmi-
ny Aleksandrą Kanią.

Poza projektem z Miasta Mszana
Dolna w 2017 roku realizowano także
projekty z Urzędu Marszałkowskiego
pn. „Zagórzańskie spotkanie u Orkana”
z Mecenatu Małopolski pn. „Zagórzań-
skie spotkanie z kulturą 2017” z Re-
gionalnego Ośrodka Polityki Społecz-
nej w Krakowie pn. „Aktywni Za-
górzanie 2017”. W ramach tych pro-
jektów odbywało się wiele wykładów
o różnorodnej tematyce (język angiel-

ski, nordic walking, wyjazd do teatru,
wyjazd weekendowy do Ćmielowa,
Nałęczowa, Kazimierza Dolnego i San-
domierza). W ramach współpracy po-
wiatu limanowskiego z organizacjami
pozarządowymi Towarzystwo Ziemi
Mszańskiej zrealizowało projekt pn.
„Przenikanie kultur wraz z Biesiadą
Zagórzańską 2017”.

Zarząd Stowarzyszenia wraz ze Słu-
chaczami Zagórzańskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w roku 2017 brał
czynny udział w uroczystościach kul-

turalnych, turystycznych i patrio-
tyczno-religijnych. Przykładem tego
może być wydrukowanie śpiewników
oraz zainaugurowanie obchodów stu-
lecia odzyskania przez Polskę niepo-
dległości, bowiem w dniu 11 listopada
odbyła się uroczystość patriotyczno-
religijna na mszańskim rynku, cmen-
tarzu parafialnym, oraz w kościele 
pw. Św. Michała Archanioła gdzie 
to święto uczciliśmy śpiewaniem pieśni
patriotycznych.

red. ZUTW

Zagórzański Uniwersytet Trzeciego Wieku
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Strażackie Zaduszki - Chwała tym,
którzy odeszli na wieczną służbę

Listopad to w naszej tradycji mie-
siąc zadumy i refleksji; w sposób
szczególny wspominamy i mod-

limy się za dusze naszych najbliższych.
O zmarłych nie zapomnieli także stra-
żacy - druhowie z terenu miasta 
i gminy Mszana Dolna, którzy 17 lis-
topada licznie zebrali się przed budyn-
kiem Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Mszanie Dolnej aby, po uroczystym
przemarszu pod przewodnictwem Ko-
mendanta Miejsko-Gminnego dh.
Marka Szczypki, w asyście mszańskiej
orkiestry OSP, w kościele p.w. św. Mi-
chała Archanioła podczas tzw. „Zadu-
szek Strażackich” modlić się w intencji
zmarłych druhen i druhów.

Uroczystą Mszę św. w intencji zmar-
łych sprawowali: ks. proboszcz Jerzy
Raźny, ks. wikary Jerzy Biernat oraz
kapelani powiatowi: strażaków lima-

nowskich - ks. Stanisław Kaczka i bo-
cheńskich - ks. Stanisław Szczygieł. 
W Strażackich Zaduszkach udział
wziął również Wójt Gminy Mszana
Dolna, a zarazem Prezes Zarządu Od-

działu Miejsko - Gminnego ZOSP RP
w Mszanie Dolnej, Bolesław Żaba oraz
dh Kazimierz Czyrnek - Wiceprezes Za-
rządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP w Krakowie. Muzyczną oprawę za-
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pewniła orkiestra Ochotniczej Straży
Pożarnej w Mszanie Dolnej, w której
batutę dzierży kapelmistrz Piotr Rataj.
Ceremonię wypominków poprowadził
Prezes Zarządu Bolesław Żaba. Prosił
kolejno delegatów poszczególnych jed-
nostek ochotniczych straży pożarnych
w Glisnem, Kasinie Wielkiej, Kasince
Małej, Lubomierzu, Łętowem, Łos-
tówce, Mszanie Górnej, Olszówce, Ra-
bie Niżnej i Mszanie Dolnej o wyczy-
tanie imion i nazwisk zmarłych
druhów z jednostki i złożenie przed
ołtarzem zapalonych zniczy - symbolu
pamięci o tych którzy odeszli na
wieczną służbę do Boga.

Podczas kazania skierowanego do
zebranych na Eucharystii druhów 
i druhen ks. Stanisław Szczygieł za-

uważył, że światło zapalonych zniczy
zmusza nas do zadumy i refleksji nad
tym, co dzieje się po śmierci. Nawiązał
także do śmierci i pogrzebu Ojca Świę-
tego Jana Pawła II, który jeszcze za

życia nawoływał „Nie lękajcie się!”. 
Na zakończenie homilii, w imieniu ze-
branych strażaków, przekonywał: Panie
Jezu! W dzisiejszy, piątkowy, wieczór
stajemy przed Tobą i zapewniamy Cię,
że testament Papieża - Polaka i wzory
naszych współbraci strażaków będziemy
usiłowali wprowadzić w życie. Tak nam
dopomóż Bóg!

Zaduszki Strażackie były dobrą
okazją aby „spłacić koleżeński dług” -
objąć modlitwą zmarłych druhów, któ-
rzy potrzebują naszej pomocy w osiąg-
nięciu życia wiecznego oraz aby wy-
razić swoją pamięć i przyjaźń tym,
którzy już odeszli.

red. Iwona Dudzik UG

Urszula Antosz-Rekucka w gronie 6 osób
nominowanych do Nagrody POLIN

Wtym roku po raz trzeci przy-
znana została Nagroda 
POLIN. Spośród blisko 80

kandydatów z całej Polski kapituła
konkursu wyłoniła 6 nominowanych
wśród nich jest katechetka z Mszany
Dolnej Urszula Antosz-Rekucka. 
Nagroda POLIN jest przyznawana
przez Muzeum Historii Żydów Pol-
skich POLIN osobom, organizacjom
lub instytucjom aktywnie działającym
na rzecz ochrony pamięci o historii
polskich Żydów. Ogłoszenie laureata
3. edycji konkursu nastąpiło 28 listo-
pada podczas uroczystej gali w Mu-
zeum POLIN.

Od 2015 roku - pierwszej rocznicy
otwarcia Wystawy Stałej pt. „1000 lat
historii Żydów polskich” - laureatami
Nagrody POLIN są osoby lub organi-
zacje, które swoimi działaniami chro-
nią pamięć o historii polskich Żydów
oraz przyczyniają się do kształtowania
wspólnej przyszłości, wzajemnego zro-
zumienia i szacunku pomiędzy Pola-
kami a Żydami.
- Nagrodę przyznajemy osobom, orga-
nizacjom i instytucjom, które w ostat-
nich latach przyczyniły się do ożywienia
pamięci o historii polskich Żydów, do
budowania zrozumienia i szacunku mię-
dzy Polakami a Żydami. Wiemy, takich
inicjatyw jest wiele, zarówno w dużych,
jak i małych miastach. Ludzie, którzy
poświęcają im swój czas i energię, za-
sługują na wdzięczność i wyróżnienie -
mówi Dariusz Stola dyrektor Muzeum
Historii Żydów Polskich POLIN.

W tegorocznej edycji konkursu Na-
groda POLIN kapituła pod przewod-
nictwem Mariana Turskiego spośród
blisko 80 kandydatów, zarówno osób
prywatnych, jak i instytucji, wyłoniła

6 działaczy z całego kraju. Jedną 
z nich jest Urszula Antosz-Rekucka,
katechetka, która w Mszanie Dolnej
od lat dba o pamięć o dawnych ży-
dowskich mieszkańcach. Przybliża
piękno żydowskiej kultury, edukuje
uczniów w poszanowaniu dla innych
wyznań i kultur.
- Urszula Antosz-Rekucka to bardzo nie-
typowa katechetka, która w Mszanie
Dolnej od lat dba o pamięć o dawnych
żydowskich mieszkańcach. Przybliża
piękno żydowskiej kultury, edukuje
uczniów w poszanowaniu dla innych
wyznań i kultur, czasem płacąc stygma-
tyzacją, czy narażeniem na antysemickie
wyzwiska. Mówi, że „wkalkulowała 
to w koszty”, by walczyć o godną pamięć
niewinnych ofiar, które wycierpiały
znacznie więcej od niej - informują 
o katechetce organizatorzy.

Od wielu lat bierze z młodzieżą
udział w licznych ogólnopolskich 
i międzynarodowych projektach - m.in.
„Przywróćmy pamięć”, „Zachować pa-
mięć. Historia i kultura dwóch naro-
dów”, „Krokus” upamiętniającym
młode ofiary Holokaustu, „Żonkile”,
#weRemember, „Oblicza dialogu.
Młody Asyż. Młodzież na rzecz tole-
rancji i pokoju”. Zorganizowała rów-
nież spotkania z młodzieżą z Izraela
w Mszanie Dolnej.

Antosz-Rekucka tworzy i realizuje
również własne przedsięwzięcia: m.in.
„Tamtej Mszany nie ma już” (upamięt-
niające zamordowanie przez Niemców
blisko 900 mszańskich Żydów w sierp-
niu 1942 roku), w ramach którego
wspólnie z założoną przez siebie grupą
teatralną „Emet” przypominała historię
i kulturę przedwojennej, chrześcijań-
sko-żydowskiej Mszany. Z jej inicja-

tywy fragment ostatniej drogi mszań-
skich Żydów nazwano Aleją Pamięci
Ofiar Holokaustu a obecnie stara się 
o upamiętnienie miejsca po synagodze
stosowną tablicą.

Co roku organizuje obchody Dnia
Pamięci o Ofiarach Holokaustu, miej-
skie rocznice Zagłady w Mszanie Dol-
nej czy Dnia Judaizmu. Odwiedza 
z uczniami zbiorowe mogiły żydowskie
i stary kirkut. Jest autorką artykułów
w lokalnej prasie i portalach na temat
historii mszańskich Żydów i mszań-
skich Sprawiedliwych wśród Narodów
Świata. Wykorzystuje media społecz-
nościowe do upamiętniania Ofiar Za-
głady („Zapal z nami chanukowe
światła” etc). Na swoich autorskich lek-
cjach edukuje o niebezpieczeństwach
antysemityzmu i dyskryminacji.

Jej odwaga i nieustępliwość zostały
dostrzeżona - otrzymała wyróżnienie
w IX edycji Nagrody Sendlerowej 
„Za naprawianie świata”.

Serdecznie gratulujemy zdobycia
nominacji i wyróżnienia
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9i 14 listopada na hali sportowej
przy Zespole Szkół Samorządo-
wych Nr 3 w Limanowej odbyły

się Powiatowe Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w Koszykówce Dziewcząt 
i Chłopców roczników 2002-2004. 

W obu turniejach udział wzięły re-
prezentacje Gimnazjum Nr 1 w Msza-
nie Dolnej pod opieką nauczycieli 
wychowania fizycznego Katarzyny
Mielnikiewicz i Grzegorza Szynalika.
Po fazie grupowej obie drużyny awan-

sowały do finałów, w których dziew-
częta pokonały koszykarki Zespołu
Szkół Samorządowych Nr 2 w Lima-
nowej i zajęły pierwsze miejsce w ca-
łym turnieju, a chłopcy ulegli zespo-
łowi limanowskiej „Jedynki” uzyskując
tytuł wicemistrza powiatu.

Dryżyna dziewcząt będzie reprezen-
tować powiat limanowski w zawodach
rejonowych. Serdecznie gratulujemy!

Składy obu reprezentacji:
Dziewczęta: Sylwia Cichórz, Maria

Karpierz, Dorota Potaczek, Anita Cyr-
wus, Sabina Kornaś, Martyna Kraska,
Aleksandra Żurek, Anna Sentyrz, Mał-
gorzata Gal

Chłopcy: Wiktor Antosz, Maciej Kar-
pierz, Artur Płoskonka, Grzegorz
Krzysztofiak, Adrian Jarosz, Mateusz
Habieda, Przemysław Chorągwicki,
Konrad Skwarczek, Jan Kopyciński,
Karol Kornaś, Piotr Piekarczyk.

red. SP1

Mszańska „Jedynka” najlepsza w koszykówce

21 listopada w Miejskiej Hali
Sportowej w Mszanie Dolnej 
odbyły się Mistrzostwa Powiatu

Limanowskiego w Grach i Zaba-
wach. Impreza sportowa dedykowana 
była dla uczniów I-III klas szkół 
podstawowych. 

W zawodach uczestniczyło siedem
drużyn z powiatu limanowskiego. 
Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 
w Mszanie Dolnej zajął wysokie drugie
miejsce i tym samym zakwalifikował
się do finałów wojewódzkich, które
odbędą się 29 listopada również 

w naszej hali sportowej.
W zawodach startowali: Maja Bu-

gajska, Ewa Duda, Kamil Dudzik, Na-
talia Kania, Mikołaj Karpierz, Aleksan-
dra Niedośpiał, Konrad Róg, Sebastian
Wsół. Opiekunem grupy był mgr Zbig-
niew Stachura. Dziękujmy za współ-
pracę w przygotowaniu uczniów pa-
niom: mgr Magdalenie Nawieśniak (kl.
III a), mgr Grażynie Staroń (kl. III b),
oraz mgr Jolancie Stramie-Morawskiej.

red. SP1

Maluchy z “Jedynki” 
- drudzy w powiecie

Zjakim przytupem rozpoczęli rok
szkolny uczniowie klas gimnaz-
jalnych z "Dwójki"! Uczniowie

Łukasza Dobrowolskiego niemal z każ-
dych zawodów, w których brali udział
przywozili puchar za zdobyte miejsce
na podium.

Dobra passa zaczęła się na mszań-
skim stadionie, gdzie odbywały się za-
wody o mistrzostwo powiatu w Szkol-
nej Lidze LA: Antosz Kamil zajął II
miejsce w biegu na 1000 m, Damian
Cieniawski zajął III miejsce w skoku
w dal. Następne zawody również od-
były się w Mszanie Dolnej, a były to
Mistrzostwa Powiatu w halowej piłce
nożnej. W "halówce" Dwójka zajęła II
miejsce!

Z kolejnych zawodów o Mistrzostwo
Powiatu w unihokeju chłopcy również
przywieźli miejsce II. Jakby tego było
mało to w Mistrzostwach Powiatu 
w tenisie stołowym drużynowym Da-
mian Cieniawski i Barek Chorągwicki
zajęli III miejsce. Warto zaznaczyć, 
iż powyższe sukcesy sportowe to wy-
tężona praca na lekcjach i sks-ach
wszystkich nauczycieli wychowania 
fizycznego z ZPO w Mszanie Dolnej.

red. Łukasz Dobrowolski

Rozpędzona
„Dwójka”
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Mikołajkowe bieganie - Sekcja biegów MOK

Zpewnością duże zdziwienie wy-
wołała grupa sportowców ubrana
w mikołajowe czapki, która póź-

nym popołudniem przemknęła przez
centrum Mszany Dolnej wywołując
spore poruszenie. 

Od samego rana tu i ówdzie można
było natknąć się na jakiegoś „Świę-
tego” a tu nagle taki wysyp! To ode-
zwa na szybkie zaproszenie od Zyg-
munta Łyżnickiego i sekcji biegów do
wspólnego biegania w parku. Każdy
pretekst jest dobry, tym razem wystar-
czyła mikołajowa czapka i dobry hu-
mor. A jak dobrze się jest zaprezento-
wać w takiej czerwieni wystarczy
zerknąć na zdjęcia. Wystarczyła hono-
rowa runda ulicami miasta, a ludzie
widząc czerwone czapki machali rę-
kami, trąbiły samochody, od razu
uśmiech zagościł na tych twarzach,

którzy może zapomnieli całkowicie o
mikołajowym świętowaniu. Wszystko
dla zdrowia i kondycji. W tym mie-
siącu to nie ostatnie takie bieganie.
Sekcja przymierza się jeszcze do zor-
ganizowania biegu Sylwestrowego, 
a w styczniu obowiązkowo biegamy

podczas XXVI finału WOŚP w ramach
biegu „Policz się z cukrzycą”. Serdecz-
nie zapraszamy!

O wszystkich organizowanych bie-
gach w parku informuje na swoim face-
book’u MOK Mszana Dolna

red UM

TKKF „Lubogoszcz“ organizuje
wspólnie z Uczniowskim Klu-
bem Sportowym TOP i Klubem

Sportowym Turbacz Turniej Tenisa
Stołowego. Jego piętnasta edycja od-
była się 25 listopada w hali sportowej
Szkoły Podstawowej nr 1. W rozgryw-
kach przy ping-pongowym stole brało
udział 50 zawodników.

Nad prawidłowym przebiegiem roz-
grywek czuwali Jan Piekarczyk, Sta-
nisław Jania, Wojciech Pitala, Damian
Bober i Zbigniew Stachura. Wszystkim
serdecznie gratulujemy!

Wynki:
Szkoły Ponadgimnazjalne - chłopcy
» Łukasz Klimek – Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych
» Rafał Klimek – Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych  
» Piotr Karpierz – Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych

Szkoły podstawowe - chłopcy
» Artur Dudzik – Łostówka
» Szymon Wadyl – Poręba Wielka
» Dominik Michór – Łostówka
Szkoły Podstawowe – dziewczyny

» Emilia Bajer – Wiśniowa
» Patrycja Dudzik – Łostówka
» Sylwia Malec – Łostówka

Gimnazjum – chłopcy
» Bartłomiej Gruszkowski – ZPO nr 2
Mszana Dolna
» Paweł Zapała – Poręba Wielka
» Konrad Zapała

Gimnazjum - dziewczyny
» Julia Luranc – Poręba Wielka
» Patrycja Wadyl – Poręba Wielka
» Joanna Brzezicka – Poręba Wielka

red. TKKF „Lubogoszcz”

Ping-pong po raz piętnasty! - TKKF
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Zakończone zostały zmagania 
w rozgrywkach młodzików, tram-
pkarzy młodszych, trampkarzy

starszych, juniorów młodszych oraz 
seniorów Klubu Sportowego Turbacz
Mszana Dolna. Wszystkie drużyny
przygotowywały się do długiego sezonu
wiosennego oraz jesiennego praktycz-
nie od początku roku, kosztowało to
wszystkich zawodników sporo wyrze-
czeń jak i mocnego zaangażowania na
treningach. Oto krótka prezentacja wy-
ników osiągniętych przez Klub Spor-
towy Turbacz w rozgrywkach ligowych
prowadzonych przez Limanowski oraz
Małopolski Związek Piłki Nożnej.

Drużyna Młodzików (rocznik 2005
i 2006) pod wodzą trenera Jarosława
Kordeczki to najbardziej liczna oraz
bardzo zróżnicowana wiekowo grupa
młodych zawodników trenujących 
w naszym Klubie grająca w I lidze Mło-
dzików Podokręgu Limanowskiego.
Liga ta liczy 10 zespołów. Mszańscy
zawodnicy zajęli 6 miejsce wygrywając
4 z 9 meczy zdobywając 12 punktów.
Cała drużyna zasługuje na słowa po-
chwały, szczególnie za zaangażowanie
na treningach oraz frekwencję w me-
czach ligowych oraz w sparingach.

Drużyna Trampkarzy Młodszych to
oczko w głowie naszego Klubu wystę-
pująca w Małopolskiej Lidze Trampka-
rzy Młodszych rocznik 2004. Jest to
pierwszy sezon naszych młodych za-
wodników w tak mocnej klasie roz-
grywkowej gdzie przeciwnikami na-
szych piłkarzy są takie drużyny jak
Sandecja Nowy Sącz, Cracovia Kra-
ków, Unia Tarnów. Opiekunami dru-
żyny są Jarosław Kordeczka i Jakub
Majeran. Cała liga składa się z 12 dru-
żyn z całej Małopolski. Początki sezonu
były ciężkie dla naszego zespołu, ale
w miarę kolejnych meczy drużyna zdo-
bywała ważne doświadczenie oraz
pierwsze punkty wygrywając z Unią
Tarnów 4-2, kolejne zwycięstwa to z
Victorią Jaworzno 3-0, Unią Oświęcim
3-0, Krakusem Nowa Huta 3-0, Hutni-
kiem Kraków 4-1 oraz na zakończenie
rozgrywek remis na własnym stadionie
z faworytem rozgrywek Sandecją
Nowy Sącz 2-2. Mamy nadzieję że
cenne doświadczenie zdobywane na
boiskach Małopolski będzie procento-
wało w późniejszych latach oraz wpły-
nie korzystnie na rozwój naszych mło-
dych piłkarzy.

Kolejna drużyna która może po-
chwalić się bardzo dobrymi wynikami
to drużyna Trampkarzy Starszych
rocznik 2003 prowadzona przez tre-

nera Marcina Stożka. Zespół z Mszany
występuje w I lidze Trampkarzy Pod-
okręgu Limanowskiego. Po sezonie je-
siennym Trampkarze Turbacz zajęli 
I miejsce w lidze wygrywając wszystkie
mecze kompletując 21 punktów zdo-
bywają 66 bramek tracąc tylko 3, naj-
większy wynik jaki odnotowali to wy-
grana z Orkanem Szczyrzyc 20-0!!!.
Nasza drużyna w listopadzie reprezen-
towała Mszanę Dolną oraz Powiat Li-
manowski w turnieju barażowym
który odbył się na obiektach Glinika
Gorlice o awans do Małopolskiej Ligi
Trampkarzy Starszych. Zmierzyła się
tam z drużyną Gli-
nika Gorlice oraz
Szaflar. Nasi zawod-
nicy zremisowali z
późniejszym triumfa-
torem turnieju Glini-
kiem Gorlice 1-1 a w
kolejnym meczu pe-
chowo musieli uznać
wyższość drużyny z
Podhala przegrywa-
jąc 3-1 mimo to należą się im ogromne
słowa uznania oraz wielka pochwała
za walkę i godne reprezentowanie na-
szego Miasta i Powiatu.

Najstarszą drużyną młodzieżową re-
prezentującą nasze Miasto na terenie
Powiatu Limanowskiego to drużyna
Juniorów Młodszych roczniki 2001
oraz 2002 prowadzona przez Grzego-
rza Szynalika. Jest to bardzo liczna
grupa młodych zawodników gra-
jąca w nowo powstałej I Lidze 
Juniorów Młodszych Podokręgu 
Limanowskiego. Po pierwszej run-
dzie Juniorzy Młodsi zdobyli 
15 punktów zajmując ex aequo 
3 miejsce. Zawodnicy juniorów
Młodszych to bardzo ambitna 
i perspektywiczna grupa młodych
piłkarzy, która od nowego sezonu
na pewno powalczy o awans do
ligi Małopolskiej.

Ostatnią drużyną, która jest cały
czas budowana to drużyna seniorów
KS Turbacz Mszana Dolna w tym se-
zonie walczy o awans do ligi Okręgo-

wej, na półmetku rozgrywek zajmuje
II miejsce w lidze i zdobyła 25 punk-
tów strzelając 44 bramki, z czego 21
zdobył Krzysztof Piekarczyk.

Na koniec o współpracy Klubu Spor-
towego Turbacz Mszana Dolna z Aka-
demia Piłkarską „Bonito” Pana Adriana
Cebuli. Nasz Klub jest w ciągłej współ-
pracy i działaniu wraz z Akademią po-
przez wspólną współpracę kolejne
grupy młodych zawodników po okre-
sie profesjonalnego szkolenia w „Bo-
nito” trafia do Turbacza, za co jes-
teśmy bardzo wdzięczni. Mamy
nadzieję że nasza współpraca będzie

dalej owocna i przyczyni się do roz-
woju naszych młodych zawodników
piłki nożnej w kolejnych etapach 
szkolenia.

Wszystkim naszym drużyną ży-
czymy powodzenia w nowym sezonie
rozgrywkowym.

Składamy także wielkie Podzięko-
wania Urzędowi Miasta na czele z Pa-
nem Burmistrzem i wszystkim naszym

sponsorom bez których działalność
Klubu była by niemożliwa.

red. Klub Sportowy „Turbacz”

Podsumowanie sezonu piłkarskiego 
drużyn KS Turbacz Mszana Dolna
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Sport

28 października w Bornym Suli-
nowie zostały rozegrane Mistrzo-
stwa Polski Seniorów w Taek-

wondo Olimpijskim. Klub UKS Koryo
Mszana Dolna reprezentowali: Izabela
Majerczyk, Klaudia Kujacz, Patrycja
Kornaś i Kacper Piaskowy. Złoty me-
dal wywalczyła Izabela Majerczyk,
srebrne medale zdobyli Klaudia Ku-
jacz i Patrycja Kornaś, a piątek
miejsce wywalczył Kacper Piaskowy. 

W klasyfikacji drużynowej mszański
klub uplasował się na trzecim miejscu.
Serdecznie gratulujemy wszystkim za-
wodnikom, a zwłaszcza naszym mło-
dym seniorom którzy na najważniej-
szej imprezie w 2017 roku uzyskali
takie wysokie wyniki sportowe - mówił
trener Zbigniew Karpierz.

red. UKS KORYO

WNowym Sączu w dniach 21-
22 października odbył się
Puchar Polski, Turniej Na-

dziei Olimpijskich w Taekwondo. UKS
KORYO reprezentowała grupa zawod-
ników która startowała we wszystkich
kategoriach wiekowych: młodzik, ka-
det, junior, młodzieżowiec.

W młodzikach Oskar Pilch zdobył
złoty medal, a srebrny wywalczyła Ju-
lia Chlipała. Wśród kadetów złoto wy-
walczył Maksymilian Śmieszek, nato-
miast srebrne medale zdobyli Żaneta
Wesołowska i Wiktor Pajdzik, a brą-

zowe - Małgorzata Gal i Karolina
Szczesnowska. Złoty medal zdobył 
w juniorach Mateusz Szczęsnowski,
srebrny medal Kacper Piaskowy, a brą-
zowy Kamil Jaworski. Z kolei wśród
młodzieżowców równych sobie nie
miały Izabela Majerczyk i Patrycja Kor-
naś, srebro przypadło Klaudii Kujacz,
a brąz Kacprowi Piaskowemu. Zawody
rozgrywane były na bardzo wysokim
poziomie. We wszystkich kategoriach
startowali zawodnicy, którzy aktualnie
powołani są do Reprezentacji Narodo-
wej. Ilość zawodników startujących 

z Polski, Ukrainy,
Słowacji 420 za-
wodników. Druży-
nowo klub KORYO
zajął 2. miejsce w
klasyfikacji mło-
dzieżowej, oraz 4
w klasyfikacji ju-
niorów i kadetów.
Jest to ogromny
sukces dla klubu
ponieważ klasyfi-
kujemy się w czo-
łówce najlepszych
klubów w Polsce -
nie kryje zadowo-
lenia trener Zbig-
niew Karpierz.

red. UKS KORYO

14 października w Opolu zostały
rozegrane Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików w Taek-

wondo Olimpijskim, na których bardzo
dobrze - jak zwykle - zaprezentowali
się zawodnicy UKS KORYO Mszana
Dolna. 

Klub reprezentowali: Julia Chlipała,
Bożena Gal, Marcin Leżański, Andże-
lika Luźniak, Oskar Pilch. Złote medale
wywalczyli Oskar Pilch i Julia Chlipała,
srebrny Marcin Leżański, a brązowy
Bożena Gal. Czwarte miejsce zdobyła
Andżelika Luźniak. Dodatkowo w kon-
kurencji sprawnościowej Oskar Pilch
zdobył srebrny medal. Wszystkim 
zawodnikom serdecznie gratulujemy
wysokich wyników sportowych oraz
godne reprezentowanie Gminy i Mia-
sta Mszana Dolna.

red. UKS KORYO

Udane Mistrzostwa Polski Seniorów 2017
dla KORYO

Medale do mszańskich 
taekwondzistów

Wrócili 
z Opola 

z medalami
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Ważne wydarzenia w Mszanie Dolnej


