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1/4 strony - 160 zł
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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

Kontynuujemy  funkcjonowanie systemu darmowej po-
mocy prawnej w Urzędzie Miasta Mszana Dolna. 
Na terenie Powiatu Limanowskiego wyznaczonych jest
pięć punktów, w których porad będą udzielali radcowie
prawni oraz adwokaci. Do każdego z nich może przyjść
osoba uprawniona, niezależnie od miejsca zamieszkania.
Jeden z punktów wyznaczony jest w naszym mieście – w
budynku Urzędu Miasta, ul. Piłsudskiego 2. 

Wejście do punktu nieodpłatnych porad prawnych
znajduje się od strony parkingu.

Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach (wyjąwszy dni świąteczne)

Poniedziałek 11.15 - 15.15 adwokat 
Agnieszka Boroń-Golonka

Wtorek 14.00 - 18.00 adwokat 
Łukasz Jakubowski

Środa 10.15 - 14.15 adwokat 
Katarzyna Szubryt

Czwartek 08.00 - 12.00 adwokat 
Tomasz Studziński

Piątek 14.00 - 18.00 adwokat 
Anna Mielnicka

Dyżury Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej Rady Miasta

Redakcja Cennik reklam:

Darmowa pomoc prawna w Urzędzie Miasta



3www.mszana-dolna.euLato 2/2017

Burmistrz

Szanowni Mieszkańcy Mszany Dolnej!

Oddaję w Państwa ręce kolejne
wydanie naszego miejskiego
kwartalnika. Mija właśnie po-

łowa pracowitego roku i w związku 
z powyższym chciałbym podzielić się
z Państwem informacją o naszej do-
tychczasowej pracy oraz przedstawić
zamierzenia na najbliższe miesiące.

Prace związane z pozyskiwaniem
środków zewnętrznych polegające na
wyszukiwaniu odpowiednich progra-
mów oraz opracowaniu projektów 
zaczynają przynosić pierwsze efekty.
Uważam, że warto było przebrnąć
przez niezbędne formalności, by w nie-
dalekiej przyszłości zrealizować inwe-
stycje, które będą służyły nam 
wszystkim.

Inwestycją, na którą pozyskaliśmy
środki zewnętrzne jest Termomoder-
nizacja budynku Zespołu Szkół 
Miejskich nr 1 im. H. Sienkiewicza.
Bardzo się cieszę, że budynek ten do-
czeka się docieplenia, zmiany wyglądu
elewacji zewnętrznej a także moder-
nizacji polegającej na wymianie okien,
kaloryferów oraz pieców. Całkowity
przewidywany koszt tej inwestycji 
to kwota około 1,5 mln zł. 

Kolejnymi inwestycjami z udziałem
środków z Małopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego będzie
zadanie pod nazwą „Przebudowa seg-
mentu A budynku Sokół Miejskiego
Centrum Kultury w Mszanie Dolnej”
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oraz budowa tras pieszo-rowero-
wych nad rzeką Mszanką i Rabą.

Wszystkie wymienione wyżej za-
mierzenia inwestycyjne ujęte zostały
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
i rozłożone na lata 2017 – 2018.

Ze środków własnych zaplanowa-
liśmy wybudowanie hali widowisko-
wej wraz z zapleczem dla Miejskiego
Ośrodka Kultury. Nowy obiekt za-
pewni mieszkańcom miasta korzysta-
nie z szeroko rozumianej działalności
kulturalno-rozrywkowej, w tym z no-
woczesnego kina cyfrowego. Projekt
obejmujący halę widowiskową oraz
modernizację budynku na Stadionie
Miejskim będzie gotowy w lipcu,
więc planuję na jesieni wbić tzw.
„pierwszą łopatę” przy tej inwestycji.

Pragnę przypomnieć Państwu, że
nasze miasto w ubiegłym roku przy-
stąpiło do programu pn.: „Obniżenie
poziomu niskiej emisji w Mszanie
Dolnej – wymiana starych kotłów,
pieców, urządzeń grzewczych na pa-
liwa stałe w indywidualnych gospo-
darstwach domowych”. Realizacja
wyżej wymienionego programu w la-
tach 2017-2020 przyczyni się z pew-
nością do poprawy powietrza w na-
szym mieście.

W najbliższym czasie rozpoczną się
prace inwestycyjne mające na celu po-

prawę bezpieczeństwa i usprawnienia
komunikacji w naszym mieście po-
przez:

- budowę chodnika przy ul. Orkana,
- budowę chodnika przy ul. Słomka,
- remont ul. A. Stachury do osiedla

Pańskie,
- pierwszy etap budowy ul. Popie-

łuszki wraz z chodnikiem,
- budowa ronda na ul. Orkana
W mieście jeszcze w tym roku bę-

dzie realizowana również budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w pierwszej
kolejności przy ul. Spadochroniarzy 
i ul. Słonecznej, następnie ul. Kolbego
i ul. Ogrodowej.

Miesiące letnie to okres urlopów 
i wypoczynku. Pragnę wszystkim
mieszkańcom Mszany Dolnej oraz oso-
bom wypoczywającym w naszym mie-
ście i okolicach życzyć udanego i owoc-
nego odpoczynku i miłych wrażeń. 

Jednocześnie serdecznie zapraszam
wszystkich mieszkańców i gości do
udziału w święcie naszego miasta. 
Tegoroczne Dni Mszany Dolnej 
odbędą się w dniach 22 – 23 lipca
a bogaty program tej imprezy zapewni
wszystkim moc atrakcji tak aby każdy
znalazł coś dla siebie.

Józef Kowalczyk
Burmistrz Miasta Mszana Dolna
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Inwestycje

www.mszana-dolna.eu

Rozpoczęła się przebudowa drogi
powiatowej nr 1629K Mszana
Dolna – Hucisko. Na terenie

naszego miasta ta inwestycja związana
jest z budową chodnika na końcowym
odcinku ul. Orkana. Z końcem maja
na XXXII Sesji Rady Miasta Bur-
mistrz Józef Kowalczyk wspominał 
o pozytywnie zakończonych rozmo-
wach z mieszkańcami tej ulicy. 

Dzięki uzyskanym zgodom inwesty-
cja mogła się rozpocząć. Całkowity
kosz budowy chodnika to 458 544 zł,
z czego udział finansowy rozbity jest
na dwie części Starostwo 229 272 zł 
i Miasto 229 272 zł. Szacowana dłu-
gość chodnika to prawie 430 mb wraz
ze zwiększeniem średnicy kanalizacji
burzowej.

Red.

Budowa chodnika na ul. Orkana

Po kilku miesiącach uzgodnień
ostatecznie w kwietniu został 
zatwierdzony plan organizacji

ruchu na ul. Starowiejskiej. W przed-
świątecznym tygodniu zostały zamon-
towane cztery progi zwalniające. Dzia-
łania te zostały podjęte z uwagi na
wnioski mieszkańców, którzy z uwagi
na częste wypadki i kolizje obawiali
się o swoje bezpieczeństwo. 

Już w ubiegłym roku Burmistrz
Miasta Józef Kowalczyk zwracał
uwagę na szybką i brawurową jazdę
kierowców w tej części miasta. Niedo-
stosowanie prędkości to jedna z przy-
czyn, która była przesłanką by po-
wstały progi. Koszt inwestycji to ok.
30 000 zł.  Zmianie ulegnie też lokali-
zacja przejść dla pieszych, kilka z nich
zostanie przeniesionych w inne bez-

pieczne miejsce, a kilka zostanie zlik-
widowanych z uwagi na ich niefor-
tunne rozmieszczenie. Prosimy kierow-

ców o zwracanie szczególnej uwagi na
nowe oznakowanie

Red.

Wolniej na Starowiejskiej - zamontowane progi
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Trwa przygotowanie projektu na
budowę drogi na os. Pańskie,
którego realizacja nastąpi już 

jesienią. W większości ul. Jana Sta-
chury „Adama” będzie asfaltowa. 

Koszty zadania zostaną pokryte ze
środków własnych Urzędu Miasta.
Prace rozpoczną się zaraz po uzyska-
niu wymaganych pozwoleń i uzgod-
nień. Miasto na trudności w pozyska-
niu terenu pod drogę w kierunku ulicy
Ludwika Mroza.

Red. UM

Długo oczekiwana droga
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Inwestycje

Mszana Dolna znalazła się 
w wielkiej trójce wyróżnio-
nych w rankingu Oceny ak-

tywności gmin subregionu sądeckiego.
Uroczysta gala odbyła się w sobotę, 23
czerwca. Pierwsza wyróżniona została
Muszyna, na drugim miejscu znalazła
się Mszana Dolna, a trzecie miejsce
zajęła Krynica Zdrój. Burmistrz Miasta
Józef Kowalczyk wrócił z gali aż z
trzema dyplomami: za II miejsce w ka-
tegorii głównej - „Uogólnionej oceny
aktywności gmin Subregionu Sądec-
kiego” w 2016 roku, za I miejsce 
w kategorii „Dynamika” oraz za 
II miejsce w „Pozainwestycyjnej dzia-
łalności gospodarczej”. Znaleźć się na
podium z dwoma gminami o mocnym
turystycznym standardzie to wielki
sukces dla naszego miasta. 

Tym bardziej, że ocenie poddawane
jest 39 miast i gmin subregionu sądec-
kiego (powiaty sądecki, gorlicki i li-
manowski), a także miasto Nowy Sącz.
Dokonywana raz w roku Ocena Ak-
tywności Gmin Subregionu Sądeckiego
obejmuje aż dwadzieścia cztery  kry-
teria oceny i sześć kategorii. Nagrody
w najważniejszej kategorii wręczał
Zygmunt Berdychowski, prezes Spo-
łeczno-Kulturalnego Towarzystwa "Są-
deczanin", który podkreślał, że Ocena
Aktywności Gmin Subregionu Sądec-
kiego to swoistego rodzaju konfronta-
cja aktywności. Zaprezentowane dziś
wyniki rankingu aktywności gmin 
subregionu sądeckiego wykazały jak
trudnym zadaniem jest jednocześnie
dbać o przychody, nie zaniedbywać 
inwestycji, troszczyć się o zbilansowa-
nie wydatków, zachowując jednocześ-
nie wysoki poziom świadczeń dla
mieszkańców. 

Na uroczystej gali, prezentującej
wyniki pracy tworzącego ranking ze-
społu ekonomistów Państwowej Wy-
ższej Szkoły Zawodowej i Fundacji Są-
deckiej, znaleźli się zatem sami
najlepsi samorządowcy naszego re-
gionu. Ocena Aktywności Gmin Sub-

regionu Sądeckiego odbyła
się już po raz dziewiąty. Na-
sze miasto reprezentował
Burmistrz Józef Kowalczyk,
który na uroczystość wybrał
się z Przewodniczącą Rady
Miasta Agnieszką Modrze-
jewską-Potaczek, radnym
Januszem Matogą oraz
Wójtem Niedźwiedzia Ja-
nuszem Potaczkiem. W tym
roku także podzielona zos-
tała na kilka kategorii. Jako
pierwsze zaprezentowane
zostały wyniki oceny w ka-
tegorii "Generowanie do-
chodów".  Pierwsze miejsce
zajęła Gmina Uzdrowi-
skowa Muszyna. Drugie
miejsce Gmina Chełmiec
rządzona przez Wójta Ber-
narda Stawiarskiego, trze-
cie zaś - Miasto i Gmina
Uzdrowiskowa Krynica-
Zdrój. 

W kategorii "Pozainwe-
stycyjna działalność gospo-
darcza" triumfowała także
Muszyna, Limanowa, miejsce drugie
ex aequo przypadło Mszanie Dolnej,
której włodarzem jest burmistrz Józef
Kowalczyk i Gminie Uzdrowiskowej
Krynica-Zdrój.  Trzecia lokata przy-
padła Limanowej rządzonej przez bur-
mistrza Władysława Biedę. 

Zwycięzcą kategorii "Aktywność In-
westycyjna Gminy" została gmina Ka-
mienica, której włodarzem jest wójt
Władysław Sadowski. Drugie miejsce
w tej kategorii przypadło Gminie Gry-
bów rządzonej przez wójta Piotra
Kroka. Miejsce trzecie  Miasto i Gmina
Stary Sącz z gospodarzem burmist-
rzem  Jackiem Lelkiem. 

Czwartą kategorią rankingu Oceny
Aktywności Gmin Subregionu Sądec-
kiego były "Efekty Polityki Społecznej".
W tym obszarze, według opracowa-
nych przez ekonomistów PWSZ da-
nych Regionalnej Izby Obrachunko-

wej, najlepszy okazał się Nowy Sącz.
Dyplom odbierał wiceprezydent Woj-
ciech Piech. Drugie miejsce zajęła
Gmina Uzdrowiskowa Krynica-Zdrój,
a trzecie miejsce – Miasto i Gmina
Biecz, której włodarzem jest Mieczy-
sław Wędrychowicz. 

Ostatnia, acz równie ważna, pod-
kategoria Oceny Aktywności Gmin to
"Dynamika". Tu triumfowało miasto
Mszana Dolna, której włodarzem jest
burmistrz Józef Kowalczyk. Niemal
równie dobre okazały wyniki Gminy
Grybów, co pozwoliło wójtowi Piot-
rowi Krokowi odebrać dyplom za za-
jęcie drugiego miejsca. Miejsce trzecie
- ex aequo-  przypadło gminie Słop-
nice, którą rządzi wójt Adam Sołtys
oraz gminie Gorlice na czele z wójtem
Ryszardem Guzikiem. O wspaniałą
oprawę muzyczną Gali zadbała Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta z Barcic pod
batutą Jana Jamrozowicza, a w role
prezenterów wcielili się Jerzy Bochyń-
ski wiceprezes Fundacji Sądeckiej 
i Monika Fikiel-Szkarłat. Prezentacji
wyników rankingu i gali wręczania na-
gród towarzyszyły cykl warsztatów
„Samorząd Subregionu Sądeckiego 
– Perspektywa roku 2018 oraz inno-
wacyjnego samorządu.

Na podstawie: sądeczanin.info 
fot. Agnieszka Michalik, 

sądeczanin.info

Mszana Dolna w wielkiej trójce wyróżnionych
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Z XXXI sesji Rady Miasta

Na XXI sesji Rady Miasta
Mszana Dolna w dniu 19 kwiet-
nia  radni w pierwszej kolejno-

ści podjęli trzy uchwały związane 
z oświatą: w sprawie określenia kryte-
riów wraz z liczbą punktów w drugim
etapie rekrutacji do przedszkoli i od-
działów przedszkolnych, również okre-
ślenia kryteriów do rekrutacji do klas
pierwszych szkół podstawowych dla
uczniów zamieszkałymi poza obwo-
dami szkół oraz pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów
z terenu naszego miasta. Zatwierdzono
również sprawozdanie finansowe SP
ZOZ.  

W sprawie budowy Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych radni wyrazi zgodę na zawarcie
porozumienia z Gminą Niedźwiedź.
Zmianą uległy również zasady korzy-
stania z placów zabaw oraz tere-
nów rekreacyjnych. Głównie chodziło
o zmiany związane z czasem otwarcia
boiska „Orlik”. 

W trakcie sesji Burmistrz Miasta
Mszana Dolna przekazał informację 
o pracy w okresie między sesjami. 
Podpisany został akt notarialny zwią-
zany ze sprzedażą działek przy 
ul. Orkana, w okolicy placu targowego
- transakcja ta zasili kasę miasta na
kwotę 4 mln zł. Po dopełnieniu przez
miasto formalności związanych z ure-
gulowaniem stanu prawnego działek
wzdłuż ul. Słomka został zatwierdzony
do realizacji chodnik przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
W przypadku chodnika przy ul. Or-
kana – został ogłoszony przetarg na
jego budowę przez Starostę Limanow-
skiego. Burmistrz stara się również 
o otrzymanie dofinansowanie przez
Urząd Wojewódzki na budowę no-
wego wodociągu powyżej nowego
zbiornika na ul. Leśnej.

Z XXXII sesji Rady Miasta

Na XXII sesji Rady Miasta
Mszana Dolna w dniu 30 maja
radni naszego miasta obrado-

wali w nowym, odświeżonym wystroju
sali narad. Przy nowym, okrągłym stole
podjęto następujące uchwały: w pierw-
szej kolejności podjęto trzy uchwały
związane z budżetem: w sprawie zmian
w budżecie miasta na rok 2017, w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta  Mszana Dolna na
lata 2017-2025, oraz w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej dla Powiatu
Limanowskiego na budowę chodnika
przy ulicy Orkana. Radni miasta zde-
cydowali o sprzedaży trzech nierucho-
mości należących do miasta oraz pod-
jęli uchwałę w sprawie opłaty targowej.
Rada Miasta wyraziła również zgodę
na dzierżawę na okres 10 lat pomiesz-
czenia biurowego dla Policji.

W trakcie sesji Burmistrz Józef Ko-
walczyk przekazał informację o pracy
w okresie między sesjami. Przygoto-
wany jest do realizacji remont ulicy
Popiełuszki, w tej samej okolicy zle-
cono wykonanie projektu chodnika 
od ulicy Kopernika w kierunku 
szkoły. Wyremontowany został odci-
nek ul. Leśnej, który wymagał całko-

witego zerwania asfaltu i położenia
nowej nawierzchni. Na ul. Krasiń-
skiego i Sienkiewicza łatane były
dziury, ale jak podkreślił Burmistrz
ulica Krasińskiego wymaga konkret-
nego remontu. Również dla mieszkań-
ców ul. Orkana mamy dobrą wiado-
mość – po dziesięciu latach możliwa
będzie tam budowa chodnika.                                                                        

Otrzymaliśmy dofinansowanie na
termomodernizację Zespołu Szkół
Miejskich nr 1 w kwocie 693 tys.
Trwają prace projektowe związane 
z budową sali widowiskowej na sta-
dionie. Prace projektowe dotyczą też
dwóch ulic na os. Pańskie – przebudo-
wane zostaną ul. Mroza i Jana
„Adama” Stachury. Zarząd Wojewódz-
twa Małopolskiego w dniu 23 maja
podjął uchwałę w sprawie zatwierdze-
nia listy ocenionych projektów oraz
wyboru projektów do dofinansowania,
na której znalazł się nasz wniosek do-
tyczący przebudowy segmentu „A” bu-
dynku Miejskiego Centrum Kultury
„Sokół” w Mszanie Dolnej.

W parku można już korzystać z za-
montowanych ośmiu modułów siłowni
zewnętrznej, a w najbliższym czasie
zostaną zamontowanie również na sta-
dionie.

Podczas sesji obecny na sesji Fran-
ciszek Dziedzina – Wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu Limanowskiego 
a zarazem prezes Towarzystwa Zie-
mi Mszańskiej poinformował radnych
o rozpoczęciu realizacji projektu „Tu-
rystyka dla seniora z Miasta Mszana
Dolna”. Projekt współfinansowany jest
z środków pozyskanych z Urzędu
Miasta Mszana Dolna w ramach Miej-
skiego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Red. UM

Z sesji Rady Miasta
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Aktualności

Ostatnia XXXIII sesja Rady
Miasta w dniu 14 czerwca roz-
poczęła się od wręczenia nagród

uczniom za szczególne osiągnięcia: 
za wzorową naukę, za zajęcie wyso-
kiego miejsca w olimpiadach przed-
miotowych i oczywiście za wybitne
osiągnięcia sportowe. Z każdej szkoły
zostało wytypowanych siedmioro ucz-
niów, którzy zostali zaproszeni na sesję
wraz ze swoimi rodzicami.

Dyplomy i nagrody wręczali Prze-
wodnicząca Rady Miasta Agnieszka
Modrzejwska-Potaczek z Burmistrzem
Miasta Józefem Kowalczykiem oraz
Przewodniczącą Komisji Oświaty Ja-
niną Flig. Każdy wyróżniony uczeń
został przedstawiony ze swoich osiąg-
nięć, nie zabrakło też wspólnego 
grupowego zdjęcia na zakończenie.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy 
życząc udanych wakacji i zasłużonego
odpoczynku!

Uhonorowani zostali uczniowie

ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH nr 1
MICHAŁ ŻĄDŁO - uczeń kl. VI

Szkoły Podstawowej nr 1 Laureat
etapu wojewódzkiego Ogólnopol-
skiego Konkursu Historycznego „Losy
żołnierza i dzieje oręża polskiego 
w latach 1768-1864. Od  Konfederacji
Barskiej  do Powstania Styczniowego
za wolność Waszą i Naszą”, organizo-
wanego przez Małopolskiego  Kuratora
Oświaty. Wzorowy uczeń, osiągnął
bardzo wysokie wyniki w nauce 
i w sporcie. 

KONRAD WSÓŁ - uczeń kl. VI
Szkoły Podstawowej nr 1 Finalista
etapu wojewódzkiego Ogólnopol-
skiego Konkursu Historycznego  „Losy
żołnierza i dzieje oręża polskiego 
w latach 1768-1864. Od Konfederacji
Barskiej  do Powstania Styczniowego
za wolność Waszą i Naszą”, organizo-
wanego w roku szkolnym 2016/17
przez Małopolskiego Kuratora Oś-
wiaty. Wzorowy uczeń, osiągnął 

bardzo wysokie wyniki w nauce 
i w sporcie

ŻANETA WESOŁOWSKA - uczen-
nica kl. VI  Szkoły Podstawowej nr 1
Zwyciężczyni  rankingu na najlepszego
sportowca (kat. dziewcząt) szkoły 
w  roku szkolnym 2016/17. Czołowa
reprezentantka  szkoły w 11 dyscypli-
nach sportowych uzyskując przez
szkołę Mistrzostwo Powiatu Limanow-
skiego oraz IV i V miejsce w Mistrzo-
stwach Województwa Małopolskiego.

WERONIKA NOWOSIELSKA - ucze-
nnica kl. II Gimnazjum Miejskiego 
Nr 1 Finalistka etapu wojewódzkiego
Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Eko-
nomicznej dla uczniów gimnazjów, 
organizowanego w roku szkolnym
2016/17 przez Małopolskiego Kura-
tora Oświaty. Wzorowa uczennica,
osiągnęła bardzo wysokie wyniki 
w nauce. Zaangażowana w działalność
w  szkolnym wolontariacie.

KAROLINA SENTYRZ-KOŁODZIEJ 
- uczennica kl. III Gimnazjum Miej-
skiego Nr 1 Finalistka etapu wo-
jewódzkiego Konkursu Biblijnego 
„Z MĄDROŚCIĄ PROROKÓW PRZEZ
ŻYCIE” dla uczniów gimnazjów, 
organizowanego w roku szkolnym
2016/17 przez Małopolskiego Kura-
tora Oświaty. Wzorowa uczennica,
osiągnęła bardzo wysokie wyniki 
w nauce i w sporcie. Zaangażowana
w działalność w  Związku Harcerstwa
Polskiego. Przewodnicząca Samorządu
Uczniowskiego Gimnazjum. 

MAŁGORZATA GAL - uczennica 
kl. I Gimnazjum Miejskiego Nr 1 Za-
wodniczka UKS KORYO Mszana Dolna

w sezonie 2016/2017 została powo-
łana do Reprezentacji Województwa
Małopolskiego w Taekwondo Olimpij-
skim. Osiągnęła wysokie wyniki spor-
towe w zawodach krajowych i między-
narodowych.

PATRYCJA PITALA - uczennica kl. I
Gimnazjum Miejskiego Nr 1 Uzyskała
w  roku szkolnym 2016/17 wynik bar-
dzo dobry  w Międzynarodowym Kon-
kursie „Kangur Matematyczny” oraz
tytuł finalisty IX edycji szkolnego 
konkursu „Maraton matematyczny”.
Wzorowa uczennica, osiąga bardzo
wysokie wyniki w nauce, nagrodzona
przez Radę Pedagogiczną statuetką
,,Uczennica z Pasją” w  2016 r.  

ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH nr 2
MARTINA STECKA – uczennica

klasy III Gimnazjum Mistrzyni Polski
w kolarstwie szosowym w kategorii 
juniorek młodszych. 

MAKSYMILIAN ŚMIESZEK – uczeń
klasy I Gimnazjum Wyróżnienie 
w Międzynarodowym Konkursie Kan-
gur Matematyczny, Mistrz Polski 
w Taekwondo w kategorii Kadeci. 

WIKTORIA CHRUSTEK – uczennica
kl. III Gimnazjum Wyróżnienie w Mię-
dzyszkolnym Konkursie Językowym
„Tandem” kategoria język angielski 
z językiem niemieckim. 

ZUZANNA AKSAMIT – uczennica
klasy V Szkoły Podstawowej Wyróż-
nienie w Międzynarodowym Konkur-
sie Kangur Matematyczny Średnia
ocen uzyskanych w klasyfikacji koń-
cowej: 6,0.

MAJA NOWAKOWSKA – uczennica
kl. III Gimnazjum, II miejsce w obsza-
rze ekonomicznym w IV edycji ogól-
nopolskiego konkursu promującego
zawody techniczno-informatyczne.

MAŁGORZATA MAGIERA – uczen-
nica kl. III Gimnazjum Finalistka Ma-
łopolskiego Konkursu Biologicznego.

ALEKSANDER ADAMCZYK – uczeń
kl. III Gimnazjum Finalista Ponadwo-
jewódzkiego Konkursu Przedmioto-
wego z Wiedzy o społeczeństwie, 
realizowanego pod nazwą Konkurs
Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej.

ZSM Nr 1

Gratulacje dla uczniów na sesji Rady Miasta
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Na ostatniej XXXIII sesji Rady
Miasta dziewiątym punktem
obrad było podjęcie uchwały 

w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta z tytułu wykona-
nia budżetu za rok 2016. Zanim doszło
do głosowania radny Janusz Matoga -
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
przedstawił opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej oraz stanowisko ko-
misji w sprawie absolutorium. Odczy-
tał jedno zdanie z tej opinii, najbar-
dziej znaczące, iż dochody budżetu
ogółem, w porównaniu do planu zrea-
lizowano na wysokim poziomie. Ko-
misja jednogłośnie, pozytywnie zaopi-
niowała sprawozdanie z wykonania
budżetu miasta za 2016 rok mając 
również na uwadze zrealizowanie dużej
inwestycji czyli Stacji Uzdatniania
Wody Mszanka wraz z pozyskaniem na
ten cel dofinasowania na kwotę ponad
4.260.000 zł. 

Głos zabrała również Wiceprzewod-
nicząca Rady Miasta Agnieszka Sasal
– jednocześnie Przewodnicząca Ko-
misji Budżetowej, która zwróciła
uwagę na liczby. W stosunku do planu
budżet miasta wzrósł po stronie 
dochodów o 10 mln zł, po stronie 
wydatków o 14 mln zł, a dług miasta
utrzymał się na dotychczasowym po-
ziomie i należy to podkreślić, bo te
liczby robią wrażenie i należy życzyć
Panu Burmistrzowi, żeby w takim 
tempie pomnażał budżet miasta. 
Przewodnicząca Rady Miasta Ag-
nieszka Modrzejewska-Potaczek pod-
sumowała obie wypowiedzi i wniosko-
wała o udzielenie absolutorium Bu-
rmistrzowi Miasta. Za wykonaniem bu-
dżetu głosowało 14 radnych. Bur-
mistrz Józef Kowalczyk podziękował
radnym za okazane wsparcie i pomoc,
bo jak mówił bez wspólnego działania
nie udało by się nic dla miasta zrobić.
Podziękowania za współpracę były
skierowane również do Bernadety Zie-
mianin Skarbnik Miasta i Antoniego
Roga Sekretarza Miasta. 

Burmistrz Kowalczyk wspominał
też o najbliższych planach inwestycyj-
nych: pracach projektowych sali wi-
dowiskowej na stadionie, przebudowie
segmentu „A” budynku Miejskiego
Centrum Kultury „Sokół” w Mszanie
Dolnej czy podpisanej umowie z Urzę-
dem Marszałkowskim na termomoder-
nizację Zespołu Szkół Miejskich nr 1.
Całkowity koszt projektu to jest:
1.429.000 zł, z tego dotacja wynosi:
693.000 zł. Sprawy remontów dróg

również nie są pomijane, budowa
chodnika przy ul. Orkana jest w trakcie
realizacji, gotowy jest już projekt na
realizację kanalizacji przy ul. Słonecz-
nej i ul. Spadochroniarzy. Prace pro-
jektowe dotyczą też dwóch ulic na 
os. Pańskie – przebudowane zostaną
ul. Mroza i Jana „Adama” Stachury.
Budowa ronda przy ul. Orkana może
rozpocząć się jeszcze w tym roku, gdyż

w lipcu ZDW w Krakowie planuje ogło-
sić przetarg. Również w lipcu ma 
rozstrzygnąć się konkurs na budowę
ścieżek rowerowych. W połowie wa-
kacji, na przełomie lipca i sierpnia 
ruszyć na budowa chodnika na ul. Sło-
mka oraz remont ul. Popiełuszki wraz
z odwodnieniem.

Red. UM

Burmistrz z absolutorium i nowymi 
planami inwestycyjnymi
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Na XXI sesję Rady Miasta w
dniu 19 kwietnia zostali zapro-
szeni Komendant Straży Miej-

skiej Jakub Spędzia oraz Zastępca Ko-
mendanta Policji podkom. Wiesław
Czamara i st. asp. Stanisław Stec by
przestawić informację o bezpieczeń-
stwie na terenie miasta za rok 2016. 

Straż Miejska może pochwalić 
się 325 interwencjami oraz najlepszą
w Małopolsce ściągalnością za wysta-
wione mandaty – 89%. Wystawiono
113 mandatów i wykryto 2 przestęp-
stwa. Strażnicy przeprowadzili 42 kon-
trole związane z odprowadzaniem 
nieczystości ciekłych i stałych oraz spa-
laniem śmieci. Zlikwidowano dwa nie-
legalne wysypiska śmieci i ukarano
sprawców. Ponadto Straż Miejska za-
bezpiecza wiele wydarzeń w przeciągu
roku w naszym mieście, prowadzi
szkolenia i akcje w szkołach oraz
przedszkolach, organizuje prelekcje
dla seniorów oraz „Świeci przykła-
dem”. To bieg, który cieszy się
ogromną popularnością, przy tej okazji
rozdajemy odblaski dla wszystkich
uczestników. W ubiegłym roku Straż
Miejska odbyła 52 bezpłatne służby 
z Policją. 

W porównaniu z rokiem 2015, 
Policja w 2106 roku odnotowała spa-
dek liczby stwierdzonych przestępstw
na terenie działania jednostki. Odno-
towano również spadek liczby prze-
stępstw o charakterze kryminalnym.
Należy pamiętać, że Komisariat Policji
w Mszanie Dolnej obsługuje teren
trzech jednostek terytorialnych: miasto
i gminę Mszana Dolna oraz gminę Nie-
dźwiedź. Jedynym wynikiem w którym
niestety przodujemy jako miasto, 
w porównaniu z trzema gminami to
ilość kolizji drogowych. Na zakończe-
nie prezentacji podkom. Wiesław Cza-
mara podziękował współpracę i za
wszelką udzieloną pomoc. St. asp. Sta-
nisław Stec przypomniał o dwóch ak-
cjach: „Krajowa Mapa Zagrożeń Bez-

pieczeństwa” oraz „Dzielnicowy bliżej
nas”. Głównym założeniem programu
jest ułatwienie kontaktu dzielnicowego
z mieszkańcami. Program został za-
inagurowany w czerwcu ubiegłego
roku. Komendant Główny Policji pod-
pisał zarządzenie, dzięki któremu
dzielnicowi m. in. nie prowadzą 
już dochodzeń i spraw o wykroczenia
a spędzają więcej czasu na obchodzie
swojego rejonu.

Każdy dzielnicowy ma telefon,
skrzynkę e-mailową a dane kontak-
towe do niego z łatwością znajdziemy
w aplikacji "Moja Komenda". Nato-
miast Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpie-
czeństwa w Polsce stanowi platformę
wymiany informacji pomiędzy Policją
a mieszkańcami. Jest to narzędzie in-
formatyczne, który pozwala mieszkań-
com na sygnalizowanie miejsc zagro-
żonych podlegających sprawdzeniu
przez Policję. Każde naniesione na
mapę zagrożenie wywoła odpowiednią
reakcję. 

Na zakończenie Burmistrz Miasta
Józef Kowalczyk podziękował za dobrą
współpracę z Policją i wspólne działa-
nia ze Strażą Miejską.

Red. UM

O bezpieczeństwie na sesji
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Wtym roku mszańscy stra-
żacy obchodzili swoje święto
wcześniej. W niedzielę, 30

kwietnia odbyły się wszystkie uroczys-
tości, którym patronuje Św. Florian.
Popołudniu, o godz. 15.00 w kościele
parafialnym Św. Michała odprawiona
została msza św. w intencji Strażaków,
Orkiestry oraz zmarłych członków OSP
Mszana Dolna. Mszę św. odprawił 
ks. Jerzy Raźny, proboszcz parafii 
w asyście wikariuszy ks. Rafała oraz
ks. Tomasza Steca. 

Następnie orkiestra poprowadziła
cały oddział i zaproszonych gości pod
remizę strażacką, gdzie miała odbyć
się druga część uroczystości. Dowódca
uroczystości mł. kpt. Wojciech Bogacz
złożył meldunek Zastępcy Małopol-
skiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej st. bryg.
Markowi Bębenkowi, a na maszt pod-
niesiono flagę państwową. Obecni na
uroczystości Prezes ZP OSP RP w Li-
manowej dh Grzegorz Janczy Wice-
prezes dh Kazimierz Czyrnek, Prezes
ZMG ZOSP RP w Mszanie Dolnej 
Bolesław Żaba kolejno składali gratu-
lacje druhom strażakom. Gratulowali
przede wszystkim nowego samochodu,
który prezentował się okazale przed

remizą. Do życzeń dołą-
czył również Starosta Li-
manowski Jan Puchała,
obecny na uroczystości
był również Wiceprze-
wodniczącego Rady Po-
wiatu Limanowskiego Fra-
nciszek Dziedzina. Nie
zabrakło zasłużonych dru-
hów i strażackich rodzin.
Zaproszeni zostali również Radni
Miasta z Przewodniczącą Rady Ag-
nieszką Modrzejewską-Potaczek oraz
Burmistrz Miasta Józef Kowalczyk. 
To właśnie w kierunku Radnych i Pana
Burmistrza popłynęły podziękowania
za pomoc z pozyskaniu nowego wozu
bojowego. Dzięki środkom z Urzędu
Miasta i OSP udało się sfinalizować
zakup już w styczniu. Samochód Sca-
nia kosztował 326 tys. złotych, z czego
Rada Miasta odpowiednią uchwałą
przekazała 250 tys. zł. Do tego czasu
trwały prace, dzięki którym wóz przy-
stosowany jest do zadań bojowych. Ma
on napęd 4x4 z odłączanym napędem
obu osi, blokadą mechanizmu różni-
cowego osi tylnej, osi przedniej i me-
chanizmu między osiowego, silnik 
o mocy 423KM, zbiornik o pojemności
4000 l wody oraz 300 l zbiornik na

pianę oraz wiele innych udogodnień i
sprzętów wpływających na sprawność
i efektywność prowadzonych akcji ra-
towniczo-gaśniczych a także bezpie-
czeństwo podróżujących tym wozem
strażaków. Po poświęceniu samochodu
przez Księży Proboszczów dwóch na-
szych parafii: Jerzego Raźnego i Ta-
deusza Mrowcy można było dokładniej
obejrzeć nowy nabytek. W wyposaże-
niu wozu pojawiła się również prą-
downica do szybkiego gaszenia poża-
rów z wozu bojowego, którą również
ufundowali Radni Miasta. Mamy na-
dzieję, że nowy samochód będzie słu-
żył strażakom w potrzebie i tak jak so-
bie życzą strażacy: oby mieli tyle samo
udanych wyjazdów, co i szczęśliwych
powrotów z akcji. Niech Św. Florian 
i Św. Michał mają ich w opiece!

Red. UM

Nowy wóz na strażackie święto
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Wpiątek, 19 maja do drzwi ma-
łego drewnianego domku 
zapukała delegacja gości 

do najstarszej mieszkanki naszego
miasta. Cicha, zielona okolica, sielski
spokój, przyroda na wyciągnięcie ręki
oraz troskliwa opieka to najprawdopo-
dobniej przepis na długowieczność. 

Pani Aniela Wcisło już z tygodnio-
wym wyprzedzeniem świętowała swo-
je setne urodziny – w minioną nie-
dzielę w Parafii Bożego Miłosierdzia
wzięła udział we mszy św. oraz przy-
jęła życzenia od Księdza Proboszcza
Tadeusza Mrowca. Wraz z życzeniami
i błogosławieństwem nasza Jubilatka
otrzymała figurkę Matki Bożej Fatim-
skiej, na wspomnienie również setnej
rocznicy portugalskich objawień. 
Natomiast przeddzień urodzin zaró-
wno pracownicy limanowskiego in-
spektoratu ZUS wraz z  kierownikiem
Andrzejem Gołębiem, jak przedstawi-
ciele Urzędu Miasta - Przewodnicząca
Rady Miasta Agnieszka Modrzejewska-
Potaczek, Burmistrz Miasta Józef Ko-
walczyk oraz Danuta Śmieszek Kie-
rownik USC pojawili się na Zarabiu.
Wraz z najserdeczniejszymi życze-
niami przekazali okolicznościowe listy

gratulacyjne od Prezesa Rady Mini-
strów - pani premier Beaty Szydło oraz
Wojewody Małopolskiego Józefa Pil-
cha. Ciekawą sytuacją wydaje się fakt,
że w tym samym dniu, 20 maja setną
rocznicę swoich urodzin obchodziły
dwie panie mieszkające na terenie
Miasta i Gminy Mszana Dolna – Pani
Aniela Wcisło i Pani Aniela Nowak 
z Łętowego. Przy okazji wizyty u sza-
nownej Jubilatki nie mogło zabraknąć
wspomnień i przeróżnych życiowych
doświadczeń, które napotkała w swo-
im życiu Pani Aniela. Pomimo wojen-

nych przeżyć i ciężkich chwil Pani
Aniela świętowała swoje setne uro-
dziny w licznym rodzinnym gronie
oraz towarzystwie najbliższych sąsia-
dów. Pani Aniela ma pięcioro dzieci,
doczekała się 14 wnuków oraz 14
prawnuków. Cały czas w Mszanie, oto-
czona z jednej strony troskliwą opieką
rodziny, a z drugiej pięknym bogac-
twem przyrody. Mając w pamięci 
wizytę w tym urokliwym zakątku 
jeszcze raz składamy najserdeczniejsze
życzenia. Dwieście lat Pani Anielo!

Red.

Dwieście lat! - Stulatka z Mszany Dolnej
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Od pierwszego lipca wzrastają
opłaty za śmieci. Za śmieci se-
gregowane zapłacimy 10,50 zł

od osoby - wcześniej stawka wynosiła
6,50 zł, niesegregowane wzrastają 
z 13 zł do 18 złotych. Umowa z myśle-
nicką firmą, która do tej pory wywoziła
śmieci z miasta obowiązywała do
czerwca 2017 roku, więc już w maju
ogłosiliśmy pierwszy przetarg. Kwota
zabezpieczona na ten cel wynosiła
782.580 zł brutto. Dwie firmy, które
zgłosiły się do majowego przetargu
określiły nam dwukrotnie wyższe
stawki czyli ok. 1,5 mln zł. 

Dla przypomnienia nasza indywi-
dualna stawka jest kwotą, z której
miasto pokrywa koszty funkcjonowa-
nia systemu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi, są to więc koszty:
odbierania, transportu, zbierania, od-
zysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, tworzenia i utrzymania
punktów selektywnego zbierania od-
padów komunalnych, obsługi admi-
nistracyjnej systemu oraz edukacji eko-
logicznej w zakresie prawidłowego
postępowania z odpadami komunal-
nymi. Niestety oferta przetargowa oka-
zała się wyższa od możliwości jakie
dają wpływy z dotychczasowych opłat

od właścicieli nieruchomości.
Pierwszy przetarg został odwołany.

Liczyliśmy na zmianę bardziej dla nas
korzystną. Przy drugim podejściu oka-
zało się, że do przetargu przystąpiła
jedna firma, nasz dotychczasowy 
odbiorca śmieci – Zakład Utylizacji 
Odpadów z Myślenic. Pomimo, że ro-
biliśmy wszystko by zostawić kwotę
za śmieci na niezmienionym poziomie
nie udało nam się wynegocjować lep-
szej ceny. Staraliśmy się, żeby wzrost
kwoty był niewielki. Firmy, które zgło-
siły się do pierwszego przetargu argu-
mentowały to tym, że we wszystkich
gminach wzrosła ilość oddawanych
śmieci o 25 do nawet 30%. Podwyżki
wiążą się też ze wzrostem opłat 
dla firm wywozowych za składowa-
nie śmieci na ich wysypiskach. 
Ten wzrost jest nieunikniony i nie do-
tyczy on tylko naszego miasta. Rów-

nież nowelizacja ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, która
weszła w życie 1 lutego 2015 r., wpro-
wadziła zmianę polegającą na tym, 
że stawką podstawową jest teraz
stawka za odpady zbierane w sposób
selektywny. Natomiast jeżeli odpady
komunalne nie są w sposób selek-
tywny zbierane i odbierane, Rada
Miasta określa wyższe stawki opłaty.

Przepisy regulują nam zasady okre-
ślania stawek, a na podstawie spra-
wozdań za miniony rok mamy również
wiedzę, że liczba śmieci, którą oddają
mieszkańcy wzrosła. Z nieruchomości
zamieszkałych na terenie Mszany Dol-
nej zebrano łącznie ponad 1,5 mln kg
śmieci. Każdy mieszkaniec  miasta pro-
dukuje ok 20 kg śmieci miesięcznie.
To więcej niż w roku 2015 o ok. 18%.
Zdajemy sobie sprawę, że podwyżka
śmieci dotyka finansowo mieszkań-
ców. Podwyżki śmieci są nieuniknione,
ale dołożymy wszelkich starań, by przy
kolejnych planowanych inwestycjach
związanych z uruchomieniem Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych (PSZOK) system coraz lepiej
funkcjonował.

Red.

Nowe opłaty za śmieci
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Znamy muzyczne gwiazdy, które
w tym roku zagrają na Dniach
Mszany Dolnej. 22 lipca wystąpi

zespół De Mono oraz Overdrive a dzień
później (23 lipca) na scenie pojawi się
Maricn Kłosowski. Dni Mszany Dolnej
odbędą się przez dwa dni tj. 22 i 23
lipca. Wzorem ubiegłego roku w pierw-
szym dniu publiczność do tańca pode-
rwą kapele weselne, które wystąpią 
w III Festiwalu Kapel Weselnych. 
Jeżeli ktoś chciałby zagrać, to musi 
się śpieszyć, bo ilość miejsc ze wzglę-
dów organizacyjnych oczywiście ma-
my ograniczaną. Zgłaszać się można
osobiście, wystarczy podejść do MOK-u
lub zadzwonić.

Wieczorem w tym dniu na scenie
pojawi się gwiazda Dni Mszany Dolnej

zespół De Mono, supportuje ich zespół
mocno związany z Mszaną Dolną -
Overdrive. W niedzielę odbędzie się
10. Międzynarodowy Festiwal Orkiestr
Dętych im. Jerzego Żądły, a wieczorem
na scenie zaprezentuje się Marcin 
Kłossowski – młody wokalista, który
wykonuje utwory w nurcie disco polo.
Po zakończeniu koncertu zapraszamy
wszystkich na zabawę taneczną. 

Nie zabraknie również dodatko-

wych atrakcji. Na terenie Stadionu
Miejskiego rozlokuje się wesołe mias-
teczko, nie zabraknie zabawy dla naj-
młodszych i tych trochę starszych. 
Do wyboru będzie również wiele stoisk
gastronomicznych. W trakcie trwania
imprezy zostaną rozegrane konkursy 
i zabawy. 

Już teraz serdecznie zapraszamy!!!

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

Dni Mszany Dolnej 2017

Tradycyjnie rok szkolny w MOK
zakończył się „Koncertem na fi-
nał”. Poziom koncertu rośnie 

z roku na rok i miło oglądać jak rosną
umiejętności naszych uczniów. Gratu-
lujemy talentów, które nasi instrukto-
rzy w składzie: Kinga Skałka, Sabina
Milewska-Jankowiak, Martyna Mi-
lewska, Rafał Żur, Mateusz Dudek
oraz Andrzej Leśniak mogli podszlifo-
wać. Z niektórymi młodymi muzykami
już się rozstajemy, dlatego życzymy 
powodzenia, czy w szkole muzycznej
czy w szkole średniej. Miło było Was
spotkać w MOK. Wszystkim życzymy
udanych wakacji! 

Na scenie zaprezentowali się: 
1. Wiktoria Chrustek, Filip Poray-

Zbrożek, Piotr Filipiec – „Hotel Cali-
fornia” The Eagles (trio gitarowe)

2. Rafał Wsół, Tomasz Wsół, Robert
Szczęsnowski - „Faded” (pianino oraz
duet akordeonowy)

3. Nikola Karpierz – „Galop” Jacques
Offenbach - (pianino)

4. Michał Ciężadlik – „Dark Nesseti-
ties” Red Hot Chilli Peppers (śpiew)

5. Michał Ciężadlik, Przemysław
Duc – „Sweet Child O’Mine” Guns
N’Roses (duet gitarowy)

6. Grzegorz Pajdzik – „Rock around
clock” Bill Haley – (keyboard)

7. Wikotria Chrustek – „Turning
Tables” Adele (śpiew)

8. Sabina Pajdo, Gabriela Nadkań-
ska, Bolesław Petrycki – „All my lo-
ving” The Beatles (trio gitarowe)

9. Bernadetta Łabuz – „Yesterday”
The Beatles (skrzypce)

10. Lidia Bąk, Aleksandra Karpierz
– „Let it be” The Beatles (duet 
gitarowy)

11. Sylwia Aksamit – „I will always
love you” Whitney Houston - (keyboard)

12. Julia Haras, Anna Pazdur, Klau-
dia Szendera – „Amazing Grace” John
Newton (trio gitarowe)

13. Łukasz Kościelniak, Krzysztof Ci-
chorczyk, Michał Nowak - „Kurdasz”
oraz „Tańcz, tańcz” (trio akordeonowe)

14. Magdalena Gacek – „Dla Elizy”
Ludwig van Beethoven fragm. 
- (keyboard)

15. Aleksandra Żurek – „Ave Maria”
Jan Sebastian Bach/Charles Gounod
(skrzypce)

16. Natalia Sołtys, Aleksander Sza-
rek – „Marsz D-dur” (duet gitarowy)

17. Leon Wilk – Ćwiczenie 7 i 8 
W. Kulpowicz (akordeon)

18. Wiktoria Stożek – „Wiosna” 
Antonio Vivaldi fragm. - (keyboard)

19. Marcin Surówka, Maksymilian
Klimek, Kacper Klimek – „Kiedy 
byłem małym chłopcem” Breakout
(trio gitarowe)

20. Weronika Puto – „Kangur” An-
toni Cofalik (skrzypce)

21. Ania Kuś – „Trudno mi się przy-
znać” Ania Dąbrowska (śpiew)

22. Angelika Michór, Aleksandra
Sieja, Julia Skolarus –„Ale to już było”
z rep. M.Rodowicz (trio gitarowe) 

23. Jaś Kaczmarczyk - „Mało nas”
(akordeon)

24. Anna Kubowicz – „Ukraina” 
- (keyboard)

25. Karolina Figura – „Parowóz” 
W. Wiedeński (skrzypce)

26. Aleksandra Kołodziejczyk, Mał-
gorzata Mikołajczyk – „Alleluja”
L. Cohen - polska wersja (duet gitarowy)

27. Karol Potoniec, Dominik Mysza
- „W murowanej piwnicy” (duet 
akordeonowy)

28. Kinga Potaczek – „My Cyganie”
- (keyboard)

29. Karolina Świerk, Magdalena 
Potaczek, Michał Jamróz - „Biesz-
czadzki trakt” (trio gitarowe)

30. Aniela Wojciaczyk oraz Aleksan-
dra Łabuz - „Alleluja” Leonard Cohen
(duet skrzypcowy)

31. Jakub Zawirski – „Amaranth”
Nightwish - (pianino)

MOK

Koncert na finał – 25.06.2017r.
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VI  Powiatowy Festiwal Tańca
Nowoczesnego – 28.04.2017r.
Dwie grupy taneczne młodsza

Feedback Kids oraz starsza Feedback
wzięła udział w VII Powiatowym Fes-
tiwalu Tańca Nowoczesnego w Starym
Sączu, który odbywa się na hali wido-
wiskowo-sportowej w Łącku. 

W tym roku nasze dziewczyny wró-
ciły tylko z dyplomami za udział, ale
może za to z motywacją do dalszej
pracy. Gratulujemy występu obu gru-
pom i opiekunowi Tomaszowi Worwie.

Pokaz tańca na zakończenie roku
szkolnego 17.06.2017r. Rock-
balet, kankan i szpagaty, układ

w okrojonym składzie? Nic trudnego -
dla naszych tancerzy nie ma rzeczy
niemożliwych.

Swoje umiejętności zaprezentowali
najmłodsi tancerze oraz dwie grupy

tańca nowoczesnego Feedback Kids i
Feedback. Entuzjastycznie przyjęty
rock-balet chyba na zawsze przyjmie
się w repertuar trenowanych tańców,
chyba, że w przyszłym roku dzieciaki

wymyślą coś nowego. Zapraszamy na
zajęcia taneczne po wakacjach, kiedy
to grupy wznowią treningi.

MOK

Tanecznym krokiem
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Wprogramie skeczów kabare-
towych zaprezentowała się
Grupa Teatralna Wizja, którą

prowadzi Monika Antosz-Grodzicka. 
W skeczach wystąpili: "Odrabianie

lekcji" Kabaretu Moralnego Niepokoju
Martyna Antosz – córka Milena Antosz
– mama Aleksandra Dudzik – babcia
Olga Struś – młodsza córka Tomasz
Wilk - tata "W urzędzie pracy" Kabaretu
Młodych Panów Noemi Loch – kierow-
niczka Gabriela Nadkańska – bezro-
botny Agnieszka Stachura – pracownik

MOK

Kabaretowa odsłona Grupy Teatralne Wizja

Intensywny koniec roku szkolnego
grupy Projekt Teatr. Po wyjazdach
do Krakowa, Limanowej i Nowego

Sącza nadszedł czas na występ przed
mszańską publicznością. Na scenie za-
prezentowali profilaktyczne przedsta-
wienie "Misja specjalna". 

Wcześniej młodzi aktorzy wzięli
udział w XVIII Małopolskich Spotka-
nich Teatrów Gimnazjalnych, zapre-
zentowali przedstawienie „W pudełku
zwanym wyboraźnia”. Eliminacje prze-
szli jak burza, po finale z Krakowa
wrócili nagrodzeni II miejscem. Z tym
samym przedstawiem grupa zaprezen-
towała się w limanowskich elimina-
cjach 32. Festwalu Teatrów Dzieci 
i Młodzieży „Bajdurek”, a potem w fi-
nale w Nowym Sączu zostali doceni

przez jury festiwalu, ich uzasadnienie:
"Grupie teatralnej GRUPA PROJEKT
TEATR z Miejskiego Ośrodka Kultury
w Mszanie Dolnej za autoironiczny
spektakl swobodnie zmieniający do-
brze dobrane i ciekawe teatralne formy

w spektaklu “W pudełku zwanym 
wyobraźnią". 

Gratulujmemy całej grupie oraz
pani Katarzynie Wasilewskiej, która
prowadzi Grupę w MOK.

MOK

Sceniczne sukcesy i „Misja specjalna” 
Grupy Projekt Teatr
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Muzyka królowała w czasie IV
Mini Talent Show. Występy
solowe, duety, trio i kwartet 

w sumie 12 występów – 18 utalento-
wanych artystów - mogliśmy oglądać
w czasie IV Mini Talent Show. Wyko-
nawcy postawili głównie na śpiew, ale
nie obyło się bez wparcia gitarowego
czy brawurowego występu skrzypka
oraz teatralnych wręcz recytacji.

Na scenie Miejskiego Ośrodka Kul-
tury swoje talenty zaprezentowali: 
1. Przemysław Duc, Tomasz Duda,
Piotr Filipiec, Filip Poray-Zbrożek 
- „Creep” Radiohead – śpiew i trio 
gitarowe
2. Justyna Zapała – śpiew i gra na 
gitarze – „Wszystko kwitnie wkoło
(Wiosna)” Skaldów
3. Anna Kuś – śpiew – „Nieprawda”
Ani Dąbrowskiej 
4. Grzegorz Pazdur – śpiew - „Alleluja”
Leonarda Cohena – polski przekład
5. Jakub Kuczaj – gra na skrzypcach -
„Piraci z Karaibów” 
6. Igor Wasilewski – śpiew „Writing’s
on the wall” Sam Smith 

7. Urszula Antosz, Emilia Dorczak,
Nina Syrek – śpiew „Zbudujemy dom”
Enej 
8. Natalia Klimowska - śpiew - „Jej
ostatni rok” Ola 
9. Maria Woś - śpiew - piosenka ludowa
10. Kaja Kolarska – śpiew - „O mnie
się nie martw” Katarzyna Sobczyk
11. Milena Antosz – recytacja - „Ma-
rzenie” Antonina Zachara-Wnęowa
12. Anna Majewska, Małgorzata Mi-
chalak – recytacja „O Grzesiu i jego
cioci” Julian Tuwim

Gratulujemy wszystkim uczestnikom
występu!!! 

Jury w składzie Agnieszka Sasal, Ja-
nina Flig oraz Monika Antosz-Gro-
dzicka miało ciężki orzech do zgryzie-
nia i zamiast 5 występów, do finału

zakwalifikowało 6 występów: 
- Kaja Kolarska 
- Przemysław Duc, Tomasz Duda, Piotr
Filipiec, Filip Poray-Zbrożek
- Grzegorz Pazdur
- Anna Kuś
- Jakub Kuczaj
- Igor Wasilewski

Mini Talent Show odbył się w ra-
mach realizacji Miejskiego Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych. Organizatorem był Burmistrz 
i Rada Miasta Mszana Dolna, 
Miejski Ośrodek Kultury oraz Miejska
Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

MOK

Finaliści IV Mini Talent Show

Zwycięzcą IV Mini Talent Show
został Jakub Kuczaj. Zdecydo-
wała o tym publiczność zgroma-

dzona w czasie Pikniku Rodzinnego 
w Parku Miejskim. Po eliminacjach 
w Miejskim Ośrodku Kultury do finału
przeszło sześciu finalistów: czterech
wokalistów instrumentalista i zespół. 

Jury nie ukrywało, że pośród wystę-
pujących młodych talentów ciężko
było wybrać pięciu finalistów, dlatego
finał rozgrywał się wyjątkowo w po-
większonym składzie. Po podliczeniu
głosów okazało się, że najwięcej gło-
sów otrzymał Kuba. Nie ma się czemu
dziwić, wykonanie motywu przewod-
niego z „Piratów z Karaibów” wszyst-
kich zachwyciło. Oczywiście, jak 
podkreślała Agnieszka Sasal – Wice-
przewodnicząca Rady Miasta, a zara-
zem pomysłodawczyni tego wydarze-
nia, cała szóstka finalistów jest

wyróżniona i doceniona, gdyż dotarła
do finału. Natomiast złoty mikrofon
czekał tylko na jedną osobę – i to właś-
nie Kuba go otrzymał. Dzięki temu bę-
dzie reprezentował Mszanę Dolną na
finału limanowskiego Talent Show,
który odbędzie się 29 lipca. Będziemy
mocno kibicować! Kuba na swoim kon-
cie ma już za sobą podobne doświad-
czenia, przeszedł do finału Sądeckich
Młodych Talentów i na pewno będzie
rozwijał swoją pasję dalej. W jego ro-
dzinie nie brakuje utalentowanych
osób, a wzorem Dziadka muzyka jest
dla niego najważniejsza. Kuba jest
mieszkańcem Lubomierza. Muzyka 
towarzyszy mu od najmłodszych lat.
W wieku czterech lat wygrywał już
pierwsze dźwięki na skrzypcach. 
Od przedszkola brał udział w różnych
konkursach wokalno-instrumentalnych
na szczeblu gminnym i wojewódzkim

zajmując bardzo wysokie miejsca. 
Na uwagę zasługuje zdobycie Złotej
Spinki w Podegrodziu czy miano Są-
deckiego Diamentu.  Obecnie rozwija
swoje umiejętności grając, śpiewając 
i tańcząc w zespole „Dolina Mszanki”.
Drugą pasją Kuby jest sport, a szcze-
gólnie gra w rugby, gdzie jest kapita-
nem  oraz Mistrzem Polski drużynowo
w swojej kategorii. Serdecznie gratulu-
jemy Kubie oraz pozostałym finalistom!

Trzymamy kciuki za wszystkich
uczestników IV Mini Talent Show -
czekamy na kolejne Wasze występy!

MOK

Kuba ze złotym mikrofonem
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Można napisać, że nasz park
miejski zapełnił się po brze-
gi w niedzielne popołudnie.

Zaplanowany Piknik Rodzinny, czyli
świętowanie Dnia Dziecka 28 maja
udał się nad wyraz. Do późnych godzin
popołudniowych park był pełen. 

Bajkowo przebrana młodzież z Wo-
lontariatu Młodzieżowego ZSTI zachę-

cała do zabawy wszystkich obecnych.
Przeprowadzali gry i zabawy dla naj-
młodszych i tych trochę starszych.
Dmuchane zjeżdżalnie i skakanki do-
stępne były dla wszystkich, którzy
mieli na to ochotę. Chętnych było
dużo, ale mamy nadzieję, że wszyst-
kim udało się skorzystać z bezpłatnie
udostępnionych urządzeń. Kolejka do

zjazdu mostem tyrolskimi była jedną
z największych. Ale nie ma się czemu
dziwić na przejazd na linie rozpiętej
między drzewami - warto było pocze-
kać. Podobnie jest z malowaniem twa-
rzy – to chyba najbardziej oblegane
stanowisko. Pojawił się również wóz
strażacki Państwowej Straży Pożarnej
z Limanowej, stoisko Biblioteki Miej-

Udany Piknik Rodzinny w parku
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Wponiedziałek, 8 maja odbyła
się inauguracja akcji „Cała
Polska Czyta Dzieciom”.

Tym razem tematyka spotkań będzie
dotyczyła jednej z najważniejszych
wartości, jaką jest przyjaźń. „Przyjaźń
naszą radością” to hasło, które będzie
towarzyszyło wszystkim majowym spot-
kaniom w Miejskiej Bibliotece. 

Pierwszym gościem był Jerzy Fedo-
rowicz - polski aktor teatralny i fil-
mowy, reżyser teatralny, poeta, poseł
na Sejm i senator. Do mszańskiej bib-
lioteki, gdzie to spotkanie się odbyło
przyjechał na zaproszenie jej dyrektor
- Agnieszki Orzeł i radnego miasta
Bogdana Surówki. Jerzy Fedorowicz
spotkał się z uczniami klasy III z ZSM
nr 2 w Mszanie Dolnej. Wykorzystując
swe aktorskie umiejętności i poczucie
humoru, przeczytał dzieciom opowia-
danie „Żółty berecik” autorstwa Ro-
ksany Jędrzejewskiej-Wróbel. W dru-
giej części spotkania uczniowie mieli
możliwość samodzielnej pracy z tek-
stem -  pod okiem zaproszonego gościa
czytali tekst z odpowiednią intonacją
głosu oraz prezentowali swoje umie-
jętności recytatorskie. Nie zabrakło
również dyskusji związanej ze świa-
domym korzystaniem z internetu oraz

niebezpieczeństwami czyhającymi na
młodych użytkowników sieci. Pierwsze
spotkanie długoletniego już cyklu wy-
padło w Dzień Bibliotekarza. Wszyst-
kim pracownikom naszej Biblioteki 
życzymy z tej okazji wszystkiego
dobrego! Dziękujemy za pracę z pasją
i  twórcze działanie na wielu płaszczy-
znach. Życzymy nieustającego zainte-
resowania książkami, czytelników
-pasjonatów, moli książkowych oraz
nieginących egzemplarzy.

Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”
w naszej Bibilotece trwała miesiąc, za-
kończyła się 8 czerwca. Każde spotka-
nie odbyło się w radosnej atmosferze i
obfitowało w ciekawe rozmowy z naj-
młodszymi. Serdecznie dziękujemy za
poświęcony czas zaproszonym go-
ściom oraz przybyłym uczniom z
przedszkoli, „zerówek” i szkół podsta-
wowych (klasy I-III) z terenu naszego
miasta. Gośćmi Miejskiej Biblioteki
byli: Jerzy Fedorowicz – aktor i poseł,
Burmistrz Miasta Józef Kowalczyk, An-
toni Róg Sekretarz Miasta, Radni
Miasta Mszana Dolna: Agnieszka Sa-
sal, Janina Flig, Bogdan Surówka, Jan
Stożek, Janusz Matoga, Anna Pękała
Komendant Policji, Jakub Spędzia Ko-
mendant Straży Miejskiej, Waldemar

Siwiec – kierownik Miejskiej Przy-
chodni, Alina Borkowska – lekarz we-
terynarz, Mariusz Zaród – Naczelnik
Podhalańskiej grupy GOPR, Piotr Ar-
matys – dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury i Wicemistrz świata w węd-
karstwie muchowym, Ewa Strauch-
mann – pracownik Gorczańskiego
Parku Narodowego, kierownik Działu
Edukacji, Piotr Potaczek, Michał Liszka
– artysta-malarz, Kazimierz Ficzkowski
– artysta, twórca biżuterii etnicznej,
Renata Klamerus – pisarka i malarka,
Barbara Pawłowska – bibliotekarz, 
Helena Golińska – instruktor z Biblio-
teki Powiatowej oraz Ks. Tomasz Stec
– duchowny i zarazem wielki fan 
motocykli.

Biblioteka

Cała Polska czyta dzieciom 
- inauguracja akcji w Bibliotece Miejskiej
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skiej, namiot Koła Wędkarskiego.
Ogromny zachwyt wzbudzał wielki
miś Centrum Językowego, a kolorowe
stroje zawieszone na wieszakach przy
terenowym studiu fotografii dziecięcej
zachęcały do ubrania. Uśmiechnięte
buzie, wymalowanie w fantazyjne
wzory, często ze słodką przekąską 
w ręce lub zdobytą w konkursie na-
grodą to najczęstszy widok w parku.
Wielkie emocje wzbudził finał kon-
kursu Mini Talent Show i głosowanie
na wybranego kandydata. Jednym sło-
wem działo się do późnych godzin wie-
czornych. Mało brakowało a ciężko 
by było zakończyć to świętowanie, 
jednak rozsądek przypomniał o ponie-
działkowych obowiązkach nie tylko

maluchów, jak i ich rodziców. 
Szczególne podziękowania kieru-

jemy dla wolontariuszy z ZSTI pod
opieką pani Moniki Bierowiec.

Organizatorem Pikniku Rodzinnego
był Miejski Ośrodek Kultury.

Za wsparcie w organizacji MOK dzię-
kuje: Kołu PZW Mszanka, PSP w Lima-
nowej, Bibliotece Miejska w Mszanie

Dolnej, PUB Szałas, Karolinie Bodziony
– Fotografia dziecięca oraz Europej-
skiemu Centrum Językowemu SUMMIT.

Piknik Rodzinny odbył się w ramach
środków Komisji Przeciwdziałania Al-
koholizmowi przyznanych Miejskiemu
Ośrodkowi Kultury w Mszanie Dolnej.

MOK

Miejską Bibliotekę 24 maja 
odwiedził Edward Łysiak, 
autor dwutomowej powieści

pt. „Kresowa opowieść – Michał” 
i „Kresowa opowieść – Julia”.

Na podstawie swoich książek pisarz
przedstawił uczestnikom spotkania
spojrzenie na polsko-ukraińską relację
na przestrzeni wieków oraz ukazał
źródła nacjonalizmu ukraińskiego

wraz z jego ludobójczymi akcjami na
Wołyniu (1943) i w Galicji wschodniej
(1944). Jednocześnie odniósł się do

aktualnej sytuacji politycznej na Ukrai-
nie i podjął próby odpowiedzi na is-
totne pytania dotyczące perspektywy
prawdziwego polsko-ukraińskiego po-
jednania. Słuchacze poznali również
kulisy pisania powieści i mieli sposob-
ność zadawania pytań, a tym samym
wzięcia udziału w ciekawej dyskusji.

Biblioteka

Ciekawe spotkania nie tylko z książkami
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Kultura

19 maja odbył się w Bibliotece
wernisaż twórczości państwa Re-
naty i Ryszarda Klamerusów oraz

ich syna Bartosza-Sawy i Juliana -
brata pana Ryszarda. 

Cała ta wszechstronnie uzdolniona
rodzina parająca się rzeźbą, odlewami
z brązu, malarstwem, grafiką i rysun-
kiem a także rękodziełem artystycz-
nym oraz literaturą przygotowała 
w naszej bibliotece unikalną ekspozy-
cję swoich prac. Podczas popołudnio-
wego spotkania zebrani gości mieli

okazję poznać ciekawą historię po-
wstawania poszczególnych dzieł oraz

usłyszeć opowieść o dziejach rodu pań-
stwa Klamerusów. Dodatkową atrakcją
wernisażu był odczyt fragmentu baśni
dla dzieci przez samą autorkę – panią
Renatę, którą mieliśmy okazję gościć
już wcześniej w związku z promocją
jej literackiej twórczości („Tami 
z krainy pięknych koni” oraz „Tami 
z Kapadoclandii”). W najbliższym cza-
sie artystka zamierza wydać trzeci tom
swojej baśniowej opowieści oraz po-
zycję dla dorosłych.

Biblioteka

Artystyczny duch rodziny Kamerusów

29 marca w Miejskiej Bibliotece
w Mszanie Dolnej odbył się XIV
Wiosenny Konkurs Recytatorski.

„Żyjmy zdrowo, kolorowo i radośnie”
– to hasło tegorocznego konkursu, 
do którego pięknie przygotowali się
nasi recytatorzy z klas 0-VI. W tym
roku gośćmi konkursu byli uczniowie
z trzech szkół podstawowych: Zespół
Szkół Miejskich nr 2 w Mszanie Dol-
nej, Zespół Szkół Miejskich nr 1 
w Mszanie Dolnej i Szkoła Podstawowa
w Łostówce.

Komisja Konkursowa w składzie:
Starszy Wizytator Małgorzata Lenar-
towicz, Dyrektor Szkoły w Sieniawie
Bogusława Warciak, Dyrektor Miej-
skiej Biblioteki w Mszanie Dolnej 
Agnieszka Orzeł. Przewodniczący
Miejskiej Komisji Rozwiazywania 
Problemów Alkoholowych Mieczy-
sław Magierski wyłoniła laureatów: 
- I miejsce w młodszej grupie zajął Igor

Wasilewski z kl. III c Szkoła Podsta-
wowa nr 2, 
- II miejsce zajęli Kacper Ciemniak z
kl. 0 w Łostówce oraz Martyna Hada-
niak z kl. II Szkoły Podstawowej nr 2, 
- III miejsce zajęła Amelia Banasiak 
z kl. II Szkoła Podstawowa nr 2.

W grupie dzieci starszych I miejsce
zajęła Małgorzata Michalak z kl. IV
Szkoła Podstawowa nr 1, II miejsce
Joanna Adamik z kl. IV Szkoła Pod-
stawowa nr 2, III miejsce i dodatkowe
wyróżnienie za własną twórczość

otrzymała Zuzanna Kopycińska z kl.
VI Szkoła Podstawowa nr 1. 

Koszty związane z organizacją kon-
kursu (dyplomy, nagrody, poczęstu-
nek) zostały pokryte ze środków Miej-
skiego Programu Przeciwdziałania
Alkoholizmowi. 

Organizatorem konkursu tradycyj-
nie była nauczycielka języka polskiego
z Zespołu Szkół Miejskich nr 2 – Iza-
bela Karpierz.

red. ZSM nr 2

XIV Wiosenny Konkurs Recytatorski
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13 czerwca 2017 r. w Auli Podha-
lańskiej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej w Nowym Targu odbyła 

się Gala Finałowa Konkursu Czytelni-
czo-Plastycznego „Góralskie cytanie”
Gwarowych Tekstów Literatury Regio-
nalnej. 

Posumowanie zgromadziło uczest-
ników z czterech regonów: Podhala,
Orawy, Spisza i Ziemi Zagórzańskiej.
Gospodarzem tegorocznej gali były za-
górzańskie samorządy: Gmina Mszana
Dolna, Gmina Niedźwiedź oraz Miasto
Mszana Dolna. Galę otworzyli Ks. Prof.
Stanisław Gulak, Rektor PPWSZ w No-
wym Targu,  Halina Cimer, Małopolski
Wicekurator Oświaty oraz Bolesław
Żaba Wójt Gminy Mszana Dolna, Józef
Kowalczyk Burmistrz Miasta Mszana
Dolna i Rafał Rusnak zastępca Wójta
Gminy Niedźwiedź. Głos zabrał także

Jan Hamerski Senator RP, Barbara
Dziwisz Radna Sejmiku Małopolskiego
oraz Andrzej Skupień Prezes Związku
Podhalan w Polsce. Odczytano także
list posła Wiesława Janczyka, wysto-
sowany na tą okazję: „Wyrażam
wdzięczność Uczestnikom za wytrwałe
i odważne dawanie świadectwa przy-
wiązania do zwyczajów, które stwarza
poczucie ciągłości działań w czasie, za
prezentowanie dziedzictwa kulturo-
wego w atrakcyjnej formie. To dzięki
wam pamięć i tradycja nigdy nie zgi-
nie” - napisał do zebranych poseł na
Sejm RP.

Podstawą konkursu były zbiory
gwarowych opowieści z poszczegól-
nych regionów: „Góralska czytanka”,
„Orawska czytanka”, „Spiska czytanka”
i „Zagórzańska czytanka”, których re-
daktorami są pani profesor Anna Mle-

kodaj, pani dr Barbara Zgama – pra-
cownicy Podhalańskiej Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym
Targu oraz pan Łukasz Zapała.Konkurs
przeprowadzany był w części czytel-
niczej i plastycznej, w dwóch etapach:
szkolnym i rejonowym, w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych: klasy 
I-III SP, klasy IV-VI SP, Gimnazjum
oraz szkoły ponadgimnazjalne. W bie-
żącym roku szkolnym etapy rejonowe
poszczególnych edycji konkursu odby-
wały się na terenie 3 powiatów: 
nowotarskiego, tatrzańskiego i lima-
nowskiego. Uczestniczyło w nich pra-
wie 500 uczniów ze 100 szkół. Była 
to już IV edycja podhalańska kon-
kursu, III orawska, II spiska oraz 
I edycji zagórzańska.

Celem konkursu jest kształcenie ku
wartościom konstytuującym kulturowe

Gala finałowa Góralskiego Cytania
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Bezpieczne wakacje - jest to ko-
lejny program profilaktyczny
Straży Miejskiej w Mszanie Dol-

nej. Jak co roku, dzieci  z mszańskich
szkół , miały okazję sprawdzić swoją
wiedzę na temat przestrzegania zasad
bezpieczeństwa nad wodą oraz w czasie
letnich wakacji. Podczas prelekcji
funkcjonariusze kładli  nacisk na in-
formacje mające na celu uświadomie-
nie dzieciom, aby podczas wakacji nie
stały się ofiarami kradzieży, agresji czy
przemocy.

Przedwakacyjne prelekcje miały za
zadanie utrwalenie nawyków bez-
piecznego zachowania się w różnych
sytuacjach mogących wystąpić w okre-
sie wakacji.  Prelekcje z mszańską
Strażą Miejską miał również uświado-
mić dzieciom, iż beztroskie wakacyjne
zabawy mogą czasem być niebez-

pieczne, jeśli odbywać się będą w mie-
jscach do tego celu nieprzeznaczonych
np.: ulica czy zbiorniki wodne. Szcze-
gólny nacisk położono na omówienie
sytuacji i zachowań jakie mogą stano-
wić zagrożenie dla ich zdrowia i życia.
Przypomniano również jak bardzo 
niebezpieczny może być kontakt z ob-
cymi oraz zagrożenia wynikające z nie-
prawidłowego zachowania się na dro-
dze, omawiając najważniejsze zasady
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Na koniec pogadanek Jakub Spędzia
– Komendant Straży Miejskiej wręczył
uczniom odblaski, które z pewnością
wpłyną na poprawę bezpieczeństwa
podczas spacerów i wycieczek rowe-
rowych w beztroskie wakacyjne dni.
W prelekcjach uczestniczyło 80 dzieci.

Akcja "Bezpieczne wakacje” potrwa
do 31 sierpnia. W tym czasie funkcjo-

nariusze Straży Miejskiej będą częściej
przeprowadzać kontrole:

-  okolic akwenów wodnych,
-  miejsc i zabaw dzieci i młodzieży

niekorzystającej z zorganizowanych
form wypoczynku takich jak place za-
baw, skwery i podwórka,

- punktów sprzedaży alkoholu,
zwłaszcza w zakresie dostępu do niego
osób nieletnich.

red. Straż Miejska

Bezpieczne wakacje

Dzieci z Przedszkola Zgromadze-
nia Sióstr Franciszkanek Ro-
dziny Maryi i z Niepublicznego

Przedszkola Językowego Happy Kids
w Mszanie Dolnej 18 maja już po raz
kolejny zawitały w progi Zespołu Szkół
Miejskich Nr 1. Poprzednie wizyty od-
bywały się w bibliotece szkolnej i prze-
biegały na czytaniu książek i rozmo-
wach na temat czytelnictwa. 

Tym razem zaproszeni goście oraz
uczniowie z klas 0, I, II, III szkoły pod-
stawowej wraz z wychowawcami i Dy-

rekcją szkoły mogli obejrzeć przedsta-
wienie pt. ,,Rzepka” przygotowane
przez Koło Przyjaciół Biblioteki.
Wszyscy pamiętamy – jak to z rzepką

było… Rosła, rosła, a potem ją wyrwali
i ,,wszyscy na siebie poupadali…”. 
Aktorzy z klasy VIA po tym artystycz-
nym upadku otrzymali gromkie brawa,
widać więc, że role swoje odegrali zna-
komicie, a wpadająca w ucho muzyka
niewątpliwie dodała całości uroku.
Okazuje się,  że utwór ten znany nam
wszystkim z lat szkolnych bawi kolejne
pokolenia czytelników i widzów. 

red. ZSM nr 1

Z sąsiedzką wizytą na “Rzepce”
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dziedzictwo regionalne i narodowe,
przeciwdziałanie procesowi zanikania
więzi międzypokoleniowej oraz stereo-
typizacji kultury ludowej, kształtowa-
nie nawyków czytelniczych i świado-
mego odbiorcy literatury regionalnej,
kultywowanie gwary, wsparcie eduka-
cji polonistycznej ucznia szkoły pod-
stawowej, gimnazjum i ponadgimnaz-
jalnej w zakresie pracy z tekstem oraz
czytania ze zrozumieniem. Konkurs
miał także na celu rozbudzanie wyob-
raźni i ekspresji plastycznej dzieci 
i młodzieży inspirowane literaturą 
regionalną oraz zachęcanie uczniów
do twórczych poszukiwań poprzez 
stosowanie różnorodnych technik 
plastycznych jako środka wypowiedzi
artystycznej.

Podczas tegorocznej Gali okazję do
zaprezentowania swojej tradycji i kul-
tury otrzymali reprezentanci Ziemi 
Zagórzańskiej. O geografii, stroju i tra-
dycji swojego regionu gwarą opowia-
dali uczniowie Zespołu Szkoły i Przed-
szkola w Łostówce. Zagórzańskie tańce
i przyśpiewki zaprezentowali „Rabia-

nie” oraz Młodzieżowy Gminny Zespół
Regionalny wraz z Grupą taneczną 
z Koniny, a na koniec od serca zaśpie-
wali i zagrali „Mali Łostowianie”. Galę
prowadzili Boguslaw Nawara – absol-
went ASP w Krakowie, regionalista po-
chodzący z Olszówki oraz Dorota Mu-
cha. Nad poprawnym przebiegiem
całości czuwał Łukasz Zapała – koor-
dynator edycji zagórzańskiej. W auli
oraz na korytarzach było kolorowo od
zagórzańskich strojów, było to święto
Zagórzan oraz świetna promocja na-
szego regionu i kultury.

Podczas Gali Koordynatorzy po-
szczególnych rejonów konkursu przed-
stawili swoje sprawozdania. Wybrani

uczestnicy konkursu prezentowali
umiejętności gwarowe, a następnie
publiczność miała możliwość wykaza-
nia się pamięcią, ponieważ to do niej
skierowane były pytania z treści czy-
tanki. Ci, którzy udzielili prawidłowej
odpowiedzi, otrzymywali nagrodę.
Kulminacyjnym punktem gali było
ogłoszenie wyników i wręczenie na-
gród uczestnikom etapów rejonowych
konkursu. Nagrody dla uczestników
edycji zagórzańskiej zostały ufundo-
wane przez włodarzy samorządów, za
co składamy gorące podziękowania.
Nagrody książkowe dla zdobywców 
I miejsc ufundowało Kuratorium
Oświaty w Krakowie.

Jak zaznaczają twórcy konkursu
tradycja jest fundamentem, na którym
budowana jest postawa kolejnych 
pokoleń. Zaangażowanie oraz ilość
uczestników tegorocznej edycji kon-
kursu jest dowodem na potrzebę za-
głębiana się w lokalnej tradycji i kul-
turze oraz chęci poszukiwania korzeni.

red. Dorota Mucha
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To już ponad 23 lata jak szachy
przywędrowały do Szkoły Pod-
stawowej nr 1  prowadzone przez

Pana Jana Zapałę, instruktora i entuz-
jastę tej królewskiej gry. Na kółku sza-
chowym, niezmiennie od lat, w każdą
środę, pod czujnym okiem Pana Jana,
już kilka pokoleń uczniów naszej
szkoły nauczyło się tej niełatwej umie-
jętności  logicznego myślenia, cierpli-
wości i koncentracji.  

Adepci tej trudnej gry  z powodze-
niem reprezentowali szkołę w turnie-
jach szachowych  na szczeblu powia-
towym i wojewódzkim promując
również Miasto Mszanę Dolną. Pan in-
struktor tak skutecznie popularyzuje
tę grę, że  na zajęcia kółka szachowego
przychodzi coraz więcej  najmłodszych
uczniów, co bardzo nas cieszy, ponie-
waż szachiści zwykle z nauką nie mają
problemów. Pan Jan Zapała  działa w
Małopolskim Związku Szachowy, jest
pomysłodawcą i organizatorem Sza-
chowych Mistrzostw Podhala Szkół
Podstawowych i Gimnazjów  organi-
zowanych z powodzeniem w ,,Je-

dynce” od 22 lat. Przeważnie w ostatni
weekend marca  w murach  szkoły
trwają zacięte boje i unosi się duch
sportowej rywalizacji. Do szachownicy
zasiadają gimnazjaliści i uczniowie
szkoły podstawowej, którzy zjeżdżają
do Mszany Dolnej z rodzicami i in-
struktorami, od Kielc, Skawiny po
Nowy Sącz, Krościenko, Limanową,
Rabkę Zdrój, Zakopane, Myślenice,
Wieliczkę i Kraków. Przeszło 90 
zawodników. Miasto reprezentują
uczniowie szkół miejskich ,którzy mają
okazję spotkać się z najlepszymi. 
Corocznie od 22 lat  możemy liczyć
na wsparcie i obecność Burmistrza
Miasta przedstawicieli Rady Miasta 
i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych. Na wyróżnie-
nie zasługuje młodzież SU Gimnazjum
Miejskiego Nr 1 ,która przy okazji XXII
Szachowych Mistrzostw Podhala Szkół
Podstawowych i Gimnazjów  - Mszana
Dolna 2017, zorganizowała kiermasz
charytatywny dla chorego kolegi 
z Mszany Dolnej. Dziękujemy organi-
zatorom, rodzicom, uczniom  za przy-
gotowanie  ciast i poświęcony czas
oraz uczestnikom za wsparcie akcji.
Panu Janowi Zapale życzymy dużo
zdrowia, aby mógł nadal z takim 
entuzjazmem wprowadzać kolejne 
pokolenie uczniów naszej szkoły 
w arkana tej jakże elitarnej i obecnie
docenionej  gry.

red. ZSM nr 1

„Szachy w Jedynce” 
- wciąż budzą zainteresowanie uczniów

Wbieżącym roku szkolnym
Gimnazjum Miejskie Nr 1 
po raz kolejny przystąpiło 

do ogólnopolskiego programu eduka-
cyjnego „Trzymaj Formę”. Program
skierowany jest do uczniów, nauczy-
cieli i środowiska lokalnego. 

Głównym  jego celem  jest promocja
zdrowego stylu życia. Podczas realiza-
cji uczniowie na lekcjach biologii, 
poszerzali wiedzę na temat zdrowego
odżywiania, zbilansowanej diety, ak-
tywności fizycznej. Dodatkowo w ra-
mach projektu uczniowie klas II gim-
nazjum przygotowali prelekcję na
temat składników odżywczych i ich
wpływu na zdrowie człowieka, umie-

jętności odczytywania informacji 
zamieszczanych na opakowaniach pro-
duktów spożywczych oraz chemicz-
nych dodatków do żywności. Pozys-
kaną wiedzą podzielił się również 
w formie ekspozycji plakatów na kory-
tarzu szkoły. Podsumowaniem projektu
było zorganizowanie „Kiermaszu Zdro-
wia”, na którym można było degusto-
wać przygotowane przez uczennice
świeżo wyciskane soki, sałatki, koktajle
owocowe, galaretki i nisko kaloryczne
ciasta. Można było także porozmawiać
o przepisach na wartościowe i zdrowe
potrawy. Kiermasz cieszył się dużym
zainteresowaniem uczniów, pracowni-
ków szkoły i rodziców.

Mamy nadzieję, że realizacja pro-
jektu przyczyniła się do podniesienia
świadomości prozdrowotnej uczniów
oraz umiejętności dokonywania wybo-
rów  produktów sprzyjających zdro-
wiu. Do zobaczenia za rok.

red. ZSM nr 1

Trzymaj formę - dbaj o zdrowie
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Ten popularny teleturniej znają
chyba wszyscy. Piątego maja
klasa 2B Gimnazjum Miejskiego

Nr 1 przygotowała i przeprowadziła
jego szkolną wersję. 

Świetnie się bawiąc, ogólną wiedzą
o Polsce  mogły się wykazać  drużyny
ze wszystkich klas gimnazjalnych, 
a w finale tak jak w programie telewi-
zyjnym - walczyły tylko dwa najlepsze
zespoły - klasy 2A i 3B, wspomagane

przez "swoją" publiczność. Były wiec
dobrze znane konkurencje, m. in. "Uro-
dziny", "5 min". 

Ostatecznie zwyciężyła klasa 3B. Ale
chyba nie tyle miejsce się liczy, co
wspaniała zabawa. Zwłaszcza, że w tej
dobrej atmosferze udało się także,
w majowy czas świętowania,  poszerzyć
wiedzę  o naszej Ojczyźnie  i jej historii.

red. ZSM Nr 1

Kocham Cię Polsko
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Corocznym zwyczajem uczniowie
klas III Gimnazjum ZSM nr 1
w Mszanie Dolnej wraz  z opie-

kunami  udali się na trzydniową wy-
cieczkę edukacyjną do Warszawy. 
15 maja o godzinie 5.00 rozpoczęła się
nasza przygoda… 

Pierwsze kroki młodzież naszego
gimnazjum skierowała do Muzeum Po-
wstania Warszawskiego. Muzeum bę-
dące hołdem złożonym walczącym 
i poległym powstańcom. Charyzma-
tyczny przewodnik przybliżył realia
wojennej Polski, nakreślił sytuację mię-
dzynarodową, a także przedstawił
walkę Warszawy i zniszczenie miasta
po kapitulacji. Uczniowie  obejrzeli
trójwymiarowy film „Miasto ruin”,
który pokazał grozę i skalę zniszczeń
stolicy po II wojnie światowej. Następ-
nie nasi gimnazjaliści udali się do bu-
dynków Sejmu, gdzie mieli okazję
zwiedzić, także z pomocą przewod-
nika, m.in. galerię Sali Posiedzeń
Sejmu, Salę Kolumnową i Korytarz
Marszałkowski. 

Drugiego dnia  Zwiedzanie War-
szawy rozpoczęliśmy od Placu Zam-
kowego, gdzie mogliśmy podziwiać
Zamek Królewski i Kolumnę Zygmunta
III Wazy. Zamek Królewski – niegdyś
rezydencja królów i siedziba Sejmu
Rzeczypospolitej Obojga Narodów –
obecnie muzeum, ośrodek edukacji,
kultury i sztuki, miejsce ważnych uro-
czystości państwowych. Po opuszcze-
niu zamku poszliśmy na ul. Święto-
jańską, gdzie mieści się Bazylika
archikatedralna św. Jana Chrzciciela,
następnie na Rynek Starego Miasta 
w centrum którego stoi pomnik War-

szawskiej Syrenki. Mieliśmy także
okazję zobaczyć zmianę warty na Gro-
bie Nieznanego Żołnierza. Po południu
udaliśmy się na spacer po Łazienkach
Królewskich. Uczestnicy wycieczki za-
chwycali się florą i fauną tego parku.
Ostatnim odwiedzonym miejscem tego
dnia był Cmentarz na Powązkach. 
Jest to wyjątkowe miejsce. Spacerując
Aleją Zasłużonych zwróciliśmy uwagę
na nagrobki znanych osób (sportow-
ców, polityków, aktorów, piosenka-
rzy). Spoczywa tam  także  Aleksander
Kamiński – autor książki „Kamienie na
szaniec” oraz jej główni bohaterowie:
Rudy (Jan Bytnar), Alek (Aleksy 
Dawidowski) i Zośka (Tadeusz Za-
wadzki), których pamięć uczciliśmy
chwilą ciszy. Na koniec chwila 
zadumy przy Pomniku Ofiar Katastrofy
Smoleńskiej. 

Ostatniego dnia pojechaliśmy do
Centrum Nauki Kopernik, niewątpli-
wie jednego z najważniejszych punk-
tów naszej wycieczki. Jest to wspaniały
ośrodek nauki, którego misją jest roz-
budzanie ciekawości, wspomaganie 
samodzielnego poznawania świata 

i uczenia się. Wszyscy mogliśmy poz-
nawać prawa nauki poprzez samo-
dzielne przeprowadzanie doświadczeń
na interaktywnych wystawach. Pobyt
w stolicy zakończyliśmy w ważnym
dla wielu uczestników wycieczki
obiekcie - Stadionie Narodowym. 
Są wśród naszych uczniów kibice piłki
nożnej i wizyta na tym stadionie była
spełnieniem ich marzeń. Obejrzeliśmy
strefę zawodniczą, zakamarki piłkar-
skiej szatni, płytę boiska oraz  można
było wystąpić w roli piłkarzy w pome-
czowej sali konferencyjnej.

Pogodę mieliśmy wyśmienitą,
miejsce noclegowe i wyżywienie do-
skonałe. Młodzież pomimo zmęczenia
wieczorami uczestniczyła w integra-
cyjnych dyskotekach, ognisku, grach
sportowych albo relaksowała się na
huśtawkach. Uczniowie „spisali się na
medal”, kultura, wiedza, koleżeństwo
i uprzejmość – wycieczka bardzo
udana!                                                                          

Opieka: Bijatowska Marta, Figura
Monika, Kołodziej Irena

red. ZSM nr 1

Jak przygoda, to tylko w Warszawie!

Uczniowie ZSM NR1 w Mszanie
Dolnej wzięli udział  w Kon-
kursie Czytelniczo – Plastycz-

nym Gwarowych Tekstów Literatury
Regionalnej „Góralskie cytanie”. 
Patronat nad konkursem objęli: Wójt
Gminy Mszana Dolna Bolesław Żaba
oraz Burmistrz Miasta Mszana Dolna
Józef Kowalczyk.

Współorganizatorami konkursu byli:
Małopolski Kurator Oświaty, Barbara
Nowak oraz Dyrektor Instytutu Nauk
Humanistyczno – Społecznych i Tury-
styki Podhalańskiej Państwowej Wy-
ższej Szkoły Zawodowej w Nowym
Targu. Do etapu rejonowego, który od-
był się w Zespole Szkoły i Przedszkola
w Łostówce, zakwalifikowało się łącz-
nie piętnastu uczniów z 44 biorących

udział w etapie szkolnym. Na uro-
czyste podsumowanie oraz wręczenie
nagród ufundowanych przez  Burmist-
rza Miasta Mszana Dolna, które odbę-
dzie się podczas Gali Finałowej 
Konkursu „Góralskie cytanie” w Pod-
halańskiej Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Nowym Targu w dniu
13 czerwca 2017 roku, zaproszenie
otrzymały  w konkursie czytelniczym:
Ewelina Kuś i Anna Łysek, w konkursie
plastycznym: Martyna Nowaki Urszula
Łabuz.

Przy tej okazji słowa uznania należą
się Ani Łysek – uczennicy I A Gimnaz-
jum, która uzyskała I miejsce w kon-
kursie na Gadkę, organizowanym
przez Uniwersytet Jagielloński z  okazji
obchodów Miesiąca Języka Ojczystego

- Kraków 2017. 
Serdecznie gratulujemy!

red. ZSM nr 1

Uczniowie "Jedynki" kultywują gwarę 
i tradycje naszego region
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WGimnazjum Miejskim Nr 1
działamy charytatywnie w
ramach małopolskiego pro-

jektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”
już od 2009 roku. 

Zachęceni wezwaniem Jana Pawła
II do gotowości niesienia pomocy po-
trzebującym, przystąpiliśmy do pro-
jektu i przyjęliśmy nazwę ,,Promyk na-
dziei”. W naszym projekcie posta-
nowiliśmy objąć opieką dzieci o spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych 
z naszej szkoły, kolegów i koleżanki
mających problemy w nauce, a także
włączać się w akcje: „Szlachetna
paczka,” „I Ty możesz pomóc,” „Pączek
dla Afryki” oraz „Cała Polska czyta
dzieciom.” Oprócz tych stałych działań
co roku podejmujemy jeszcze inne ak-
cje np. „sklepik z rozmaitościami”, „kup
ciastko i pomóż” – zbiórka pieniędzy

na leczenie, na zakup sprzętu rehabili-
tacyjnego, pomoc dzieciom z ubogich
krajów. Od początku działalności opie-
kunką grupy wolontariuszy pracują-
cych w projekcie jest Stanisława Łabuz.
W trakcie realizacji zadań, do prac włą-
czyło się spore grono sojuszników: nau-
czycieli, rodziców i uczniów. Nasza
praca nie miałaby sensu i nie przyno-
siłaby takich efektów bez pomocy pani
Dyrektor Anny Górskiej, która wspo-
maga nas finansowo przy organizacji
wycieczek, nauczycieli, którzy poma-
gali w organizacji spotkań, przygoto-
waniu inscenizacji i oprawy muzycznej,
rodziców, którzy przygotowywali
ciasta, sponsorowali słodycze, soczki,
a także zaangażowaniu wszystkich
uczniów naszej szkoły. Uczniowie w
naszej szkole uczą się „wyobraźni mi-
łosierdzia,” a jako absolwenci aktywnie

działają w grupach charytatywnych.
Nasza praca przynosi nam wiele sa-

tysfakcji, wiele pozytywnych, pięknych
przeżyć. Wszystkie podejmowane dzia-
łania są realizowane od 9 lat i w dal-
szym ciągu będą kontynuowane.

red. ZSM nr 1

„Mieć wyobraźnię miłosierdzia”
ze św. Janem Pawłem II

Przy Zespole Szkół Miejskich 
nr 2 w Mszanie Dolnej została
uruchomiona siłownia zewnę-

trzna. Powstała ona z inicjatywy Spół-
dzielni Uczniowskiej „Dwójka”. 

Owa Spółdzielnia to zrzeszenie
uczniów, którzy pod opieką nauczy-
ciela wychowania fizycznego pana Łu-
kasza Dobrowolskiego prowadzą
szkolny sklepik. W ten sposób zebrali
kwotę 15.650zł i w całości sfinalizo-
wali zakup siedmiu urządzeń do ćwi-
czeń siłowych od lokalnej firmy Meb-
lomet. Montaż urządzeń wziął na
siebie mszański Magistrat i wyniósł on
7.400zł. Warto zaznaczyć, iż zakup si-
łowni to kolejny pomysł Spółdzielni
„Dwójka” zakończony sukcesem.

Pierwszym był zakup rolet zewnętrz-
nych na salę gimnastyczną, które 
są niezastąpione podczas organizowa-
nych apeli i akademii szkolnych. 

Tej ambitnej grupie uczniów wraz 
z opiekunem życzymy kolejnych 
pomysłów zakończonych sukcesem.

red. ZSM nr 2

„Dwójka” ma swoją siłownię

Kwiecień i maj to miesiące, 
w których uczniowie najczę-
ściej wyjeżdżają na wycieczki

szkolne. W Zespole Szkół nr 2 w Msza-
nie Dolnej w ostatnim czasie zostało
zorganizowanych ich kilka. W czasie
egzaminów gimnazjalnych z opieku-
nami p. Bogdanem Kaczmarczykiem,
p. Jolantą Kąkolewską, p. Agatą Or-
man i p. Renatą Wróbel zwiedzali
Warszawę uczniowie klas pierwszych
gimnazjum. 

Od 10 do 12 maja po Placu Królew-
skim, Łazienkach, Powązkach, ogro-
dach w Bibliotece Uniwersyteckiej, Pa-
łacu Kultury i Nauki, Centrum Nauki

Kopernik, Muzeum Powstania War-
szawskiego, Sejmie i innych ciekawych
miejscach poznając bogatą historię na-
szej stolicy w towarzystwie wyśmieni-
tego przewodnika wędrowali najstarsi
uczniowie naszej szkoły oraz jeden
uczeń klasy drugiej. Opiekę nad nimi
sprawowali wychowawcy, p. Agata Or-
man i p. Katarzyna Surma oraz pani
Maria Wcisło i pani Agnieszka Lipiń-
ska. Natomiast uczniowie klas szóstych
pod opieką pani Jadwigi Zapały, 
p. Marii Szarek, p. Andrzeja Leśniaka
i p. Tomasza Syrka zwiedzali naszą
stolicę od 22 do 24 maja. Trzydniowe
wycieczki do Warszawy były bardzo

udane, uczniowie wrócili zmęczeni
wielogodzinowymi wędrówkami ale
bardzo zadowoleni.

Odkrywamy Beskid wyspowy
Uczniowie naszej szkoły wzięli rów-

nież udział w IV rajdzie turystycznym
dla dzieci i młodzież ze szkół Beskidu
Wyspowego, który w tym roku przy-
gotowała i zorganizowała gmina Lu-
bień. 4 maja młodzi turyści wyszli spod
szkoły im. Jana Pawła II w Lubniu na
Szczebel. Na czele licznej grupy turys-
tów stał przewodnik. Uczniami szkoły
opiekowały się pani Katarzyna Surma
i pani Renata Wróbel. Po wielu atrak-
cjach przygotowanych przez organiza-

Nie samą nauką w szkole uczeń żyje…
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tora wróciliśmy zielonym szlakiem do
Glisnego, gdzie czekał już na zmęczo-
nych turystów transport do Mszany
Dolnej.

"Pilnujcie mi tych szlaków"
Uczniowie klasy drugiej gimnazjum

w ramach projektu edukacyjnego zor-
ganizowali rajd szlakami naszego pat-
rona. Krzysztof Starmach, Damian Cie-
niawski, Jakub Jania i Michał Jania
zaplanowali i przygotowali rajd pod
opieką pani K. Surmy. 15 maja spod
szkoły wyjechała grupa uczniów, która
rozpoczęła wędrówkę w Lubomierzu.
Pokonując ok. 20 km pod opieką prze-
wodnika pana Roberta Łabuza dotarli
do Papieżówki i Ołtarza papieskiego
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Zespół Szkół Miejskich nr 2 
w Mszanie Dolnej wziął udział
w ogólnopolskiej akcji „Jak nie

czytam, jak czytam”, która ma na celu
promocję czytelnictwa wśród dzieci 
i młodzieży oraz zamanifestowanie, że
młodzi czytają więcej niż dorośli. 

W 2016 roku w akcji tej wzięło
udział ponad 430 tysięcy uczniów 
z całej Polski. Przedsięwzięcie to pole-
gało na zorganizowaniu masowego,
publicznego czytania w wyznaczonym
terminie. W ZSM nr 2 był to dzień 
2 czerwca, godzina 10.00. Uczniowie
zebrali się na boisku szkolnym i każdy
czytał książkę, taką, jaka mu się 
najbardziej podoba (własną lub wypo-
życzoną). Wydarzenie to zostało udo-
kumentowane fotograficznie a spra-
wozdanie z przeprowadzonej akcji,
przekazane organizatorowi głównemu,
czyli redakcji miesięcznika „Biblioteka
w Szkole”.

red. ZSM nr 2

Jak nie czytam,
jak czytam

30- 31 maja 2017 roku w Centrum
Sztuki Współczesnej Solvay 
w Krakowie odbył  się Finał 5

Ogólnopolskiego Festiwalu Teatral-
nego im. Felicjana Dulskiego. Podczas
dwóch dni festiwalowych zaprezento-
wało się 10 zespołów z całej Polski,
wyłonionych w drodze eliminacji.
Wśród nich znalazła się grupa teat-
ralna „Mały Pretekst” z  Zespołu Szkół
Miejskich nr 2 w Mszanie Dolnej 
prowadzona przez panią Katarzynę
Wasilewską.

Celem Festiwalu  nie jest rywalizacja
między grupami teatralnymi, ale po-
kazanie wartości teatru  pod względem
jego  wykorzystania  w edukacji dzieci,
młodzieży i dorosłych. Sam Festiwal
jest żywą dyskusją i przeżywaniem
sztuki oraz docenieniem ogromnej roli,
jaką pełni teatr amatorski w Polsce.
Dlatego też organizatorzy
poprzez konfrontację ze-
społów,  doświadczeń  re-
żyserów teatralnych, akto-
rów i instruktorów tea-
trów zachęcają  nauczycieli
i twórców do korzystania
wychowawczych i po-
znawczych dobrodziejstw
teatru.  Całe dwa dni nale-
żały zatem do  entuzjastów
sztuki – tych małych i tych
nieco większych. Pierw-
szego dnia Festiwalu pre-
zentowało się 6 zespołów
ze szkół podstawowych i gimnazjal-
nych, m.in. grupa teatralna „Pod Pre-
tekstem”  z Mszany Dolnej.  Młodzi
artyści przedstawili się w sztuce „Jacy
jesteśmy?” Ta ośmiominutowa panto-
mima to refleksja o naszym świecie
współczesnym, w szczególności o
współczesnym świecie młodego poko-
lenia.  Występ został owacyjnie przy-
jęty przez publiczność. Poziom wszyst-
kich prezentacji finałowych był  bardzo
wysoki.  Tym większym wyróżnieniem
dla zespołu  i ukoronowaniem dotych-
czasowej  jego pracy twórczej okazała
się  nagroda Grand Prix Festiwalu,
którą jury w składzie: Agnieszka
Rzepka – Basta, Anna Sufryda i Krzysz-
tof Grygier  przyznało za „mądrą tole-
rancję, twórczą zabawę i promocję

wartości chrześcijańskich”. Ponadto
„Mały Pretekst” pochwalony został 
„za czystość inscenizacji, podjęcie waż-
nego tematu, oszczędność środków 
i oryginalność”. Natomiast pani Kata-
rzyna Wasilewska otrzymała Nagrodę
Specjalną za reżyserię.  

Ogromne brawa należą się organi-
zatorom Festiwalu, którzy zadbali 
o to, by całe wydarzenie przeprowa-
dzone było w kulturalnej  i pełnej sza-
cunku atmosferze. Dzięki tak wspania-
łej uczcie kulturalnej bogatej w różne
formy teatralnego przekazu wszystkie
grupy teatralne  mogły nabrać wielu
ciekawych doświadczeń.  

Grupa teatralna „Mały Pretekst”
składa gorące podziękowania wszyst-
kim, którzy wsparli nie tylko finan-
sowo, ale i sercem działania zespołu,
m.in. Panu Burmistrzowi – Józefowi

Kowalczykowi. 
Dokonania „Małego  Pretekstu”:
2015 r. – I miejsce  na  Festiwalu

Teatrów „Karuzela Marzeń” w Micha-
łowicach

- wyróżnienie  na XXIII  Małopol-
skich Spotkaniach Teatrzyków Dzie-
cięcych w Krakowie

2016 r. – Laureat  XXXI Festiwalu
Teatrów Dzieci i Młodzieży „BAJDU-
REK”,- I miejsce  na  Festiwalu Talen-
tów im. Jana Pawła II w Łostówce ,

2017 r. - Grand Prix 5 Ogólnopol-
skiego Festiwalu Teatralnego im. Feli-
cjana Dulskiego

red. ZSM nr 2

„Mały Pretekst” - duża nagroda

na hali Turbacza. Po zdobyciu góry
Turbacz wszyscy odpoczywali w schro-
nisku by bezpiecznie pod okiem 
opiekunów p. K. Surmy, p. A. Lipiń-
skiej, p. D Kujacz i p. B. Kaczmarczyka
zejść do Koninek i wrócić do Mszany
Dolnej.

red. ZSM nr 2
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Wdniach od 29 maja do 5
czerwca nasi uczniowie ze
szkoły podstawowej (głównie

klasa IV i V) w liczbie 41 osób prze-
bywali na zielonej szkole w Jaro-
sławcu. Organizatorem wyjazdu była
nauczycielka języka polskiego – Iza-
bela Karpierz. 

W ciągu ośmiu dni nasi podopieczni
wzajemnie się integrowali realizując
zajęcia programu zielonej szkoły. 
Odbyliśmy planowane wycieczki po te-
renie i okolicy. Dzieci świetnie się ba-
wiły w Parku Dinozaurów w Łebie 
a później podziwiały piękno rucho-
mych wydm. W Darłowie bardzo cie-
kawym miejscem był Zamek Książąt

Pomorskich, a w Darłówku podziwia-
liśmy port rybacki. Bardzo ciekawymi
doświadczeniami okazały się lekcje 
w Muzeum Bursztynu jak również 
w Muzeum Rybackim. Czas uprzyjem-
niały dzieciom dyskoteki, kursy tańca,
zabawy na plaży, wizyta w parku wod-
nym. Na zielonej szkole odbyło się

wiele konkursów m.in. literacki, pla-
styczny, językowy, sportowe. Każdy
nagrodzony uczestnik otrzymał dy-
plom oraz nagrodę, którą ufundowała
nam Komisja do Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. Zielona szkoła
już za nami, ale miłe wspomnienia na
pewno pozostaną.

red. ZSM Nr 2

Zielona szkoła już za nami

Uczennice naszej szkoły w dniu
9 czerwca miały okazję wziąć
udział  w IV PIKNIKU „RA-

ZEM RAŹNIEJ” zorganizowanym
przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy im. Marii Konopnickiej 
w Dobrej. Na Anię i Anitkę czekało
mnóstwo atrakcji. 

Oglądały spektakl pt. "Brzydkie ka-
czątko" w wykonaniu dzieci z tej pla-
cówki, kibicowały artystom, którzy
wzięli udział w mini festiwalu aktyw-
ności muzycznej dzieci i młodzieży.
Brały też udział w zajęciach artystycz-
nych i zręcznościowych. Smakowały
potraw przygotowanych przez organi-
zatora. Ale najbardziej były zadowo-
lone z występu Gołeckiego. Wróciły do
Mszany w wyśmienitych humorach
oraz pamiątkami wręczonymi przez
gospodarzy. Opiekunami były p. Ag-
nieszka Lipińska i Katarzyna Surma.

red. ZSM Nr 2

Piknik “Razem
Raźniej”

5czerwca 2017 roku w mieście
Mszana Dolna zakończyła się
realizacja pierwszego etapu  pro-

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

W pierwszym etapie wzięło udział
158 uczniów klas I do VI w tym:
- 97 dzieci z ZSM Nr 2
- 61 dzieci z ZSM Nr 1

Zajęcia odbywały się na basenie
„Wyspy Mszanka” w Mszanie Dolnej
pod fachową opieką instruktorów Pana
Łukasza Dobrowolskiego (ZSM Nr 2)
i Pana Tomasza Dudzika (ZSM Nr 1)
oraz opiekunów grup i ratowników.
Projekt obejmował 15 godzin nauki
pływania dla każdego uczestnika.
Nauka pływania prowadzona była 
w cyklu 10 lekcji z których każda
trwała 1,5 godziny  (1 lekcja tygod-
niowo), w grupach liczących 11-13
osób (łącznie 13 grup). Dzieci chętnie
uczestniczyły w zajęciach i szybko
przyswajały przekazywana przez in-
struktorów wiedzę, dzięki temu na za-
kończenie kursu nauki pływania mogły

pochwalić się wieloma umiejętno-
ściami pływackimi. Realizacja projektu
umożliwiła nie tylko zdobycie podsta-
wowych umiejętności pływania, ale też
zapoznanie się z zasadami bezpieczeń-
stwa w wodzie jak i z zagrożeniami
oraz ze sposobami ich zapobiegania,
rozważnego i aktywnego spędzania
wolnego czasu. Uczniowie podnieśli
ogólną sprawność fizyczną korygując
poprzez zabawę wady postawy i skrzy-
wienia kręgosłupa.

Całkowity koszt realizacji projektu
to kwota 49.065,00zł

Dofinansowanie projektu przez Wo-
jewództwo Małopolskie w kwocie
18.350,00zł

Już pływają w Mszanie
Dofinansowanie projektu przez

Miasto Mszana Dolna w kwocie
5.415,00zł

Wpłaty rodziców dzieci uczestniczą-
cych w projekcie w kwocie 25.300,00zł
(253x100,00zł).

Mamy nadzieję, że nabyte umiejęt-
ności pływackie i wiedza na temat 
bezpiecznego zachowania nad wodą
przydadzą się dzieciom podczas roz-
poczętych już wakacji. Życzymy wszy-
stkim dzieciom dużo słońca, bezpiecz-
nego wypoczynku i niezapomnianych
wrażeń.

red. ZSM Nr 2
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Zawsze w maju, w różnych miejs-
cach, ale też bez względu na po-
godę organizowany jest bieg 

w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska
Biega”. Początki jak to zawsze bywały
trudne, ale jak to ma miejsce w róż-
nych podsumowaniach, pamięta się
przede wszystkim dobre chwile. Można
się dziwić lub nie, ale ten wstęp poja-
wił się właśnie dlatego, iż wg naszych
obliczeń była to okrągła, dziesiąta 
edycja akcji Polska Biega. 

Od początku tej akcji w Mszanie
wspierają ją biegacze Sekcji Biegów
Górskich i Długodystansowych MOK 
z Zygmuntem Łyżnickim na czele.
Biegi odbywały się przy różnej pogo-
dzie, ale nie było nigdy tak by nasi
biegacze nie stawili się na starcie.
Mocna grupa zawsze dawała przykład
i tak jest do tej pory, kiedy poza tą po-
pularną akcją biegamy rekreacyjnie 
po parku, biegamy podczas WOŚP,
biegamy jesienią świecąc przykładem
ze Strażą Miejską. Nie należy zapomi-
nać, że zawodnicy sekcji są praktycznie
co weekend gdzieś na startach czy 
to w Polsce, czy najczęściej „po są-
siedzku” – na Słowacji. I najczęściej to
oni stają na najwyższych miejscach na
podium, wracając do domu ze złotymi

lub srebrnymi medalami. Na szczęście
„Polska Biega” jest biegiem rekreacyj-
nym, wszystko oparte jest na wspól-
nym spędzeniu czasu. Wiadomo, za-
wsze ktoś będzie pierwszy na mecie,
ale nie na tym polega ten bieg. Pierw-
sze nasze biegi miały trasę wyzna-
czoną od stadionu do końca ulicy Spa-
dochroniarzy, aż w końcu miejscem
idealnym na bieganie okazał się park
miejski. Biegamy tu zarówno wiosną,
jak i jesienią, ale nie da się ukryć, 
że majowy bieg Polska Biega stał się
tym najpopularniejszym. W tym roku
w biegu wzięło udział w sumie 79 za-
wodników. W różnych kategoriach
wiekowych pokonywali wytrwale przy-
gotowane dystanse. Nie zabrakło kibi-
ców, którzy wspierali zawodników
oklaskami i okrzykami. Najszybciej do-
biegły przedszkolaki, na mecie każdy
z nich otrzymał pamiątkowy medal,
wodę i baton oraz dodatkowy gadżet.
Kolejne kategorie miały w sobie więcej
sportowego ducha i chęci walki 
o pierwsze trzy miejsca na mecie.
Drobnymi upominkami nagrodzone
zostały sportowe asy, a w kategorii
open równych sobie nie miał Jan Wy-
dra – zawodnik sekcji MOK. Trudno
jest rywalizować z mistrzem jeśli koń-

czy bieg wcześniej, wyprzedzając
wszystkich o jedno okrążenie wokół
parku… Kategoria open również 
i w tym roku miała jedną zawodniczkę
nordic walking – serdecznie dzięku-
jemy za udział! Pamiątkowy medal 
w tym roku odznaczał się pomarań-
czową wstążką, a po wspólnym pa-
miątkowym zdjęciu pośród uczestni-
ków kategorii open wylosowane
zostały nagrody ufundowane przez
Miejski Ośrodek Kultury power 
bank, głośnik bezprzewodowy, opaska
smartband oraz karnety na fitness 
i  karnety na zabiegi kosmetyczne. 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy
wszystkim za udział i zapraszamy 
na kolejne biegi w parku!

Serdecznie dziękujemy naszym
sponsorom:  „Studio ruchu” Katarzyny
Mielnikiewicz oraz „Ecru” Joanny 
Ciężadlik

Organizatorami akcji „Polska Biega”
byli: Miejski Ośrodek Kultury i Urząd
Miasta w Mszanie Dolnej.

Dziękujemy za pomoc organiza-
cyjną sekcji Biegów Górskich i Długo-
dystansowych oraz wszystkim sympa-
tykom sportu.

Red. UM

Polska Biega, biegają też w Mszanie Dolnej

Oprócz angażowania się w biegi
rekreacyjne w Parku Miejskim
oraz akcję propagującą biega-

nie – Polska Biega - Sekcja Biegów
Długodystansowych MOK Mszana
Dolna cały czas startuje... Tylko od 
początku roki zawodnicy sekcji starto-
wali w 20 różnych biegach.

W startach przoduje Jan Wydra i to
on jest motorem napędowej całej sek-
cji, odziedziczył to stanowsko po Zyg-
muncie Łyżnickim, który mimo oficjal-
nej emerytury biegowej – ciągle biega
;) Oprócz wymienionych panów w bar-
wach MOK startują: Justyna Potaczek,
Sabina Wydra, Marek Nadkański, Ja-
nusz Wójcik, Ryszard Kobajło, Mariusz
Papież, Janusz Sarnicki oraz Jerzy
Czyszczoń.

Red. UM

A sekcja ciągle w biegu
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Po wielkiej majowej akcji biego-
wej w parku – „Polska Biega” –
powróciliśmy do popołudnio-

wych piątkowych spotkań. Na biegi
nieustannie zaprasza sekcja biegów
MOK a osobiście zaangażowany w ka-
żdy bieg jest Zygmunt Łyżnicki – bie-
gacz nie do zdarcia. 

O terminach informujemy zazwyczaj
na stronach internetowych Miejskiego
Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta. Hula
również MOKowski facebook i infor-

macja “leci” szybko dalej w świat.
Różne grupy, różna pogoda ale hu-
mory dopisują jak zawsze. Czasem po-
trzebna jest gorąca herbata a czasem
orzeźwiająca woda i perspektywa zim-
nego prysznica. Wiadomo, bieganie to
nie tylko zdrowie ale świetna zabawa,
towarzyskie spotkanie. Czy trzeba jesz-
cze kogoś przekonywać? Zapraszamy
do parku!

Red. UM

Biegamy, biegamy!

Pociąg retro pojawił się w ostatni
majowy weekend zgodnie z ha-
słem akcji „Kolej na Majówkę“.

Pierwszy skład retro na naszej mszań-
skiej stacji zapowiada kolejne kolejowe
atrakcje. W tym roku Nowosądeckie
Stowarzyszenie Miłośników Kolei nie
próżnuje, na turystów czekają 42 kursy
po najurokliwszych zakątkach Mało-
polski. Nowością jest liczba weeken-
dowych kursów na trasach m.in. Nowy
Sącz-Piwniczna, Kraków-Wieliczka
lub Chabówka-Mszana Dolna.

Nowosądeckie Stowarzyszenie Mi-
łośników Kolei – organizator przejaz-
dów, otrzymało na ten cel dotację z
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego w ramach kon-
kursu "Małopolska Gościnna". Projekt
„Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejo-
wej” ma na celu promocję atrakcji tu-
rystycznych Małopolski poprzez orga-
nizację przejazdów historycznym
taborem kolejowym ze Skansenu Ta-
boru Kolejowego w Chabówce wraz 
z programem dodatkowych atrakcji.
Już od kilku lat na stacji turystów wita
poczęstunkem Pensjonat „Szczebel“ –
kusiły smakiem ogórki małosolne, do-
mowy smalec i aromatyczny żurek. Nic
dziwnego, że kolejka smakoszy usta-
wiła się tak długa jak skład pociągu.
Turyści byli również wgłodniali wiedzy
na temat naszej okolicy, wszystkie fol-
dery z Gorczańskiego Parku Narodo-
wego rozeszły się w oka mgnieniu.
Zbliża się czas wakacyjnych wypraw
więc również turystycznie nasz rejon
będzie oferował ciekawe propozycje 
i wędrówki po Beskidzie Wyspowym.
A przez dwa letnie miesiące kursował
będzie pociąg Transwersalny na trasie
Nowy Sącz - Chabówka - Nowy Sącz.
Warto więc skorzystać i opracować 
sobie ciekawy plan wypraw.

Serdecznie dziękujemy za pomoc
Pensjonatowi „Szczebel“

Najbliższe przejazdy:
16, 23, 30 lipca (wszystkie nie-

dziele) - wakacyjny pociąg retro
„Transwersalny” 

Nowy Sącz - Chabówka - Nowy Sącz
6 sierpnia (niedziela) - wakacyjny

pociąg retro „Transwersalny”
Nowy Sącz - Chabówka - Nowy Sącz
13 sierpnia (niedziela) - wakacyjny

pociąg retro „Transwersalny”
Nowy Sącz - Chabówka - Nowy Sącz
27 sierpnia (niedziela) wakacyjny

pociąg retro „Transwersalny”
Nowy Sącz - Chabówka - Nowy Sącz

Red. UM

Przyjechał
pociąg retro

Zapraszamy na wakacyjne prze-
jazdy retro z Chabówki do prze-
pięknie położnej stacji w Kasinie

Wielkiej. Od 24 czerwca 2017, we
wszystkie weekendy wakacyjne do 27
sierpnia włącznie, zapraszamy na prze-
jażdżki pociągami retro. Podróż zabyt-
kowym pociągiem zestawionym z lo-
komotywy parowej i wagonów sprzed
80-ciu lat to dla wszystkich pełna nie-
zapomnianych wrażeń niepowtarzalna
forma aktywnego wypoczynku. 

Kasina Wielka to rodzinna miej-
scowość Justyny Kowalczyk. To właś-
nie tutaj swoje filmy realizowali lau-
reaci Oscarów, Steven Spielberg czy
Andrzej Wajda. To niepowtarzalna at-
rakcja do przejazdu pociągiem po jed-
nym z najpiękniejszych fragmentów
Galicyjskiej Kolei Transwersalnej,
która do dziś zachowała swój niepo-
wtarzalny, oryginalny i historyczny
wygląd.

Bilety do nabycia tylko u obsługi 
pociągu bez dodatkowych opłat.

Cena biletu w jedną stronę: 20,00 zł.
Dzieci do lat 4 – przejazd bezpłatny.

Promocja! Bilet w dwie strony
ważny w godzinach 9:00 – 13:00 lub

14:00 – 18:00: tylko 30,00 zł! Promo-
cja nie obejmuje przejazdu Chabówka
– Kasina Wielka porannym pociągiem
i powrotu Kasina Wielka – Chabówka
popołudniowym pociągiem.

Uwaga! pasażerowie wsiadający lub
wysiadający z pociągu na terenie Skan-
senu w Chabówce zobowiązani są wy-
kupić bilet wstępu zgodnie z cenni-
kiem. Osoby niezainteresowane wstę-
pem do Skansenu prosimy o kierowa-
nie się na stację PKP Chabówka, gdzie
wszystkie pociągi retro również się 
zatrzymują.

Chabówka – Kasina Wielka – Cha-
bówka. Pociągi kursują w dniach:
- 24, 25. czerwca
- 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30. lipca
- 5, 6, 12, 13, 26, 27. sierpnia 2017 r.

Red. UM

Wakacyjne przejazdy 
pociągu retro
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WMszanie Dolnej na stadionie
im. Jana Ciszewskiego roz-
poczęła się XV Międzynaro-

dowa Olimpiada Notarialna. Pierwsza
olimpiada odbyła się w 2002 roku, 
a od 2004 roku olimpiada ma wymiar
międzynarodowy. 

W olimpiadzie wezmą udział 385
notariuszy z Polski oraz z Austrii, Bia-
łorusi, Bułgarii, Czech, Kazachstanu,
Rosji, Rumunii, Słowacji, Węgier, Tur-
cji, Ukrainy. W programie zawodów
na stadionie KS Turbacz Mszana Dolna
im. red. Jana Ciszewskiego przewi-

dziano 45 konkurencji między
innymi piłka nożna, piłka siat-
kowa, koszykówka, lekkoatle-
tyka, pływanie, tenis ziemny 
i stołowy, szachy, brydż jak
również sport na wesoło czy
konkurs piosenki "Śpiewać
każdy może".  Przez ten ma-
jowy weekend Mszana Dolna
w Beskidzie Wyspowym staje
się stolicą Europejskiego No-
tariatu i jest wspaniałą pro-
mocją Małopolski i Polski.

Red. UM

To już XV Notariada

Nasze mszańskie Koło Terenowe
PTTK zaprasza na cykl pie-
szych wycieczek pod nazwą

„XIII Spotkania w górach”. Wpraw-
dzie jesteśmy już w połowie akcji, ale
to w niczym nie przeszkadza, można
spróbować. Tym bardziej, że otwarcie
sezonu odbywało się w śniegu… Nikt
chyba nie przypuszczał, że pogoda 
pod koniec miesiąca kwietnia może
tak zaskoczyć.

Ustalając terminarz naszych corocz-
nych „Spotkań w górach” pierwsze
wyjście do tej pory nie wymagało od
turystów większych przygotowań, a tu
proszę… Kalendarzowa zima pożeg-
nana miesiąc wcześniej, cieplejsze rze-

czy przygotowane do schowania i na-
gle trzeba się z nimi przeprosić. Stare
Wierchy z początkiem kwietnia witały
turystów pięknym dywanem krokusów
a w wyznaczoną datę dla Koła Tere-
nowego PTTK, 23 kwietnia można
było podziwiać białą zasypaną polanę.
Atrakcji przy tym bez liku, czasem
słońce, czasem śnieg. Albo leżak i ła-
panie słońca, albo zaciągnięty kaptur
chroniący przed padającym śniegiem.
Odważni traperzy zdecydowali się
jeszcze na tradycyjne ognisko. Rekordy
frekwencji przy pierwszych wyjściach
to już historia, tym razem w zeszycie

lista kończyła się przy trzydziestym
trzecim numerze. Najodważniejsza
najmłodsza uczestniczka - Anetka Mos-
kała uhonorowana została dyplomem
i drobną nagrodą. Kolejną górą wy-
znaczoną na turystyczne spotkanie był
Ćwilin, który mieliśmy zdobywać 
7 maja. Tym razem na szczyt ledwo
można było trafić, kto szedł w gęstej
mgle miał wątpliwości czy aby czasem
nie minął miejsca spotkania. Kiedy za-
czynały się pierwsze wątpliwości do-
cierał gwar skupionych przy ognisku
turystów. Niejeden wspominał po-
dobną aurę kiedy to na podsumowaniu
w 2010 nie było nic widać na odległość
metra, a my na górze paliliśmy pożeg-

nalne ognisko i piekliśmy barana… 
Na szczęście po wspólnym pamiątko-
wym zdjęciu pogoda zaczęła się zmie-
niać. Pani Ewa zdążyła jeszcze prze-
prowadzić konkurs dla młodych nie-
ustraszonych zdobywców gór i powoli
góra zaczęła się z nami żegnać słońcem
przebijającym się przez mgłę. W zeszy-
cie pojawiło się równo 57 wpisów. 
A już na sam koniec, majowy figiel to
piękne słońce dla tych którzy wracali
do domu. Kto uwierzy, że jeszcze dwie,
trzy godziny temu, w rękawiczkach
grzaliśmy się przy ognisku? Czy trzy-
nasta edycja „Spotkań w górach” jest

dla nas na starcie pechowa? Oby nie!
Natomiast w różnych konfiguracjach 
i różnymi trasami próbowali podejść
turyści na kolejny wyznaczony punkt
spotkania przez Koło Terenowe PTTK.
Tym razem z piękną pogodą przywi-
tały nas Gorce, a Czoło Turbacza – wy-
znaczony tym razem szczyt do zdoby-
cia chylił czoła: tym którzy pokonywali
trasę na małych nóżkach, tym, którzy
mimo licznych obowiązków zdołali na
jednym oddechu wyskoczyć na górkę
i się podpisali w zeszycie, oraz tym,
którzy będąc tak blisko Turbacza nie
omieszkali się zawitać na najwyższy
szczyt pasma. Choć najsłynniejsza tat-
rzańska panorama spod schroniska nie
była wystarczająco widoczna i stra-
szyła jeszcze śniegiem, to bliższe
piękne panoramy z soczystą zielenią 
i szczytami cieszyły na wyciągnięcie
ręki. Nasi turyści nie przestraszyli się
prognoz zwiastujących gwałtowne bu-
rze, w zeszycie grupa zamykała się na
liczbie 62 osób. Przed nami kolejne
wyprawy – na Szczebel, Jasień, Śnież-
nicę oraz wyjazdy.

Wszystkim zainteresowanych wspó-
lnym wędrowaniem przekazujemy in-
formację, iż regulamin spotkań nie
uległ zmianie, uczestnicy XIII „Spotkań
w górach” wybierają trasy tak, aby
spotkać się na szczycie lub w innym
wyznaczonym miejscu w godzinach
13.00-14.00. W „Spotkaniach w gó-
rach” mogą brać udział indywidualni
turyści i grupy zorganizowane. Dzieci
i osoby niepełnosprawne również
mogą brać udział w wycieczkach ale
wyłącznie pod opieką dorosłych. 
Spotkania odbywają się w wyznaczo-
nych miejscach bez względu na po-
godę. Organizatorzy przyznają na-
grody uczestnikom, którzy zaliczyli
przynajmniej cztery z sześciu szczy-
tów. Serdecznie zapraszamy do wspól-
nego wędrowania!

PTTK

W góry, w góry z PTTK-iem
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Wspomnienia

4c z e r w c a
r ozpo cz ął
się ósmy cy-

kl pieszych węd-
rówek w ramach
akcji Odkryj Be-

skid Wyspowy. Na początek turyści
zdobywali Urbanią Górę. Każde spot-
kanie ma swojego organizatora –
gminę, która zazwyczaj znajduje się
najbliżej wyznaczonego szczytu wy-
prawy. Każde wyjście na trasę, poza
nocnymi i innymi wyjątkami, rozpo-
czyna się o godz. 9.00. 

Na szczycie odprawiana jest msza

święta polowa, występy, konkursy 
i wspólny grill. Uczestnictwo w cyklu
jest bezpłatne, nie wymaga zgłoszenia,
wystarczy przyjść na miejsce zbiórki.
Każdy uczestnik bierze udział w węd-
rówkach na własną odpowiedzialność.
Wakacje to również pełne dwa mie-
siące Festiwalu Kultury Beskidu Wy-
spowego „Beskidzkie Rytmy i Smaki”.
Miasto Mszana Dolna jest organizato-
rem ostatniego spotkania na Lubogosz-
czy 10 września. Tydzień później, 
17 września organizujemy festiwal
muzyczny „Beskidzka Podkówecka”.
Już dziś serdecznie zapraszamy na te

dwa wydarzenia.
Więcej szczegółów na: 

www.odkryjbeskidwyspowy.pl
Projekt został dofinansowany ze środ-

ków Województwa Małopolskiego w ra-
mach konkursu „Małopolska Gościnna”

Realizatorem projektu jest Funda-
cja Rozwoju Regionu Rabka wraz 
z 19 gminami, Kołem Pszczelarza 
w Mszanie Dolnej i Forum Gmin 
Beskidu Wyspowego.

red. FGBW

Ósme Odkrywanie Beskidu Wyspowego

Po długiej walce z chorobą zmarł
Grzegorz Niedośpiał z Mszany
Dolnej. Nie poddawał się do

końca. Bywały dni, że czuł się gorzej,
nigdy jednak swoich obowiązków nie
zaniedbał - od 2012 roku był gospo-
darzem na placu targowym. Wiedzą 
o tym kupcy, z którymi przez te lata
mocno się zaprzyjaźnił. 

Dbał, żeby miejska targowica była
czysta - uganiał się z miotłą, grabił
opadłe liście, a wielką łopatą odgarniał
śnieg, ścierał stoły, żeby handlujący w
tym miejscu czuli się dobrze. Taki był
śp. Grzegorz wszędzie tam, gdzie pra-
cował. Cały czas w ruchu, nie lubił
bezczynności. Można było go spotykać
a to na miejskich parkingach, na któ-
rych przez długie lata pobierał opłaty,
a to w soboty lub niedziele na stadio-
nie K.S. Turbacz sprzedającego bilety
kibicom. Zawsze pełen energii, zawsze
uśmiechnięty i życzliwy. To właśnie
jego ogromna sympatia i miłość do
piłki nożnej zaprowadziła śp. Grzego-
rza na stadion mszańskiego Turbacza.
Nie opuścił chyba żadnego meczu, 
a kiedy rozpoczynała się II połowa

spotkań, Grzegorz nagle znikał. 
Nie, nie szedł do domu, ale biegł przy-
gotować posiłek dla zawodników - roz-
palał grilla, kroił kiełbaski i chleb, par-
zył gorącą herbatę i kawę, a potem
sprzątał i zamykał obiekt. Miał też inne
pasje - latem, kiedy ledwo świtało,
Grzegorz ze swojego mieszkania 
w blokach przy Starowiejskiej "uciekał"
w okoliczne lasy, które znał, jak mało
kto. Zbieranie grzybów dawało Mu
niebywałą przyjemność i radość - są-

siedzi, co dopiero wstawali, a Grzegorz
z pełnym koszem już wracał, dzieląc
się często z nimi. Mówił wtedy; "weź,
będziesz miał na Wigilię" Miał też 
i drugą pasję - wędkowanie. Może 
w ostatnich latach na "moczenie kija"
miał mniej czasu, ale wielu z nas pa-
mięta śp. Grzegorza jak w woderach
przemierzał nurty Mszanki i Raby -
wspominają zmarłego znajomi.

- Pozostawił w rozpaczy Małżonkę,
dwóch synów i wnuczęta, dla których
nigdy nie żałował swojego czasu. 
I pozostawił nas - swoich przyjaciół 
i kolegów. Jakże będzie nam wszyst-
kim śp. Grzesia brakować! Odszedł 
w Wielkim Tygodniu - wymownym 
i szczególnym czasie. Choć przepełnia
nas smutek, wierzymy i ufamy, że już
niebawem nasz Przyjaciel i Kolega 
będzie się radował wiecznym szczę-
ściem i spotka się ze zmartwychwsta-
łym Panem tam, gdzie bólu i cierpienia
już nie ma - wspominają go znajomi.

na podstawie: www.limanowa.in

Zmarł Grzegorz Niedośpiał

We wtorek, 11 kwietnia w Li-
manowej odbyły się Mistrzo-
stwa Powiatu Limanowskiego

w Drużynowych Biegach Przełajowych.
Podstawówki reprezentowało 245
uczniów z 12 szkół, a najlepszą okazała
się mszańska „jedynka” zarówno w ka-
tegorii dziewcząt, jak i chłopców. 
W klasyfikacji indywidualnej mistrzy-
nią powiatu została Aleksandra Cyr-
wus, uczennica klasy piątej.

Miejsca na podium zajęli:
- I miesce  – dziewczęta

- I miejsce – chłopcy 
I miejce – Cyrwus Aleksandra
III m – Wesołowska Żaneta
IV m – Pilch Oskar
V m – Jasek Maja
V m – Nalepa Bartosz
VI m – Radomski Karol

Drużyna dziewcząt: 2006/07(08) -
Cyrwus Klaudia, Jasek Maja, Łysek Ka-
tarzyna, Majewska Anna, Nowa-
kowska Paulina, Nowosielska Julia,
Ogiela Agnieszka, Radomska Monika,
Szynalik Anna. Druż. 2004/05 - Cyr-

wus Aleksandra, Gaweł Patrycja, Ko-
pycińska Zuzanna, Piekarczyk Aleksan-
dra, Pieron Natalia, Wesołowska Ża-
neta, Zając Izabela.

Drużyna chłopców: 2006/07(08) -
Gil Dominik, Nalepa Bartosz, Niedo-
śpiał Kamil, Piecyk Mikołaj, Pilch
Oskar, Piwowar Mateusz, Świerk To-
masz, Wróbel Kamil. Druż. 2004/05
- Kozicki Gabriel, Kubik Jan, Matuła
Tomasz, Porębski Mateusz, Radomski
Karol, Spórna Kamil, Szynalik 

Hat trick „Jedynki” - Mszańska szkoła 
na fali sukcesów sportowych
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Mateusz, Wsół Konrad.
Opiekunem zespołów był Zbigniew

Stachura, który przygotowywał ucz-
niów wraz Katarzyną Mielnikiewicz 
i Grzegorzem Szynalikiem.

Szczegółowe wyniki oraz galerię
można obejrzeć na:
http://sp1mszana_sport.republika.pl/

foto: Zbigniew Stachura
red. ZSM nr 1

Whali sportowej przy Zespole
Szkół Miejskich nr 1 w Msza-
nie Dolnej przez cztery dni

rywalizowała młodzież szkół podsta-
wowych i gimnazjów w Mistrzostwach
Powiatu Limanowskiego w Piłce Ręcz-
nej. Miłośnikom i obserwatorom sportu
szkolnego wiadomo, że to od zarania
koronna dyscyplina sportowa mszań-
skiej „jedynki”. 

I tym razem nie zawiodła zajmując
czterokrotnie miejsce na podium:

I m – chłopcy (szk. podst.)
I m – dziewczęta (gimn.)
II m – chłopcy (gimn.)
III m – dziewczęta (szk. podst.)
Opiekunami drużyn byli nauczyciele

wychowania fizycznego: Zbigniew Sta-
chura i Grzegorz Szynalik przy współ-
pracy Katarzyny Mielnikiewicz i Marty
Bijatowskiej. Gratulacje!

foto: Zbigniew Stachura
red. ZSM nr 1

Mszańska „Jedynka” szczypiorniakiem
stoi... Tradycyjnie

WSzkole Podstawowej nr 1 
w Mszanie Dolnej pięknym
akcentem zakończono rywa-

lizację sportową w roku szkolnym
2016/17. 

Było to zajęcie IV miejsca na Mist-
rzostwach Województwa Małopol-
skiego w Drużynowych Biegach Prze-
łajowych w kategorii dziewcząt.
Chłopcy uplasowali się na miejscu
ósmym co klasyfikuje szkołę na 2 po-
zycji  w Małopolsce. Przypomnijmy, że
wcześniej na mistrzostwach powiatu
triumfowały zarówno drużyny dziew-
cząt i chłopców. Powiatowy System
Współzawodnictwa Sportowego, czyli
ranking na najlepszą szkołę w powie-
cie limanowskim został podsumowany
i stawia naszą „jedynkę” na najwyż-
szym podium. Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Mszanie Dolnej zajęła I miejsce
w klasyfikacji szkół a także I miejsca
zarówno w kategorii dziewcząt jak i
chłopców. Rywalizacja sportowa szkół
w powiecie limanowskim prowadzona
jest od 2008 roku i po 9 latach nasza
„Jedynka” przewodzi stawce, którą sta-
nowi 79 „podstawówek”. W tym roku
szkolnym reprezentanci szkoły podsta-
wowej wzięli udział w 28 impre-
zach sportowych w 51 kategoriach). 
11 krotnie zdobywali mistrzostwo po-
wiatu, 7 krotnie byli na miejscu dru-

Mszańska „Jedynka” na naj-
wyższym podium w powiecie

gim a 9 razy zajmowali miejsce trzecie.
Na sukces szkoły składa się wielkie za-
angażowanie uczniów, nauczycieli wy-
chowania fizycznego oraz dyrekcji
szkoły. Za przygotowanie zawodników
oraz organizację zawodów odpowie-
dzialni byli Zbigniew Stachura (repre-
zentacja dziewcząt), Grzegorz Szynalik
(reprezentacja chłopców) oraz Kata-
rzyna Mielnikiewicz. Nad stroną finan-
sowo organizacyjną czuwały dyrektor
Anna Górska i wicedyrektor Stani-

sława Łabuz. Wielkie gratulacje rów-
nież dla uczniów, którzy zwyciężyli 
w rankingu na najlepszego sportowca
w tym roku szkolnym prowadzonego
od kilku lat przez p. Zbigniewa Sta-
churę. Zwyciężyła Żaneta Wesołowska
oraz Mateusz Szynalik.

foto: Zbigniew Stachura
red. ZSM nr 1

22 kwietnia rozegrany został w Ja-
rocinie Puchar Polski Taek-
wondo Olimpijskie. W zawodach

startowało 350 zawodników z całej 
Polski w kategoriach młodzik,
kadet, junior. 

Z medalami wrócili z Jaro-
cina zawodnicy klubu UKS
Koryo Mszana Dolna. Złote
medale wywalczyli Mateusz
Szczęsnowski i Kacper Pia-
skowy, srebrne Karolina
Szczesnowska, Wiktor Paj-
dzik, Oskar Pilch, brązowe
Małgorzata Gal i Kamil
Chmielowski. Piąte miejsce

zdobyły Julia Chlipała i Alicja Woź-
niak. Wszystkim zawodnikom serdecz-
nie gratulacje za wyniki sportowe.

UKS KORYO

Koryo z Jarocina wraca 
z medalami

FO
T.

 Z
SM

 N
R 

1
FO

T.
 Z

SM
 N

R 
1

FO
T.

 U
KS

 K
O

RY
O

FO
T.

 Z
SM

 N
R 

1



27www.mszana-dolna.euLato 2/2017

Środowisko

Od 17.06.2017r. zaczynają obo-
wiązywać nowe przepisy doty-
czące usuwania drzew z pry-

watnych nieruchomości. Zaostrzają
one obowiązujące od nowego roku
prawo dotyczące wycinki drzew na pry-
watnym gruncie. Przewidują, że pry-
watny właściciel gruntu, chcąc doko-
nać wycinki drzew na swojej
nieruchomości, na cele niezwiązane 
z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, będzie musiał zgłosić ten fakt
wcześniej do urzędu.

Na wycinkę drzew i krzewów z pry-
watnej posesji nadal nie będzie po-
trzebne uzyskanie zezwolenia, jed-
nakże obowiązkowe będzie dokonanie
w Urzędzie Miasta Mszana Dolna zgło-
szenie zamiaru usunięcia drzewa. 
Nie dotyczy to krzewów. Konieczność
zgłoszenia będzie dotyczyła zamiaru
usunięcia drzew, których obwód pnia
mierzony na wysokości 5 cm będzie
przekraczał:

- 80  cm - w przypadku topoli,
wierzb, klonu jesionolistnego oraz
klonu  srebrzystego,

- 65 cm - w przypadku kasztanowca
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz
platanu klonolistnego,

- 50 cm - w przypadku pozostałych
gatunków drzew.

Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko wnioskodawcy;
- oznaczenie nieruchomości, z której

drzewo ma być usunięte;
- rysunek albo mapkę określającą

usytuowanie drzewa na nierucho-
mości.

W terminie 21 dni od otrzymania
zgłoszenia, pracownik Urzędu Miasta
w Mszanie Dolnej dokona oględzin
drzewa, z którego sporządzi protokół.
Drzewo będzie można usunąć dopiero
po upływie 14 dni od oględzin, pod
warunkiem, że Burmistrz Miasta
Mszana Dolna nie wniesie sprzeciwu
w formie wydania decyzji administra-
cyjnej.

Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte
przed upływem 6 miesięcy od daty
przeprowadzenia oględzin, konieczne
będzie dokonanie ponownego zgłosze-
nia zamiaru usunięcia drzewa.

Sprzeciw może zostać wniesiony 
w przypadku lokalizacji drzewa:

- na nieruchomości wpisanej do re-
jestru zabytków;

- na terenie przeznaczonym w miej-
scowym planie zagospodarowania

przestrzennego na zieleń lub chro-
nionym innymi zapisami miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego;

- na terenach objętych formami
ochrony przyrody oraz spełniającego
kryteria do uznania go za pomnik
przyrody.

Usunięcie drzewa bez stosownego
zgłoszenia lub przed dokonaniem oglę-
dzin, a także w przypadku sprzeciwu
organu, skutkować będzie naliczeniem
administracyjnej kary pieniężnej.

Należy również zwrócić uwagę, że
jeżeli w terminie 5 lat od dokonania
oględzin właściciel nieruchomości wy-
stąpi o wydanie decyzji o pozwolenie
na budowę na podstawie ustawy 
z 7 lipca 1994 roku – Prawo budow-
lane, a budowa ta będzie miała zwią-
zek z prowadzeniem działalności gos-
podarczej i będzie realizowana na
części nieruchomości, na której rosło

usunięte drzewo, to Burmistrz Miasta
Mszana Dolna, uwzględniając dane
ustalone na podstawie oględzin, na-
łoży na właściciela nieruchomości, 
w drodze decyzji administracyjnej,
obowiązek wniesienia opłaty za usu-
nięcie drzewa.

Wycinka drzew z nieruchomości bę-
dącej we władaniu innych podmiotów

W przypadku usuwania drzew z nie-
ruchomości znajdujących się we wła-
daniu innych podmiotów lub usuwania
drzew przez osoby fizyczne w związku
z prowadzoną działalnością gospodar-
czą, obowiązek uzyskania zezwolenia
na usunięcie drzew zależał będzie od
obwodu pnia mierzonego na wysoko-
ści 5 cm (wcześniej była to wysokość
130 cm).

Zgodnie z nowelizacją ustawy 
o ochronie przyrody zezwolenie będzie
trzeba uzyskać w przypadku usuwania
drzew, których obwód na wysokości 
5 cm od ziemi będzie przekraczał:

- 80 cm - w przypadku topoli,
wierzb, klonu jesionolistnego oraz
klonu  srebrzystego,

- 65 cm - w przypadku kasztanowca
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz
platanu klonolistnego,

- 50 cm - w przypadku pozostałych
gatunków drzew.

Ponadto nowelizacja ustawy wpro-
wadza inne zmiany:

- uchylenie przepisów dotyczących
podejmowania przez rady gmin/miast
uchwał, w których można było posze-
rzyć katalog drzew i krzewów nie wy-
magających uzyskania zezwolenia,

- przywrócenie regulacji nakazują-
cych konieczność uzgodnienia z regio-
nalnym dyrektorem ochrony środo-
wiska zezwolenia na usunięcie drzew
w pasie drogowym drogi publicznej 
(z wyłączeniem obcych gatunków 
topoli),

- w terminie do 1 miesiąca od dnia
wejścia w życie nowych przepisów, mi-
nister właściwy do spraw środowiska
w drodze rozporządzenia określi wy-
sokość stawek opłat oraz ich zróżni-
cowanie, do czasu wejścia w życie ww.
rozporządzenia stosowane będą ma-
ksymalne stawki określone w ustawie
o ochronie przyrody tj. 500 zł / 1 cm
obwodu drzewa mierzonego na wyso-
kości 130 cm oraz 200 złotych /1m2
krzewu.

Wycinka a ochrona przyrody
Niezależnie od tego, czy istnieje

obowiązek uzyskania zezwolenia na
usunięcie drzew lub krzewów, jeśli w
zasięgu oddziaływań prac związanych
z wycinką drzew lub krzewów stwier-
dzono bytowanie gatunków chronio-
nych, wykonując te prace należy 
przestrzegać zakazów zgodnie z obo-
wiązującymi rozporządzeniami w tym
Rozporządzeniem Ministra Środo-
wiska z 16 grudnia 2016r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U.
z 2016r. poz. 2183).

Pamiętajmy, że ochrona przyrody
jest obowiązkiem każdego mieszkańca,
dlatego też prosimy o rozważne po-
dejmowanie decyzji w sprawie wy-
cinki. Prosimy zwrócić szczególną
uwagę na obecność zwierząt bytują-
cych w koronie drzew i krzewów usu-
wanych, ale także rosnących w bliskim
sąsiedztwie.

Zaleca się aby usuwanie drzew 
i krzewów dokonywać poza okresem
lęgowym ptaków, czyli od połowy paź-
dziernika do końca lutego.

Opracowała: Elżbieta Czerwińska

Uwaga!!! Od 17 czerwca 2017 roku
zmiana przepisów dotyczących usuwania

drzew z prywatnych nieruchomości
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Od 1 lipca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 poz. 19). Od tej pory odpady
będą dzielone na przedstawione frakcje odpadów.

PRZY SEGREGACJI BEZWZGLĘDNIE
TRZEBA PAMIĘTAĆ O ODPADACH 

NIEBEZPIECZNYCH

ZALICZAJĄ SIĘ DO NICH ZUŻYTE 
BATERIE I AKUMULATORY, PRZETERMI-
NOWANE LEKARSTWA, ZUŻYTE 
ŚWIETLÓWKI, ODPADY PO ŻRĄCYCH
CHEMIKALIACH (NP. ŚRODKACH
OCHRONY ROŚLIN), A TAKŻE ZUŻYTY
SPRZĘT RTV I AGD (TZW. ELEKTROOD-
PADY). TE ODPADY MOŻNA ODDAĆ
W SPECJALNIE WYZNACZONYCH
PUNKTACH W SKLEPACH I APTEKACH,
A TAKŻE W PUNKTACH ZBIÓRKI 
ODPADÓW, ZORGANIZOWANYCH
PRZEZ MIASTO W WYZNACZONYCH
MIEJSCACH 2 RAZY DO ROKU, O
KTÓRYCH MIASTO INFORMUJE NA
SWOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ
ORAZ TABLICACH OGŁOSZEŃ.

Odpady to nie śmieci, lecz cenne surowce. 
Dlatego w interesie nas wszystkich jest, 

aby jak najwięcej było ich odzyskiwanych 
i poddawanych recyklingowi.

PAPIER 
- POJEMNIK/WOREK NIEBIESKI

WRZUCAMY: OPAKOWANIA 
Z PAPIERU, KARTON, TEKTURĘ 
(TAKŻE FALISTĄ), KATALOGI, ULOTKI,
PROSPEKTY, GAZETY I CZASOPISMA,
PAPIER SZKOLNY I BIUROWY, 
ZADRUKOWANE KARTKI, ZESZYTY 
I KSIĄŻKI, PAPIER PAKOWY, TORBY 
I WORKI PAPIEROWE.

SZKŁO 
- POJEMNIK/WOREK ZIELONY

(Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZDZIELENIA NA
SZKŁO BEZBARWNE - BIAŁY I SZKŁO 
KOLOROWE - ZIELONY POJEMNIK/WOREK)

WRZUCAMY: BUTELKI I SŁOIKI 
PO NAPOJACH I ŻYWNOŚCI 
(W TYM BUTELKI PO NAPOJACH 
ALKOHOLOWYCH I OLEJACH 
ROŚLINNYCH), SZKLANE OPAKOWA-
NIA PO KOSMETYKACH (O ILE NIE
SĄ WYKONANE Z TRWALE POŁĄ-
CZONYCH KILKU SUROWCÓW).

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE 

– POJEMNIK/WOREK ŻÓŁTY

WRZUCAMY: ODKRĘCONE I ZGNIECIONE PLASTIKOWE
BUTELKI PO NAPOJACH, NAKRĘTKI, O ILE NIE ZBIERAMY
ICH OSOBNO W RAMACH AKCJI DOBROCZYNNYCH,
PLASTIKOWE OPAKOWANIA PO PRODUKTACH 
SPOŻYWCZYCH, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
(NP. KARTONY PO MLEKU I SOKACH), OPAKOWANIA PO
ŚRODKACH CZYSTOŚCI (NP. PROSZKACH DO PRANIA),
KOSMETYKACH (NP. SZAMPONACH, PAŚCIE DO ZĘBÓW)
ITP., PLASTIKOWE TORBY, WORKI, REKLAMÓWKI, INNE
FOLIE, ALUMINIOWE PUSZKI PO NAPOJACH I SOKACH,
PUSZKI PO KONSERWACH, FOLIĘ ALUMINIOWĄ, METALE
KOLOROWE, KAPSLE, ZAKRĘTKI OD SŁOIKÓW, ZABAWKI
(ZABAWKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, O ILE NIE 
SĄ WYKONANE Z TRWALE POŁĄCZONYCH KILKU 
SUROWCÓW).

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI 

- POJEMNIK/WOREK BRĄZOWY

WRZUCAMY: ODPADKI WARZYWNE 
I OWOCOWE (W TYM OBIERKI ITP.), 
GAŁĘZIE DRZEW I KRZEWÓW, SKOSZO-
NĄ TRAWĘ, LIŚCIE, KWIATY, TROCINY 
I KORĘ DRZEW, RESZTKI JEDZENIA.

WSZYSTKO TO, 
CZEGO NIE MOŻNA ODZYSKAĆ 

W PROCESIE RECYKLINGU, 
Z WYŁĄCZENIEM 

ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH, 
WYRZUCAMY DO POJEMNIKA 
Z ODPADAMI ZMIESZANYMI.

Jak będziemy segregować śmieci w domu
od 1 lipca 2017 roku


