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Informator

RADA MIASTA
Dyżury Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej

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

RADA MIASTA
Dyżury Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej

Ogłoszenie Górna Raba Sp. z o.o. 
Górna Raba Sp. z o.o.

Mszana Dolna, ul. Krakowska 27 e

Posiada do wynajęcia 4 pomieszczenia, każde o powierzchni ok. 25 m² w swoim budynku położonym w Mszanie 
Dolnej przy ul. Krakowskiej 27 e. Pomieszczenia znajdują się na pierwszym piętrze budynku, ma której to 
kondygnacji znajdują się odrębne pomieszczenia WC. 
Pomieszczenia są ogrzewane – instalacja co. Budynek ma bardzo korzystny dojazd – około 100 mb od głównej 
drogi, naprzeciw stacji Orlen. Budynek posiada własny parking.

Zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi do wynajęcia pomieszczeniami 
i jednocześnie do skorzystania z możliwości negocjacji ceny. 

Jesteśmy dostępni w każdym dniu roboczym w godz. 7.00-15.00
Telefon do kontaktu: 18 33 10 324

Ogłoszenie Górna Raba Sp. z o.o. 

Darmowa pomoc prawna 
w Urzędzie Miasta

Kontynuujemy funkcjonowanie systemu darmowej pomocy 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 
• Wtorek: 14.00 -18.00  
• Środa: 10.15 -14.15 
• Czwartek: 8.00 -12.00 
• Piątek: 14.00 -18.00

Darmowa pomoc prawna 
w Urzędzie Miasta
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Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
AGNIESZKA SASAL
Przyjmuje mieszkańców w piątki
w godz. 14.00-15.00
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Samorzad

Szanowni Mieszkańcy 
Mszany Dolnej!

O ddajemy w Państwa ręce 
powakacyjne wydanie na-
szego miejskiego kwar-

talnika. Mamy już za sobą wiele 
ciekawych wydarzeń, które przy-
pominamy na łamach gazety. 
Uczestniczyliśmy w „Oficjalnym 
otwarciu plaży – powitaniu lata 
2018”. Impreza była częścią pro-
jektu realizowanego przez LGD 
Piękna Ziemia Gorczańska pn. 
„Strefa turystyczno-wypoczynko-
wa wraz z imprezą inaugurującą 
sezon letni”. Na plaży odbyły się 
trzy koncerty z ogromną publicz-
nością składającą się nie tylko 
z naszych mieszkańców. Plaża 
cieszy się ogromną popularnością  
a nas cieszy fakt, że to mieszkańcy 
miasta licznie oddali głosy na tą 
inicjatywę w ramach Małopolskie-
go Budżetu Obywatelskiego. 
Również Dni Mszany Dolnej w tym 
roku były dla mieszkańców ciekawym 
wydarzeniem. Międzynarodowy Fe-
stiwal Orkiestr Dętych im. Władysła-
wa Jerzego Żądło uświetniła odwie-
dzająca nas po raz czwarty, mocno 
z nami już zaprzyjaźniona Orkiestra 
Dęta z miasta Krapina na Chorwacji. 
Zarówno nasi goście i nasi mieszkańcy 
uczestniczyli w pokazie zabytkowych 
samochodów i motocykli na Ryn-
ku, a potem na stadionie miejskim. 
Udała się też akcja “Biała Niedziela” 
organizowana przez Szpital Powia-
towy z dużą pomocą i wsparciem 
naszego ośrodka zdrowia. Nie da się 
ukryć, że największe zainteresowanie 
skupiają wokół siebie gwiazdy, któ-
re mają wystąpić na scenie podczas 

święta miasta. W tym roku, w sobotę 
z góralską żywiołową nutą wystąpił 
zespół “Future Folk”, natomiast nie-
dziela należała do Sławomira. Nie ma 
co ukrywać, zakorkował nam miasto, 
takiej publiczności nie miał na sta-
dionie, gdy występował u nas dwa 
lata temu. Tym samym zaskoczył na-
szych słowackich gości, którzy z Niż-
nej co rok odwiedzają nas po wspól-
nym warzeniu gulaszu. Jadąc do nich 
z partnerską wizytą zawsze wieziemy 
ze sobą zaproszenie na Dni Mszany 
Dolnej. Ostrożnie sugerowaliśmy pro-
blemy z dojazdem na stadion miejski. 
Kiedy pojawili się u nas w niedzielę 
sami przyznali, że dawno takich tłu-
mów u nas nie widzieli…Tradycją 
na Dniach Mszany Dolnej jest deszcz, 
nie zabrakło i tym razem burzy, mo-
żemy jednak uważać się za niesamo-

witych szczęściarzy, bo udało nam się 
uniknąć gorszych skutów mocnych 
lipcowych opadów, które dały się we 
znaki naszym sąsiadom. 
Wspominajmy jednak same dobre 
rzeczy, niech te wydarzenia zostaną 
na długo w naszej pamięci.
W sierpniu tradycyjnie odbyły się 
partyzanckie uroczystości na Glisnem 
i w Szczawie, w których uczestniczyli-
śmy. Razem ze strażakami odwiedzi-
liśmy po raz drugi Niżną na „Pltnicky 
Den”. Na zakończenie wakacji na pla-
ży zrobiło się kolorowo, za sprawą 
Holi Festiwal, który zorganizował 
LGD z myślą o dzieciach i młodzieży. 
Kończymy ten wakacyjne czas samy-
mi pozytywnymi akcentami. Jesienią 
kończyć będziemy rozpoczęte inwe-
stycje, które opiszemy w kolejnym 
numerze.

Absolutorium dla 
Burmistrza Miasta  

Na ostatniej sesji przed wa-
kacjami, 25 czerwca, radni 
zaakceptowali wykona-

nie budżetu miasta za zeszły rok 
i udzielili absolutorium Burmi-
strzowi Miasta Józefowi Kowal-
czykowi. Najważniejszymi punk-
tami czterdziestej piątej sesji Rady 
Miasta było głosowanie nad dwo-
ma projektami uchwał. Pierw-
szy z nich dotyczył zatwierdzenia 

sprawozdania finanso-
wego oraz sprawozdania 
z wykonania budżetu 
Gminy Miasta Mszana 
Dolna za rok 2017. Dru-
ga uchwała dotyczyła 
udzielenia absolutorium 
dla Burmistrza Miasta. 
Ostatecznie, jednogłośnie 
radni opowiedzieli się 
za przyjęciem obu pro-
jektów.
Zanim doszło do głoso-
wania Skarbnik oraz Bur-
mistrz Miasta przedstawili 

Burmistrz i Rada Miasta 

Rada Miasta

Agnieszka Modrzejewska-Potaczek
Przewodnicząca Rady Miasta

Mszana Dolna 

Józef Kowalczyk
Burmistrz Miasta

Mszana Dolna
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Samorzad

W podobnym czasie rozpoczęły się 
prace na dwóch miejskich ulicach 
w centrum miasta. Na słynny sta-
ry postój taxi, łącznik pomiędzy  
ul. Kolbego a ul. Starowiejską 
wjechał sprzęt budowlany i roz-
poczęły się prace ziemne. Od po-
nad roku trwały prace projektowe 
i przygotowawcze do realizacji tej 
inwestycji. 
Należało uporządkować gospodarkę 
wodno-ściekową przez jej przebudo-
wę a także inwestycja ta wymaga prze-
budowy sieci gazowej, tak by po jej 
wykonaniu nie było potrzeby jej naru-
szenia. Część prac została wykonana 
jeszcze przed ogłoszeniem przetargu 
na remont łącznika. Finał będziemy 

mogli podziwiać już we wrześniu. 
Zgodnie z projektem droga ta zostanie 
wykonana z kostki brukowej jako jed-
nokierunkowa z oświetleniem ulicz-
nym. Dodatkowo w ramach dobrej 
współpracy na własny koszt Zakład 
Gazowniczy w Krakowie wykona 
przebudowę gazociągu kolidującego 
z projektowaną kanalizacją deszczo-
wą. Przetarg wygrała firma Bruk-Bud 
Eugeniusza Kotarby, koszt inwestycji 
to ok. 388 tys. zł. Warto wspomnieć, 
że przy tak krótkim łączniku najwięcej 
czasu, bo prawie rok zajęły wszelkie 
uzgodnienia i przygotowania doku-
mentacji. 
Druga ulica, o której wspominamy to 
po sąsiedzku ul. Krasińskiego - trwają 

tam prace Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej związane z wymianą rur 
wodociągu, który od czasu budowy 
nie miał przeprowadzonej konserwa-
cji. Obecny stan techniczny wymaga 
sprawdzenia każdego fragmentu, 
stwierdzono tam występowanie dużej 
ilości wycieków wody. Wymiana rur 
wodociągu na tej ulicy związana jest 
z przygotowaniami do kolejnych prac 
remontowych planowanych na tej uli-
cy. 
Zamknięcie dwóch ulic w centrum 
miasta jest dość sporym utrudnieniem 
dla kierowców i mieszkańców, za któ-
re przepraszamy licząc na zrozumie-
nie. 

Red. i fot. UM

W remoncie dwie ulice w centrum miasta

radnym najważniejsze informacje do-
tyczące stanu finansów samorządu. 
Uchwalony przez Radę Miasta bu-
dżet na rok 2017, po uwzględnieniu 
zmian wprowadzonych w ciągu roku, 
zamknął się dochodami w kwocie  
36 710 091,03 zł i zrealizowanymi wy-
datkami na poziomie 37 625 693,56 zł. 
Stan zadłużenia Miasta na koniec  
2017 roku wyniósł 4 450 571,36 zł. 
W 2017 roku spłacono 1 591 571,44 zł 

zaciągniętych wcześniej kredytów. 
Później swoje stanowisko przedsta-
wiła Komisja Rewizyjna. Jej prze-
wodniczący, Radny Janusz Matoga, 
wielokrotnie podkreślał zasadność 
i trafność decyzji podejmowanych 
przez Burmistrza Miasta, mocno ak-
centując to, iż były one podejmowane 
w zgodzie z obowiązującą literą pra-
wa. Po tym wystąpieniu i wcześniej-
szym zapoznaniu gości z pozytywną 

opinią Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Krakowie, przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej złożył wniosek 
o udzielenie Burmistrzowi Miasta ab-
solutorium tytułem wykonania budże-
tu za 2017 rok. W głosowaniu wzięło 
udział 15 radnych. Za udzieleniem 
absolutorium głosowało 15 z nich. 
Po ogłoszeniu wyników Przewod-
nicząca Rady Miasta Mszana Dolna, 
Agnieszka Modrzejewska Potaczek 
oraz Wiceprzewodnicząca, Agnieszka 
Sasal wręczyli Józefowi Kowalczyko-
wi, Bernadecie Ziemianin – Skarbni-
kowi Miasta oraz Antoniemu Rogowi 
Sekretarzowi Miasta kwiaty i złożyli 
gratulacje.
 
Udzielenie absolutorium oznacza 
stwierdzenie prawidłowości finanso-
wego działania naszego samorządu. 
Zarządzanie publicznymi pieniędzmi 
to bardzo odpowiedzialne zadanie, 
które wymaga skrupulatności, roz-
wagi i dużej wiedzy. Na sukces, jakim 
jest otrzymanie absolutorium, składa 
się praca wielu osób, które działają 
w strukturach Urzędu Miasta i po-
szczególnych jednostek. Należą im się 
duże słowa uznania i podziękowania 
- powiedział Burmistrz Miasta.
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Inwestycje

Długo oczekiwana inwesty-
cja dla Miejskiego Ośrodka 
Kultury w naszym Mieście 

doczekała się realizacji. Na sta-
dionie sportowym rozpoczęły się  
prace budowlane przy nowej sie-
dzibie MOK.
Część starego, niezagospodarowa-
nego od 30 lat budynku zostanie  
przebudowana. Widoczne go-
łym okiem są już zmiany –  
połowa budynku została już po-

zbawiona dachu. Z frontu budynku  
zostanie dobudowana sala widowi-
skowa na 240 miejsc, rzuca się w oczy 
charaterystyczny spadek potrzeb-
ny do ustawienia rzędów siedzeń. 
Oprócz siedziby Miejskiego Ośrodka 
Kultury znajdą się pomieszczenia dla 
Klubu Sportowego „Turbacz”.
Do końca października planuje się 
wybudować stan surowy zamknięty 
za kwotę 3,8 mln zł.

Po dziesięciu latach przerwy w inwe-
stycjach w ochronę środowiska ruszy-
ła kolejna inwestycja kanalizacyjna 
przy ulicy Kolbego. Jest to trzecia bar-
dzo ważna inwestycja w tej kadencji. 
W roku ubiegłym skanalizowano 
domy przy ulicy Spadochroniarzy 
i stary postój TAXI. W tym roku bu-
dowana jest kanalizacja przy ulicy Sło-
necznej i przy ulicy Kolbego.

Rozpoczęła się budowa dal-
szej części kanalizacji 
na ul. Słonecznej. Całko-

wita długość kanałów grawitacyj-
nych kanalizacji sanitarnej w ra-
mach niniejszego zadania wynosi 
ok. 2185,0 m.
Włączenie projektowanego kanału 
do istniejącej kanalizacji sanitarnej 
nastąpi w obrębie działki nr 5077, 
do wybudowanej w roku ubiegłym 
przepompowni ścieków, która prze-
syła je pod dnem Mszanki do ka-
nału głównego, który dostarczy je 
do oczyszczalni ścieków w Mszanie 
Dolnej. Do budowanej kanalizacji 
zostanie przyłączonych 21 gospo-
darstw domowych, a także umoż-

liwi przyłącz nowo budowanych 
w tym rejonie domów.  Przewidywa-
na ilość ścieków odprowadzanych 
z Miasta Mszana Dolna będzie wy-
nosiła około 623 805,00 m3/rok. War-
tość inwestycji to prawie 870 000 zł. 

Dzięki współpracy z miesz-
kańcami, którzy przekazali 
na rzecz miasta część gruntów 

udało się sprawnie i w dość krótkim 
czasie wyremontować drogę rolniczą 
na ul. Leśnej jako dojazd do pól w oko-
licach kapliczki na Polesiu. Koszt in-
westycji to ok. 155 tys. zł. Na remont 
tej drogi uzyskaliśmy dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego w wyso-
kości 30 000 zł. 

Z początkiem sierpnia rozpoczęły 
się prace budowlane związane 
z ulicą Jana Stachury „Adama”. 

Tutaj również w ramach dobrej współ-
pracy Gazownia realizuje przebudowę 
istniejącej sieci gazowej kolidującej z tą 
drogą. W ramach tego zadania wyko-
nana zostanie droga o długości 420 m 
i szerokości asfaltu 4 i 5 m, Wzdłuż 
drogi  ułożone zostaną korytka wod-
nościekowe. Na realizację tego zadania 
otrzymaliśmy dotację z Rządowego 

programu na rzecz Rozwoju oraz 
Konkurencyjności Regionów poprzez 
wsparcie lokalnej infrastruktury dro-
gowej w wysokości 362 797 zł. Zakoń-
czenie prac przewidywane jest na po-
łowę września 2018. Aby można było 
zrealizować ww. zadanie wcześniej 
musiały być opracowane projekty 
budowlane, które należało uzgodnić 
z wszystkimi właścicielami infrastruk-
tury podziemnej, m.in. z gazownią, 
energetyką oraz uzyskać wymagane 

decyzje co zajęło prawie dwa lata. 
Dodatkowo, mając na uwadze rozbu-
dowę mieszkalną w tej części miasta 
wykonany został projekt budowlany 
związany z wykonaniem nawierzchni 
asfaltowej na części ul. Mroza. Projekt 
budowlany na to przedsięwzięcie zo-
stał złożony w Starostwie Powiato-
wym w Limanowej w celu uzyskania 
decyzji budowlanych. 

Nowy budynek MOK Ulica Kolbego

Kanalizacja ul. Słoneczna 
– ciąg dalszy 

Ulica Leśna 

Już po przetargu – ul. Stachury do remontu
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Srodowisko, ekodziałania

Jeszcze w bieżącym roku Mia-
sto Mszana Dolna, tak jak 
wiele innych gmin i miast, 

musi zmierzyć się z ustaleniem no-
wych stawek za śmieci.  Od 1 lipca 
2018 r.  obowiązywać będą stawki 
opłat za wywóz śmieci w wysoko-
ści: 12,50 i 25 zł.

Zwiększenie opłat za odbiór i gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, 
po tocznie zwanymi opłatami „za wy-
wóz śmieci” spowodowane jest kilko-
ma czynnikami.
Po pierwsze, co oczywiste: na cenę 
śmieci wpływa ilość zebranych rocznie 

odpadów – i to zarówno tych zbiera-
nych w workach, jak i tych zbieranych 
w ramach zbiórki odpadów wielkoga-
barytowych (na tzw. „wystawkach”).  
W chwili obecnej w porównaniu do 
roku 2014, ilość zbieranych odpadów 
segregowanych wzrosła więcej niż 
2,5 krotnie – z 303,2 ton do 817,53 ton,   
przy nieznacznym spadku ilości od-
padów zmieszanych. Do tego wzrosła 
ilość zebranych odpadów wielkoga-
barytowych. W porównaniu do roku 
2016, w 2017 r. ilość zebranych odpa-
dów wzrosła o 270 ton.
Oczywiście, należy cieszyć  się, 
że śmieci te nie wylądowały  w poto-

kach, czy w lasach, ale nie można za-
pominać, że wzrost ilości produkowa-
nych śmieci znajduje odzwierciedlenie 
w stawkach za śmieci.
Postępujący wzrost ilości odbieranych 
odpadów na przestrzeni lat 2014 – 
2017 obrazują poniższe wykresy.

Kolejnym czynnikiem wpływającym 
na wysokość opłat za śmieci są kosz-
ty ponoszone przez firmę wywożącą 
odpady. Jednym z takich kosztów 
jest opłata za składowanie odpadów 
komunalnych, którą musi uiścić fir-
ma gromadząca śmieci. Opłata ta jest 
wkalkulowana w cenę jaką oferuje 

Dlaczego opłaty za śmieci wzrastają?
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dana firma w przetargu. W roku 2018 
opłata ta wzrosła przeważnie o 41 % 
w porównaniu do stawki za rok 2017. 
Co gorsza, w kolejnych latach opłata 
ta nadal będzie rosnąć.  Rosnącą wyso-
kość opłaty za składowanie odpadów 
pokazuje poniższa tabela.
Przewidując wzrost opłat za śmieci 
wynikający ze wzrostu opłat środowi-
skowych, jeszcze w roku 2017, w dniu 
30 listopada Rad Miasta podjęła rezo-
lucję, w której zwróciła się do Prezesa 
Rady Ministrów RP, Komisji Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa Sejmu RP oraz Komisji 
Środowiska Senatu RP o rozważenie 
obniżenia opisywanej opłaty.
Do opisanych wyżej czynników do-
chodzi brak konkurencji na lokalnym 

rynku. Do obu z przetargów prze-
prowadzonych w maju 2018 r.  ofertę 
złożyła tylko jedna firma zajmująca się 
wywozem odpadów. Burmistrzowi 
Miasta zależało na obniżeniu ceny, 
dlatego też pierwszy z przetargów, ze 
względu na oferowaną zbyt wysoką 
cenę,  został unieważniony. W drugim 
przetargu, nadal startowała tylko jed-
na firma, ale  udało się uzyskać niższą 
cenę. W tej sytuacji na dalszą obniżkę 
nie było co liczyć.

W tym miejscu pojawia się oczywiste 
pytanie. Skoro wywóz śmieci staje się 
coraz droższy, to czy Miasto nie po-
winno dopłacać do wywozu śmieci, 
nie obciążając już zwiększonymi kosz-
tami mieszkańców? Niestety, takich 

dopłat zabrania ustawa. Oznacza to, 
że zgodnie z obowiązującym prawem, 
koszty wywozu i zagospodarowania 
odpadów muszą być pokryte w opłat 
pochodzących od mieszkańców, 
a Miasto nie może dopłacać. Niewiel-
kie pocieszenie w tym, że z podobnym 
problemem borykają się  także gminy 
ościenne.
Cieszy jednak,  że w poprzednich la-
tach udało się obniżyć opłaty za wy-
wóz śmieci z 9 zł w roku 2014  - do 
kwoty 7,50 zł w roku 2015 oraz 6,50 zł 
w roku 2016, co spowodowało  
oszczędności w kieszeniach mieszkań-
ców Miasta.

Red. Agnieszka Modrzejewska-
Potaczek

W Mszanie co krok nowe pra-
ce i inwestycje. Nasza przy-
chodnia przy ul. Matejki 

nie pozostaje w tyle. Wczesną wiosną 
zmodernizowano w niej kotłownię. 
Kierownik, mając na względzie ochro-
nę środowiska i poprawę jakości po-
wietrza zdecydował się na wymianę 
starego kotła węglowego na nowo-
czesne piece gazowe. Dzięki temu cała 
kotłownia została  wyremontowana 
i zyskała nowy wygląd, co widać 

na zdjęciach. Burmistrz Józef Kowal-
czyk, w porozumieniu z kierowni-
kiem  Waldemarem Siwcem podjął 
starania o pozyskanie funduszy na ko-
lejną ważną dla budynku Ośrodka in-
westycję – termomodernizację.
Wraz z wiosną zwiększyła się rów-
nież dostępność pacjentów do leka-
rzy. Nastąpiło to dzięki porozumie-
niu o zwiększeniu etatów niektórych 
z nich.

Red. Janusz Matoga

Inwestycje w Ośrodku Zdrowia

Kod 
odpadu 

Grup, podgrupy i 
rodzaje odpadów 

2014 

Jednostkowa stawka opłat w zł/Mg w latach 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

15 01 01 119,68 120,76 Opakowania z 
papieru i tektury 

120,76 120,76 170,00 220,00 270,00 

15 01 02 119,68 120,76 Opakowania z 
tworzyw sztucznych 

120,76 120,76 170,00 220,00 270,00 

15 01 04 119,68 Opakowania z 
metali 

120,76 120,76 120,76 170,00 220,00 270,00 

15 01 05 119,68 120,76 Opakowania 
wielomateriałowe 

120,76 120,76 170,00 220,00 270,00 

15 01 06 119,68 120,76 Zmieszane odpady 
opakowaniowe 

120,76 120,76 170,00 220,00 270,00 

15 01 07 119,68 Opakowania ze 
szkła 

120,76 120,76 120,76 170,00 220,00 270,00 

20 01 01 119,68 Papier i tektura 120,76 120,76 120,76 170,00 220,00 270,00 

20 01 02 szkło 119,68 120,76 120,76 120,76 170,00 220,00 270,00 

20 02 01 119,68 120,76 Odpady ulegające 
biodegradacji 

120,76 120,76 140,00 170,00 270,00 

20 03 01 119,68 120,76 120,76 120,76 Niesegregowane 
(zmieszane)odpady 
komunalne 

140,00 170,00 270,00 

20  03 07 119,68 Odpady 
wielkogabarytowe 

120,76 120,76 120,76 120,76 120,76 120,76 

Porównanie jednostkowych stawek opłat w zł/Mg w latach 2014 -2020



Lato 2/2018www.mszana-dolna.eu8

Srodowisko, ekodziałania

W ramach realizacji dwóch 
projektów (kotły na gaz oraz 
kotły na paliwa stałe) współ-

finansowanych przez Unię Europejską 
z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 pn. „Obniżenie poziomu 
niskiej emisji w Mszanie Dolnej – wy-
miana starych kotłów, pieców, urządzeń 
grzewczych na paliwa stałe w indywi-
dualnych gospodarstwach domowych 
w ramach RPO WM 2014-2020” Miasto 
Mszana Dolna przeprowadziło edukację 
ekologiczną dla mieszkańców Miasta.
16 i 18 maja odbyły się dwa cykle kon-
ferencji, na które zostali zaproszeni 
wszyscy zainteresowani tematem ob-
niżenia niskiej emisji. Spotkania odby-
ły się w: Urzędzie Miasta w Mszanie 
Dolnej, Zespole Szkół Miejskich nr 1 
oraz w Zespole Szkół Oświatowych 
w Mszanie Dolnej.

Podczas spotkań poruszono następu-
jące główne tematy:
1. Sposoby obniżenia poziomu zanie-

czyszczeń powietrza
2. Możliwości i narzędzia służące 

poprawie efektywności  energe-
tycznej.

3. Efektywne eksploatowanie z syste-
mu ogrzewania ( z nowego źródła 
ciepła), celem osiągnięcia efektyw-
ności energetycznej i obniżenia po-
ziomu zanieczyszczeń powietrza.

W szczególności omówiono uchwa-
łę antysmogową dla Województwa 
Małopolskiego, sposoby rozpalania 
w kotłach klasowych oraz pozaklaso-
wych. Ponadto z myślą o młodszych 
uczestnikach spotkań zorganizowa-
no konkursy z drobnymi nagrodami 
rzeczowymi (słuchawki, pendrive-y), 
dzięki czemu dzieci i młodzież z więk-
szym zainteresowaniem wsłuchiwa-
ły się w przekazywane informacje. 
Konkursy przebiegały błyskawicznie, 
dzieci udowodniły, że można na nich 
polegać.
Tym bardziej cieszy fakt, że podczas 
spotkań najmłodsi uczestnicy wyka-
zali się dużą wiedzą na temat zanie-
czyszczeń powietrza oraz sposobów 
ich ograniczania. Dlatego też nadzieja 
jaką pokładamy w najmłodszych nie-
jako orędownikach zdrowego stylu 
życia nie jest bezzasadna.
Serdecznie dziękujemy za zaintereso-
wanie i uczestnictwo we wszystkich 
spotkaniach!

Red. UM

W poniedziałek, 16 lipca do 
mszańskiego magistratu 
przy-jechał Józef Kowalczyk, 

urodzony w Lubomierzu 94-letni wete-
ran walk o Monte Cassino, który po la-
tach nieobecności wrócił niedawno do 
Polski. W urzędzie przywitał go gospo-
darz miasta, również Józef Kowalczyk, 
co więcej – także urodzony w Lubomie-
rzu.
Nie trzeba było więc dużo czasu, by 
obaj znaleźli wspólny język i umówili 
się na spacer po rodzinnej miejscowo-
ści, już za kilka dni. Wizyta w urzę-
dzie miasta miała jednak konkretny 
cel. Weteran stara się potwierdzenie 
posiadania polskiego obywatelstwa. 
W starych, pisanych jeszcze w łaci-
nie księgach, dzięki zaangażowaniu 
urzędników udało się odnaleźć wpis 
będący podstawą do wydania aktu 
urodzenia Józefa Kowalczyka, który 
w chwili obecnej jest na terytorium 
Polski traktowany jak obcokrajowiec, 
a pobyt umożliwia mu wiza, która 

obowiązuje tylko przez 90 dni. Przy-
pomnijmy, że wielokrotnie odzna-
czonego ułana z 3 Dywizji Strzelców 
Karpackich nawet Konsul Generalny 

w Sydney nie uznawał za obywate-
la RP. Wkrótce to wszystko może się 
zmienić, a uwieńczeniem starań bę-
dzie polski dowód osobisty. 

Ekospotkania w szkołach 

Józef Kowalczyk z wizytą 
u Józefa Kowalczyka 

– weteran z  Australii odwiedził Burmistrza
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Aktualnosci

Józef Kowalczyk obecnie mieszka 
na terenie powiatu nowotarskiego, 
w domu rodzinnym przyjaciela po-
znanego w polskim klubie w Australii, 
Mateusza Otrębiaka, dzięki któremu 
marzenie 94-latka o powrocie do kra-
ju mogło się spełnić. Pan Józef cieszy 
się każdym dniem – towarzystwem 
życzliwych ludzi i widokiem polskich 
gór, za którymi przez lata bardzo tę-
sknił. W rozmowie nie mogło zabrak-
nąć opowiadań z młodzieńczych lat 
pana Józefa, niestety naznaczonych 
dramatem wojny. 94-latek z wielkim 
wzruszeniem opowiadał o swoich lo-
sach, w tym okresie walk toczonych  
w 12 Pułku Ułanów Podolskich.
 
- Po wojnie trafiłem do Anglii. Od razu 
chciałem wrócić do kraju, ale tam był już 
komunizm. Spotkałem Polaków, którzy 
uciekli do Wielkiej Brytanii. Powiedzieli 
mi: „Nie wracaj, w Polsce jest bardzo cięż-
ko. Jest dyktatura komunistyczna i wszy-
scy byli żołnierze, który byli na froncie 
zachodnim, są aresztowani i wysyłani do 
Związku Radzieckiego”. To mnie przestra-
szyło więc zostałem w Anglii. Ale tam też 
odnoszono się do nas bardzo źle. Polakom 
mówiono: „Wy, którzy zostaliście, zabiera-
cie naszą robotę”. Zaraz po wojnie w An-
glii były wybory, w których wygrała Par-
tia Pracy, czyli laburzyści. Oni wymagali 
najwięcej, jak konserwatyści rządzili, to 
nie było tak źle - wspominał pan Józef, 
zaskakując wszystkich doskonałą pa-
mięcią, gdyż wymienił m.in. nazwisko 
premiera Wielkiej Brytanii, Harolda 
Macmillana (w l. 1957 – 1963 – przyp. 
red.), którego to określił mianem „gra-
barza Imperium Brytyjskiego”. 
 

- Do Australii przyjechałem w 1965 roku, 
zaraz pojechałem do Marayong - opowia-
dał pan Józef. - Tam wtedy nic nie było, 
tylko pastwisko i bardzo dużo baranów. 
Takich samych jak ja - żartował. 
 
W Marayong, na przedmieściach 
Sydney, znajduje się nazywany urzę-
dowo w języku angielskim Polish 
War Memorial Chapel, zbudowany 
w 1967 roku kościół – pomnik, który 
jest ośrodkiem kultu religijnego Pola-
ków z całej Nowej Południowej Walii. 
W świątyni pod wezwaniem Matki 
Boskiej Częstochowskiej znajduje się 
kaplica-mauzoleum, gdzie umiesz-
czone są urny zwierające ziemię z pól 
bitewnych i miejsc kaźni Polaków 
w II Wojnie Światowej. 
 
- Polacy tam przyjechali, wielu z Niemiec. 
Szybko zorganizowali tam piękny kościół. 
I ten kościół ma sześć wieżyczek, które 
symbolizują 6 milionów Polaków, którzy 
zginęli w czasie II wojny światowej - tu 
głos 94-latka załamuje się, a w oczach 
pojawiają się łzy. - To bardzo trudne - 
przyznał. 
 
Mówił też o tym, że australijska Polo-
nia doskonale odnalazła się w nowym 
miejscu. - Polacy mieli nawet swoje kluby 
sportowe, grali w piłkę nożną - wspomi-
nał. 
 
Na koniec pan Józef dał namówić się 
burmistrzowi Mszany Dolnej na obiad 
– jako, że jest wegetarianinem, zasma-
kował w tradycyjnych polskich piero-
gach z jagodami. 

na podstawie: www.limanowa.in
fot. UM

W sobotę 7 lipca jak co roku 
u naszych słowackich przy-
jacieli z partnerskiej gminy 

Niźna odbyła się impreza zwana Niź-
niańsky kotlik. Jest to cykliczne wyda-
rzenie, podczas którego w warunkach 
polowych przygotowuje się tradycyjny 
gulasz. 
We wspólnym gotowaniu, rywa-
lizując o liczne nagrody, uczestni-
czą drużyny złożone z rodzin, grup 
przyjaciół lub stowarzyszeń. W tym 
roku z wizytą u Słowaków zjawiła się 
grupa mieszkańców Naszego Mia-
sta na czele z Przewodniczącą Rady 
Miasta  Agnieszką Modrzejewską-
-Potaczek oraz radnymi: Stanisławem 
Antoszem i Januszem Matogą. Na po-
witanie nasza „reprezentacja” często-
wała Słowaków pysznymi kołaczami 
i sernikiem z mszańskiej piekarni GS, 
a następnie serwowała wyśmienite 
flaczki przygotowane przez Stanisła-
wa Antosza. Na zakończenie na ręce 
starosty z Niżnej – Jaroslava Rosiny 
przekazano zaproszenie na nasze 
miejskie święto – Dni Mszany Dolnej.

Red. Janusz Matoga

Kotlik  
w Niżnej
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Kultura

Dwie kapele „Nie Ma Co” 
i „Vernis” oraz żywiołowy 
konferansjer Jędrek Stanek 

rozpoczęły Dni Mszany Dolnej na Sta-
dionie Miejskim. Po ich występach 
na scenie pojawiła się grupa „Future 
Folk”. Zespół zaprezentował połącze-
nie muzyki tanecznej z góralszczyzną. 
Na zakończenie pierwszego dnia ob-
chodów święta miasta zagrał Dj Wave 
- na co dzień współpracujący z dysko-
teką Energy 2000.

Red. MOK
Fot. UM

Akcja Biała Niedziela oraz zlot za-
bytkowych samochodów i gru-
py motocyklowej Pasja i Wiara 

na Rynku rozpoczęły drugi dzień święta 
Mszany Dolnej. O godz. 13.00 samocho-
dy i motocykle przejechały na główne 
miejsce imprezy Stadion Miejski. 
W czasie prezentacji aut na murawie 
obyło się głosowanie na wehikuł, któ-

ry najbardziej spodobał się widzom 
zlotu. Niedługo po samochodach 
na stadion wkroczyły orkiestry dęte, 
które uczestniczyły w XI. Międzyna-
rodowym Festiwalu Orkiestr Dętych 
im. Jerzego Żądło, który odbywa się 
ramach Dni Miasta. Mimo deszczu 
i burzy, która straszyła na scenie za-
prezentowało się pięć orkiestr: Orkie-

stra „Echo Zagórzan” z Kasiny Wiel-
kiej, Parafialna Orkiestra z Korzkwi, 
Krakowska Orkiestra Staromiejska, 
Orkiestra Dęta z Krapiny (Chorwa-
cja) oraz gospodarze z Orkiestry Dętej 
OSP Mszana Dolna. Napięty program 
i opady deszczu spowodowały nie-
wielkie opóźnienie koncertu Sławo-
mira, ale kiedy gwiazdor pojawił się 
na scenie wraz Kajrą i zespołem pu-
bliczność wraz z nimi zaczęła wyśpie-
wywanie piosenek. Gwiazdor rock 
polo nie mógł odpuścić sobie po wy-
stępie rozdania autografów w swoich 
rodzinnych stronach, i na tyle na ile 
pozwalał mu czas, rozdawał autogra-
fy i rozbił pamiątkowe zdjęcia z fana-
mi. Na zakończenie na scenie pojawił 
się Dj Wojtek z programem „Stare 
Nowe Najnowsze” i to on zamknął 
Dni Mszany 2018.

Red. MOK
Fot. UM

Dni Mszany Dolnej 2018 
– sobotnie koncerty

Dni Mszany Dolnej 2018 – niedziela
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Kultura

W Krakowie w dniach od 3 do 8 
lipca odbywały się warsztaty 
teatralne, w których uczest-

niczyła młodzież z Grupy Projekt Teatr 
z Miejskiego Ośrodka Kultury w Mszanie 
Dolnej. 
Sześć dni wystarczyło, aby pokochać 
teatr bez pamięci. „Niepodległość – 
podległość- wolność” te hasła stały się 
tematem warsztatów prowadzonych 
przez panią Paulinę Dziubę - absol-
wentkę Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej we Wrocławiu i Akademii 
Praktyk Teatralnych Gardzienice, mi-
łośniczkę śpiewu i kultury tradycyj-
nej, a od niedawna również tańca oraz 
pana Jacka Milczanowskiego - ab-
solwenta PWST w Krakowie, aktora, 
autora scenariuszy i adaptacji scenicz-
nych, współzałożyciela i Wicepreze-
sa Zarządu Stowarzyszenia Teatrów 
Nieinstytucjonalnych STEN.
Już pierwszego dnia młodzi ludzie, by 
zgłębić temat i poznać lepiej historię, 
zwiedzali podziemia Krakowa. W po-
dróży „Śladem europejskiej tożsamo-
ści Krakowa” towarzyszył uczestni-
kom warsztatów aktor i z zamiłowa-
nia przewodnik Zbigniew Kozłowski. 

Trzy godziny spędzone w podzie-
miach Rynku Głównego dały od-
powiedź na wiele pytań i na pewno 
poszerzyły wiedzę historyczną. Wie-
czorem wszyscy uczestnicy – po od-
powiedniej rozgrzewce i zabawach in-
tegracyjnych - zastanawiali się nad ha-
słami ujętymi w temacie warsztatów. 

Już od tego momentu rozpoczęły się 
przygotowania do pokazu, który miał 
zamknąć warsztaty. Każdego dnia mi-
łośnicy teatru mieli okazję zmierzyć się 
ze swoimi ograniczeniami w sferze ru-
chowo-głosowej pod czujnym okiem 
pani Pauliny i popracować z panem 
Jackiem nad ekspresją aktorską. Prócz 
tej jakże dużej dawki pracy warsztato-
wej wszyscy mogli podziwiać pracę 
profesjonalnych aktorów oraz pozna-
wać ciekawe rozwiązania sceniczne 
podczas prezentacji przedstawień 
na Międzynarodowym Festiwalu Te-
atrów Ulicznych - 31. ULICA. Cały ten 
czas – pracy warsztatowej, zgłębiania 
historii, uczenia się myślenia - mówie-
nia – działania – pozostanie w pamię-
ci wszystkich, bo niewątpliwie był to 
cudowny czas doprawiony atmosferą 
samego Krakowa.
Wyjazd został dofinansowany ze 
środków Miejskiej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych.

Zdjęcia i tekst: 
Katarzyna Wasilewska 

oraz członkowie grupy Projekt Teatr

Ponad setka tancerek i tancerzy 
zaprezentowała się na pokazie 
podsumowującym rok szkolny 

w MOK. Swoje umiejętności zapre-
zentowała grupa przedszkolaków 
pana Kuby, dwie grupy gimnastyki 
artystycznej pani Pauliny, grupa tań-
ca towarzyskiego pana Pawła oraz 
dwie grupy tańca nowoczesnego, któ-

re prowadzi pan Tomek. Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy występów, 
a instruktorom gratulujemy tak zdol-
nych uczniów. Do zajęć wrócimy we 
wrześniu. Zapraszamy już dziś na za-
jęcia. Zapisy się już rozpoczęły.

Red. i fot. 
MOK

Zakochani w  teatrze 

Podsumowania w MOKu 
na koniec roku - taniec
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Ostatnie takty wspólnie wyko-
nywanej piosenki „Hej Soko-
ły” oznajmiły uczestniczkom 

i uczestnikom warsztatów muzycz-
nych wakacje. Przynajmniej te od za-
jęć u nas, ale mamy nadzieję, że nie od 
instrumentów… Oby nuty nie poszły 
całkiem w kąt, a gitary zagrały nie 
przy jednym ognisku. Dziękujemy 
za koncert i gratulujemy pięknych wy-
stępów. Do zobaczenia po wakacjach! 
Tym, dla których to był ostatni nasz 
wspólny koncert dziękujemy za obec-
ność i życzymy powodzenia na dalszej 
muzycznej drodze.
Dziękujemy instruktorom za kolejny 
rok:
Kinga Skałka - pianino, keyboard
Sabina Milewska-Jankowiak - 
skrzypce
Andrzej Leśniak - gitara
Rafał Żur - wokal 
Mateusz Dudek - akordeon i pianino

W koncercie końcoworocznym 
zaprezentowali się: 
1. Filip Poray-Zbrożek, Piotr Filipiec, 

Bolesław Petrycki - „Sweet home 
Alabama” (gitara)

2. Nikodem Nawara - „River flows in 
you” (pianino)

3. Aleksandra Żurek (skrzypce) 
i Nikodem Nawara (pianino) – 
„Perfect”

4. Emila Potaczek - „Let It All Go”  
z rep. Birdy + Rhodes (śpiew)

5. Wiktor Drzymalski - 
„W murowanej piwnicy” 
(keyboard)

6. Anna Pazdur, Aleksandra Sieja, 
Julia Skolarus, Jakub Kozicki - 
„Angie” (gitara)

7. Bartosz Murzyn - „Mało nas” 
(akordeon)

8. Kaja Bulik - „Konik polny” A. 
Cofalik (skrzypce)

9. Ewa Duda - „Co się śni 
niewidomym” z rep. Mawn’s 
Gallery (śpiew)

10. Wiktoria Stożek - „Galop” 
(pianino)

11. Urszula Kolibabka, Ewelina 
Wojtyczka, Justyna Zapała, Ewa 
Murzyn – „Stokrotka” (gitara)

12. Maciej Abramczyk - „Kukuleczka” 
(akordeon)

13. Nikola Karpierz - „Wisło moja” 
(pianino)

14. Sabina Pajdo - „Byle jak” z rep. 
Margaret (śpiew)

15. Karolina Figura - „Piraci 
z Karaibów” (skrzypce)

16. Aleksandra Kołodziejczyk, 
Małgorzata Mikołajczyk, 
Aleksandra Karpierz – „Perfect” 
(gitara)

17. Leon Wilk - „Despacito” 
(akordeon)

18. Aleksandra Łabuz „My heart will 
go on” (skrzypce)

19. Joanna Potaczek - „Turnig Tables” 
z rep. Adele (śpiew)

20. Piotr Karpierz – „Preludium 
C-dur” (pianino)

21. Marcin Surówka, Maksymilian 
Klimek, Kacper Klimek, Michał 
Jamróz - „Dla Elizy” (gitara)

22. Grzegorz Pajdzik - „Preludium” 
Fryderyk Chopin (pianino) 

23. Adrian Niedojad - „Takiego 
Janicka” (akordeon)

24. Kaja Kolarska - „If I Ain’t Got 
You” z rep. Alicia Keys (śpiew)

25. Julia Haras, Klaudia Szendera – 
„La cucaracha” (gitara)

26. Ewa Halama - „Zagraj mi piękny 
Cyganie” (akordeon)

27. Kinga Potaczek - „Love story” 
(keyboard)

28. Bernadetta Łabuz - „Alleluja” 
(skrzypce)

29. Patrycja Gaweł - „You Are The 
Reason” z rep. Calum Scott 
(śpiew)

30. Nina Syrek, Weronika Świerk, 
Zofia Kożuch – „Twinke twinkle 
little star” (gitara)

31. Sabina Pajdo, Gabriela 
Nadkańska, Magdalena Potaczek, 
Diana Sadło – „Chodź pomaluj 
mój świat” (gitara)

32. Aniela Wojciaczyk - „Somewhere 
over the rainbow” (skrzypce)

33. Jan Kaczmarczyk - „Kukułeczka” 
(akordeon)

Na finał – wspólne wykonanie 
piosenki Hej Sokoły

Red. i fot. 
MOK

Podsumowania w MOKu 
na koniec roku - muzyka
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Werdyktem jury w składzie 
Agnieszka Sasal, Janina Flig 
i Monika Antosz-Grodzicka 

do finału Mini Talent Show zakwa-
lifikowali się: Kaja Kolarska, Łukasz 
Kościelniak, Joanna Potaczek, Grupa 
Mały Pretekst oraz Nina Syrek. Gra-
tulujemy występów i życzymy po-
wodzenia w finale, który odbędzie się 
w niedzielę 27 maja w czasie Pikniku 
Rodzinnego w Parku Miejskim.  Za-
nim jednak poznaliśmy werdykt jury 
na scenie MOK mogliśmy oglądać cały 
przekrój występów. Od początków 
na scenie i walkę z tremą, po występy 
powiedzmy już starych wyjadaczy. 

W czasie eliminacji swoje talenty za-
prezentowali:
1. Maximilian Graczykowski
2. Łukasz Kościelniak
3. Bartosz Talarek
4. Anna Kuś
5. Joanna Potaczek
6. Kaja Kolarska
7. Sara Gaweł
8. Grupa Teatralna Mały Pretekst
9. Grzegorz Pazdur
10. Nina Syrek
11. Nikola Dudzik
12. Milena Antosz
13. Żaklina Stróżak
Wszystkim uczestnikom gratulujemy 
występów i życzymy dalszego rozwi-
jania talentów. 
Mini Talent Show odbył się w ramach 
środków przyznanych przez Miejską 
Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

Red. i fot. 
MOK

Deszcz, który dziś towarzy-
szył piknikowi okazał się być 
na szczęście tylko orzeźwie-

niem i nie spowodował przerwania 
imprezy. A było z czego wybierać: 
tyrolka, dmuchane skakańce, tram-
polina, ścianka wspinaczkowa, malo-
wanie twarzy, gokarty i konie mecha-
niczne, skręcanie baloników i oczywi-
ście konkursy i gry przyprowadzane 
przez wolontariuszy ZSTI. Dzięki 
sprzyjającej pogodzie i pomocnikom 
udało się przeprowadzić kolejny Pik-
nik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. 
Dziękujemy przede wszystkim wo-
lontariuszom z Wolontariatu Młodzie-
żowego ZSTI za prowadzenie konkur-
sów i super przebrania, LGD Piękna 
Ziemia Gorczańska, Pub Szałas, Koło 

PZW Mszanka. Dziękujemy rów-
nież za współpracę JM Sport, Firmie 
Bimbo i Gorczańskiej Zagrodzie oraz 
Zakładowi Gospodarki Komunalnej 
za wypożyczenie auta. Piknik odbył 
się dzięki dofinansowaniu Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Dziękujemy za wspar-
cie.
Zwycięzcami V. Mini Talent Show zo-
stali aktorzy z grupy teatralnej Mały 
Pretekst działającej przy ZPO w Msza-
nie Dolnej. Zdobyli złoty mikrofon, 
mimo iż zaprezentowali publiczności 
pantomimę. Tym większe gratulacje, 
gdyż bez słów przekonali do siebie 
publiczność i otrzymali 50 głosów. Ich 
przewaga była niewielka, gdyż tylko 
dwa głosy różnicy, czyli 48 zdobyła 

Mini Talent Show 2018

Piknik Rodzinny
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Kaja Kolarska. Gratulacje! Występują-
ca jako czwarta Joanna Potaczek zdo-
była 23 głosy, natomiast Nina Syrek 
18, a akordeonista Łukasz Kościelniak 
16. Gratulujemy talentów i odwagi 
prezentowania się na scenie. Mamy 
nadzieję, że to nie ostatnie występy, 
gdyż poziom wszystkich wykonaw-
ców był bardzo wysoki. 
Dziękujemy za wsparcie konkursu 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz za opiekę 
i czuwanie nad całym talent show, po-
mysłodawczyni konkursu Agnieszce 
Sasal. Zapraszamy na kolejne edycje.

Red. i fot. MOK

29 kwietnia odbył się koncert 
Gospel Celebration. Na sce-
nie zaprezentował się Chór 

Gospel Alwernia oraz mszański Chór 
Gospel działający przy Miejskim 
Ośrodku Kultury. Oba chóry prowa-
dzi Lea Kjeldsen. Chórom towarzy-

szył solista Colin Vassell oraz akompa-
niatorzy Szymon Markiewicz, Łukasz 
Giegiel i Grzegorz Różycki. Radość 
występujących na scenie udzieliła się 
również publiczności i w pewnym 
momencie i ona stała się czynnym 
uczestnikiem koncertu. Dziękujemy 

za pomoc techniczną w realizacji kon-
certu Zbigniewowi Cieżowi, Micha-
łowi Wyrobie, Adamowi Lewandow-
skiemu oraz Anicie Górskiej za tłuma-
czenie. Dziękujemy!!!

Red. i fot. MOK

W piątek, 13 lipca w Minister-
stwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w Warszawie 

odbyło się spotkanie przedstawicieli 
naszego Miasta z Minister Kultury, 
Podsekretarz Stanu Panią dr hab. prof. 
IH PAN Magdaleną Gawin oraz Dy-
rektorem Departamentu Mecenatu 
Państwa Panem Mateuszem Adam-
kowskim. W spotkaniu uczestniczyli 
Burmistrz Miasta Józef Kowalczyk, 
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Agniesz-
ka Orzeł oraz Radny, Przewodniczący 
Komisji Planowania Przestrzennego 
Bogdan Surówka. Tematem spotkania 
były trudne warunki lokalowe Miej-
skiej Biblioteki i omówienie wniosku, 
który został złożony przez Miejską 

Koncert Gospel

,,Światełko dla Biblioteki”
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Bibliotekę w Mszanie Dolnej w Na-
rodowym Programie Rozwoju Czy-
telnictwa Priorytet 2 “Infrastruktura 
Bibliotek 2016-2020” na zadanie: Prze-
budowa Miejskiej Biblioteki w Msza-
nie Dolnej w centrum wiedzy, kultury 
oraz życia społecznego. Po rozmowie 
z Panem Burmistrzem i po przedsta-
wieniu przez Panią Dyrektor spra-
wozdania merytorycznego z działal-
ności biblioteki popartego danymi sta-
tystycznymi (GUS 2017) oraz przedło-
żeniu rekomendacji wydanych przez 
Bibliotekę Narodową w Warszawie 
i Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie, 
Pani Minister Gawin również dała 
naszej instytucji swoją rekomendację 
i wyraziła chęć poparcia naszych sta-
rań  o dofinansowanie.

Red. Biblioteka Miejska 

W poniedziałek, 30 lipca Pani Dyrek-
tor Miejskiej  Biblioteki w Mszanie 
Dolnej otrzymała odpowiedź z In-
stytutu Książki w Krakowie, iż zada-
nie zostało rozpatrzone pozytywnie 
wniosek otrzymał ostateczną akcep-
tację Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na kwotę 1 952 200,00 zł. 
Gratulujemy!

Idea czytanek gwarowych mających 
stanowić wsparcie dla nauczycieli 
regionalistów pracujących na Pod-

tatrzu zrodziła się w 2013 roku. Wtedy 
to z inicjatywy prof. Anny Mlekodaj 
powstała “Góralska czytanka” – zbiór 
tekstów z Podhala zawierający opo-
wiadania obyczajowe, prezentujący 
sylwetki osób zasłużonych dla regio-
nu oraz wprowadzający dzieci i mło-
dzież w tematykę lokalnych wierzeń. 
Czytanki gwarowe stały się podstawą 
do zorganizowania Konkursu Czytel-
niczo-Plastycznego „Góralskie cyta-
nie”, dzięki któremu treści te mogły 
trafić do docelowej grupy odbiorców. 
W zeszłym roku ukazała się „Zagó-
rzańska czytanka”, która stała się in-
spiracją do zorganizowania konkursu 
,,Góralskie Cytanie” na terenie Ziemi 
Zagórzańskiej.
II zagórzańska edycja Konkursu  
Czytelniczo-Plastycznego „Góralskie 
Cytanie” przeprowadzona została 
w tym roku w trzech etapach: szkol-
nym, gminnym oraz wojewódzkim. 
W tegorocznej edycji Konkursu wzięło 
udział 159 uczestników z 14 szkół. 

Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej 
zorganizowała wystawę 59 prac pla-
stycznych, uczniów biorących udział 
w konkursie. Uroczyste otwarcie wy-
stawy odbyło się 20 czerwca, wśród 
zaproszonych gości byli pani Mał-
gorzata Lenartowicz – Starszy Wi-
zytator Kuratorium Oświaty w Kra-
kowie, pan Łukasz Zapała – współ-
autor Zagórzańskiej czytanki, pani 
Teofila Latoś – Prezes PTL, Oddział 
w Mszanie Dolnej, pani Małgorzata 
Treit – członek jury, pani Magdale-
na Karpierz – koordynator konkursu 
na etapie wojewódzkim, dyrekto-
rzy szkół Pani Bogusława Cieżak SP  
nr 2 w Mszanie Dolne, Pani Janina Flig 
ZSiP w Łostówce, nauczyciele, oraz 
młodzież  i dzieci wraz z rodzicami.  
Pana Burmistrza Miasta  Mszana Dol-
na reprezentował pan radny Bogdan 
Surówka. Fragmenty Zagórzańskiej 
czytanki zaprezentowała laureatka 
konkursu Zuzanna Figura, absol-
wentka SP nr 2 w Mszanie Dolnej, 
a o oprawę muzyczną zadbała kapela 
z  Zespołu Szkoły i Przedszkola w Ło-
stówce  Mali Łostowianie.

Red. Biblioteka Miejska 

Maj to miesiąc, w którym obcho-
dzony jest Tydzień Bibliotek. 
W tym szczególnym tygodniu 

podkreśla się rolę czytania i samych 
bibliotek w edukacji i poprawie jakości 
życia. Aby uświetnić ten czas, bibliote-
ka zorganizowała spotkania z autorami 
książek oraz ciekawymi osobowościami 
naszego regionu. 
9 maja zaproszenie przyjął Wiesław 
Drabik, autor ponad dwustu książek 
dla dzieci. W spotkaniu z naszym 
gościem uczestniczyli uczniowie klas 
I SP nr 2 w Mszanie Dolnej. W trak-
cie spotkania w Miejskiej Bibliotece 
Wiesław Drabik opowiadał, jak po-
wstają książki - od pomysłu do dru-
ku, demonstrował ilustracje i czytał 
swoje utwory. Zadawał też zagadki 
i organizował małe konkursy, w któ-

rych nagrodami były jego książeczki, 
zakładki oraz naklejki z dedykacjami. 
Odpowiednio dobranymi fragmenta-
mi bajek i wierszyków zachęcał dzieci 
do układania rymowanych zakończeń 
i wymyślania zabawnych rozwiązań. 
Odpowiadał też na dziesiątki nieraz 
bardzo zaskakujących pytań. Roz-
bawieni młodzi czytelnicy ustawiali 
się w kolejce, aby nabyć publikacje 
z autografem pisarza z Krakowa. Peł-
ne humoru, wierszowane bajeczki, 
wspaniale ilustrowane przez Marka 
Szala, Andrzeja Kłapytę czy Dorotę 
Szoblik są chętnie czytane zarówno 
przez najmłodszych, jak i ich rodzi-
ców. Niektóre były prezentowane 
w programie telewizyjnym pt. „Książ-
ki z górnej półki” oraz na Międzyna-
rodowych Targach Książki w Bolonii 

Pokonkursowa zagórzańska 
wystawa

Tydzień Bibliotek

W połowie czerwca biblioteka 
zapełniła się dziełami z po-
konkursowej wystawy prac 

plastycznych z Miejskiego Przedszko-
la nr 2 im. Janiny Porazińskiej w Msza-
nie Dolnej. Konkurs odbył się pod ha-
słem „Trzeźwy świat dziecka”. Dzieci, 
samodzielnie lub wraz z rodzicami, 
wykonały oryginalne, mądre, wzru-
szające i dające do myślenia rysunki 
oraz makiety będące formą protestu 
jak i profilaktyki przeciw destrukcyj-
nemu nałogowi, jakim jest alkoholizm. 
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia 
tej barwnej i pouczającej wystawy.

Red. Biblioteka Miejska

Trzeźwy 
świat dziecka
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w 2003 roku. Najbardziej znane z nich 
to: „Kocie łakocie”, „Bajka o Smoku 
Kraku i o tym jak powstał Kraków”, 
„Łakomczucha”, „Awantura na po-
dwórku”, „Uciekł niedźwiedź”. Po-
wodzeniem cieszy się również seria 
„Zostań Mistrzem”, opisująca naszych 
najlepszych sportowców ukrytych 
pod postaciami zwierząt.
Kolejnym gościem była pani Agniesz-
ka Kęska mieszkająca w miejscowości 
Słopnice nieopodal Limanowej. Jest 
jedną z osób, które dwa lata temu 
zainicjowały utworzenie Stowarzy-
szenia Inicjatyw Społecznych LEGE 
ARTIS. Misją stowarzyszenia jest roz-
wijanie i upowszechnianie prospo-
łecznych i obywatelskich postaw. Po-
moc LEGE ARTIS jest wielowątkowa. 
Przybliża kulturę najwyższej próby 
dzieciom i młodzieży z małych miej-
scowości. Prowadzi akcje edukacyjne, 
z naciskiem na historię Polski (wizy-
ta w Muzeum Armii Krajowej gen. 
Emila Fieldorfa „Nila”, czy Muzeum 
Historycznym Miasta Krakowa). Nie-
sie także materialne wsparcie dwustu 
rodzinom, które znalazły się w ciężkiej 
sytuacji. Organizuje paczki żywno-
ściowe oraz rzeczowe. Na spotkaniu 
z uczniami klas III SP nr 2 opowiadała 
o swojej pracy, a także przybliżyła hi-
storię kaprala Wojtka - niedźwiedzia 
będącego maskotką polskich żołnie-
rzy w czasie drugiej wojny światowej.  
Z klasami II spotkał się Wojciech Pyka, 

prezes Stowarzyszenia Miłosierdzia 
Św. Wincentego a Paulo działające-
go w Rabce-Zdroju. Zaproszony gość 
opowiedział o swojej pracy w Stowa-
rzyszeniu, które wspiera osoby sa-
motne, bezdomne, niezaradne życio-
wo, uzależnione od alkoholu. Celem 
Stowarzyszenia jest niesienie pomocy 
osobom i rodzinom, które z różnych 
powodów są niezdolne do rozwią-
zywania życiowych problemów, 
kształtowanie postaw społecznych, 
wspieranie działań na rzecz osób 
potrzebujących pomocy. Do działań 
Stowarzyszenia należy m. in. prowa-
dzenie kuchni dla ubogich i wydawa-
nie posiłków, odwiedzanie chorych 
w domach, prowadzenie punktu cha-
rytatywnego z wydawaniem żywno-
ści, odzieży i sprzętu gospodarstwa 
domowego, organizowanie Wigilii 
dla samotnych, organizowanie wyjaz-
dów wakacyjnych dla dzieci z rodzin 
wielodzietnych. Opowiadając o swojej 
pracy pan Wojciech gorąco zachęcał 
młodych słuchaczy do podjęcia pracy 
jako wolontariusz. 
Cykl spotkań zakończyła wizyta 
Jadwigi Marzec, autorki, która pi-

sze wiersze, fraszki, bajki, opowia-
dania dla dzieci. Ukazują się one 
w wydaniach zbiorowych: „Alma-
nachu współczesnej fraszki polskiej” 
oraz „Almanachu współczesnej bajki 
polskiej”. W 2017 roku ukazał się de-
biut książkowy autorki pt. „Niezwy-
kły tydzień Frani”, będący tematem 
przewodnim spotkań, które odbyły się 
w szkołach podstawowych na terenie 
naszego miasta. Autorka opowiadała 
o początku tworzenia książki, a tak-
że czytała fragmenty o niezwykłych 
przygodach głównej dziewięcioletniej 
bohaterki książki - Frani. Dziewczyn-
ka mieszka pod Krakowem i co roku 
przyjeżdża na wakacje do swoich 
dziadków, niedaleko Nowego Sącza. 
Bohaterka opowiada m.in. o Święcie 
Dzieci Gór, który odbywa się corocz-
nie w lipcu w Nowym Sączu, a także 
o przygodach i wydarzeniach przeży-
wanych razem ze swoją koleżanką. Pi-
sarka w trakcie spotkania rozmawiała 
i porównywała losy i przygody Frani 
z dziećmi uczestniczącymi w spotka-
niu, którzy byli w podobnym wieku. 
Spotkania było niezwykle ciekawe, 
a aktywność i chęć wypowiedzenia się 
o swoich przeżyciach i różnych przy-
godach przez dzieci pokazały, że były 
one interesujące i wartościowe. Na za-
kończenie każdy uczestnik mógł na-
być książkę i otrzymać pamiątkowy 
wpis.

Red. Biblioteka Miejska 

16 kwietnia Biblioteka zorga-
nizowała dwa spotkania 
z panem Zbigniewem Ma-

sternakiem. Znany prozaik, autor 
scenariuszy filmowych, dramaturg 

i piłkarz, spotkał się z uczniami klas 
IV i V w SP nr 1 i SP nr 2. Na warszta-
tach uczniowie dowiedzieli się w jaki 
sposób powstaje komiks i co zrobić, by 
tworzenie go było zabawą. Pod okiem 
naszego gościa uczniowie tworzyli 
komiksy, których akcja rozgrywa się 
w naszym mieście. Do stworzenia cie-
kawych prac uczestnicy potrzebowali 
jedynie białej kartki papieru, ołówka, 
kredek i co najważniejsze głowy peł-
nej pomysłów. Pod koniec spotkania 
wybrano najciekawsze prace, które 
zostały zaprezentowanie wszystkim 
uczestnikom. 

Red. Biblioteka Miejska

Warsztaty komiksowe
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Aktualnosci z naszych szkół

Ostatnia XLV sesja Rady Miasta 
w dniu 25 czerwca rozpoczęła 
się od wręczenia nagród uczniom 

za szczególne osiągnięcia: za wzorową 
naukę, za zajęcie wysokiego miejsca 
w olimpiadach przedmiotowych i oczy-
wiście za wybitne osiągnięcia sportowe. 
Z każdej szkoły zostało wytypowa-

nych pięciro  uczniów, którzy zostali 
zaproszeni na sesję wraz ze swoimi 
rodzicami. Dyplomy i nagrody wrę-
czali Przewodnicząca Rady Miasta 
Agnieszka Modrzejwska-Potaczek 
z Burmistrzem Miasta Józefem Ko-
walczykiem oraz Przewodniczącą 
Komisji Oświaty Janiną Flig. Każdy 

wyróżniony uczeń został przedsta-
wiony ze swoich osiągnięć, nie zabra-
kło też wspólnego grupowego zdjęcia 
na zakończenie. Jeszcze raz serdecznie 
gratulujemy życząc udanych wakacji 
i zasłużonego odpoczynku!

Gratulacje dla uczniów 
na XLV sesji Rady Miasta

Uhonorowani zostali uczniowie:

ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH nr 1

1. Michał Żądło uczeń klasy VII szkoły podstawowej.
2. Anna Łabuz uczennica klasy  III gimnazjum.
3. Kinga Stachura uczennica klasy III gimnazjum
4. Zuzanna Kopycińska uczennica klasy VII szkoły 

podstawowej.
5. Oskar Pilch  uczeń klasy V szkoły podstawowej.

ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH nr 2

1. Julia Stożek II A Gimnazjum
2. Olga Mielnikiewicz II A Gimnazjum
3. Zuzanna Figura III A Gimnazjum
4. Maksymilian Śmieszek II A Gimnazjum
5. Zuzanna Aksamit VI A Szkoły Podstawowej
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Uczniowie klasy VII a Szkoły 
Podstawowej Nr 1 gościli  
w czasie godziny wychow-

awczej   i  lekcji fizyki  rodzica jednej 
z uczennic swojej klasy Julii Pieron. 
Pan Jacek pracował na stanowisku 
elektronika w  Europejskiej Orga-
nizacji Badań Jądrowych CERN 
(fr. Organisation Européenne pour la 
Recherche Nucléaire). Jest to ośrodek 
naukowo-badawczy  położonym  
na północno-zachodnich przedmieś-
ciach Genewy na granicy Szwajcarii 
i Francji. Najważniejszym  narzędziem  
pracy ośrodka jest największy na świe-
cie akcelerator cząstek – Wielki Zder-
zacz Hadronów. W CERN pracuje 
około dwustu Polaków. Polscy fizycy 
są autorami lub współautorami jed-
nej dziesiątej prac dotyczących badań 
prowadzonych  w CERN – uczest-
niczą między innymi w konstrukcji 
detektorów ALICE, ATLAS, CMS 
i LHCb wchodzących w skład Wielk-
iego Zderzacza Hadronów. 
Technologie opracowane na potrze-
by CERN znajdują wiele zastosowań, 
m.in.  w:

• elektronice i systemach komunikac-
ji (sieć www),

• techniki obrazowania używane 
w medycynie, a także inżynierii 
lądowej, geologii i archeologii

• obserwowanie w czasie rzeczy-
wistym  reakcji chemicznych (syn-
chrotronowe źródła promieniowan-
ia rentgenowskiego),

• neutralizacja odpadów nuklearnych 
źródłami wysokoenergetycznych 
protonów.

Lekcja była  ciekawa  a uczniowie 
poznali zupełnie nieznany, interesują-
cy  i trudny zawód.

Red. SP 1

„Spotkanie z nauką”

17 czerwca 2018 r. w Zespole Placówek 
Oświatowych w Mszanie Dolnej odbył 
się II Piknik Rodzinny. Celem impre-
zy było zintegrowanie rodziców, dzieci 
i nauczycieli, włączenie rodziców do 
aktywnego uczestnictwa w spotkaniu 
i zabawach oraz upowszechnianie spor-
towego, zdrowego stylu życia.  
Podczas festynu, na którym wszyscy 
wesoło się bawili, można było wziąć 
udział w konkurencjach sportowych, 
zespołowych i indywidualnych. Każ-
dy mógł obejrzeć pokazy taneczne, 
Taekwondo oraz wysłuchać wystę-
pu uczniów szkoły. Piknik uświetnił 
występ muzyków ze szkoły Muzycz-
nej w Czasławiu mającego swoją filię 
w Mszanie Dolnej.
Chętni wzięli udział w licznych kon-
kursach z nagrodami, m.in. w konkur-
sie bajkowym, plastycznym pt.” Żyje 
kolorowo – wiem co jem”. Wszelkiego 
rodzaju konkursy były nagradzane 
drobnymi upominkami. Najwięk-
szym powodzeniem cieszyła się lo-
teria fantowa „Każdy los wygrywa”, 
gdzie oprócz wylosowanych fantów, 
dzieci wzięły udział w losowaniu na-
gród głównych którymi były dron, 
rolki, hulajnoga, głośnik JBL oraz kask 
rowerowy. Malowano twarze w cieka-
we wzory, a dzieci świetnie bawiły się 
skacząc na dmuchańcu. 

Szkolny Piknik

Uczeń klasy VII Szkoły Pod-
stawowej nr 1 Michał Żądło 
został laureatem XXIII Ogól-

nopolskiego Konkursu Historycznego 
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskie-
go w latach 1887-1922.” Tegorocz-
na tematyka konkursowa związana 
była ściśle z setną rocznicą odzyska-
nia przez Polskę niepodległości oraz 
kształtowaniem się jej granic. Warto 
wspomnieć, dodaje nauczycielka hi-
storii Małgorzata Kołodziejska, że Mi-
chał Żądło również w ubiegłym roku 
szkolnym był laureatem XXII edycji 
konkursu „Losy żołnierza”, który 
obejmował wówczas lata 1768-1864.
Gratulujemy i życzymy powodzenia 
w następnym roku.

Red. SP1

Michał Żądło 
– ponownie 
laureatem 
konkursu 

historycznego
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Powodzeniem cieszyły się stoiska ga-
stronomiczne z pysznym jedzeniem. 
Uczniowie naszej szkoły pokazali 
jak pięknie potrafią śpiewać, tańczyć 
i wspólnie się bawić. Każdy nauczy-
ciel zgodnie z harmonogramem reali-
zował kilka punktów planu.  Na za-
kończenie wszyscy mogliśmy raczyć 
się grillowaną kiełbaską, popcornem, 
wspaniałym ciastem i zdrowymi na-
pojami. Nie zawiedli i rodzice, którzy 
jak zwykle, gdy zachodzi potrzeba, 
chętnie służą pomocą- za co serdecz-
nie im dziękujemy.  Wszyscy, którzy 
tego dnia przyszli do szkoły, uczest-
niczyli w innych niż zwykle zajęciach 
szkolnych. Byli zadowoleni, odczu-
wali radość i satysfakcję z podjętych 
działań. Każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie interesującego. Atrakcje tego 
dnia zorganizowane dla dzieci i rodzi-
ców pokazały zdrowy sposób spędza-
nia wolnego czasu oraz dobry sposób 
na integrację rodziny. 
Festyn zakończył się sukcesem orga-
nizacyjnym dzięki pomocy rodziców, 
pomocy finansowej udzielonej przez 
sponsorów w tym Burmistrza Miasta 
Mszana Dolna. Dziękujemy wszyst-
kim tym, którzy przyczynili się po-
przez udział w festynie do integracji 
naszej szkolnej społeczności. 

Red. ZPO

30- 31 maja 2017 roku w Centrum 
Sztuki Współczesnej Solvay  w Krako-
wie odbył  się Finał 5 Ogólnopolskie-
go Festiwalu Teatralnego im. Felicjana 
Dulskiego. Podczas dwóch dni festiwa-
lowych zaprezentowało się 10 zespołów 
z całej Polski, wyłonionych w drodze 
eliminacji. Wśród nich znalazła się gru-
pa teatralna „Mały Pretekst” z  Zespołu 
Szkół Miejskich  nr 2 w Mszanie Dolnej 
prowadzona przez panią Katarzynę Wa-
silewską.
Celem Festiwalu  nie jest rywalizacja  
między grupami teatralnymi, ale  po-
kazanie wartości teatru  pod wzglę-
dem  jego  wykorzystania  w edukacji 
dzieci,  młodzieży i dorosłych.   Sam 
Festiwal  jest żywą dyskusją i prze-
żywaniem sztuki oraz docenieniem 
ogromnej roli, jaką pełni teatr ama-

torski w Polsce. Dlatego też orga-
nizatorzy poprzez konfrontację ze-
społów,  doświadczeń  reżyserów 
teatralnych, aktorów i instruktorów  
teatrów zachęcają  nauczycieli  i twór-
ców do korzystania  wychowawczych  
i poznawczych dobrodziejstw  teatru.  

Całe dwa dni należały zatem do  en-
tuzjastów  sztuki – tych małych i tych 
nieco większych. Pierwszego dnia Fe-
stiwalu prezentowało 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 pan-
tomima to  refleksja o naszym świe-
cie współczesnym, w szczególności 
o współczesnym świecie młodego 
pokolenia.  Występ został owacyjnie 
przyjęty przez publiczność. Poziom 
wszystkich  prezentacji  finałowych  
był  bardzo wysoki.  Tym większym 
wyróżnieniem  dla zespołu  i ukoro-
nowaniem dotychczasowej  jego pracy 
twórczej okazała się  nagroda Grand 
Prix Festiwalu, którą jury  w składzie: 

„Mały Pretekst” – duża nagroda

W Gimnazjum Miejskim Nr 
1 działamy charytatywnie 
w ramach małopolskiego 

projektu „Mieć wyobraźnię miłosier-
dzia” już od 2009 roku. Zachęceni 
wezwaniem Jana Pawła II do gotowo-
ści niesienia pomocy potrzebującym, 
przystąpiliśmy do projektu i przyjęli-
śmy nazwę ,,Promyk nadziei”. W na-
szym projekcie postanowiliśmy objąć 
opieką dzieci o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych z naszej szkoły, kole-
gów 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 podejmu-
jemy jeszcze inne akcje np.  „sklepik 
z rozmaitościami”, „kup ciastko i po-
móż” – zbiórka pieniędzy na leczenie, 
na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, 
pomoc dzieciom z ubogich krajów. Od 
początku działalności opiekunką gru-
py wolontariuszy pracujących w pro-
jekcie jest Stanisława Łabuz. W trakcie 
realizacji zadań, do prac włączyło się 
spore grono sojuszników: nauczycieli, 
rodziców i uczniów. Nasza praca nie 
miałaby sensu i nie przynosiłaby ta-
kich efektów bez pomocy pani Dyrek-
tor Anny Górskiej, która wspomaga 
nas finansowo przy organizacji wy-
cieczek, nauczycieli, którzy pomagali 
w organizacji spotkań, przygotowa-
niu 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 
miłosierdzia,” a jako absolwenci ak-
tywnie działają w grupach charyta-
tywnych.
Nasza praca przynosi nam wiele sa-
tysfakcji, wiele pozytywnych, pięk-
nych przeżyć. Wszystkie podejmo-
wane działania są realizowane od  
9 lat i w dalszym ciągu będą kontynu-
owane.

Red. ZSM nr 1

“Mieć wyobraźnię 
miłosierdzia” 

ze św. Janem Pawłem II
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Agnieszka Rzepka – Basta, Anna Su-
fryda i Krzysztof Grygier  przyznało 
za „mądrą tolerancję, twórczą zabawę 
i promocję wartości chrześcijańskich”. 
Ponadto „Mały Pretekst” pochwalony 
został „za czystość inscenizacji, pod-
jęcie ważnego tematu,  oszczędność 
środków i oryginalność”. Natomiast 
pani Katarzyna Wasilewska otrzyma-
ła Nagrodę Specjalną za reżyserię.  
Ogromne brawa należą się organiza-
torom Festiwalu, którzy  zadbali o to,  
by całe wydarzenie przeprowadzone 
było w kulturalnej  i pełnej szacun-

ku atmosferze. Dzięki tak wspaniałej 
uczcie kulturalnej bogatej w różne 
formy teatralnego przekazu wszystkie 
grupy teatralne  mogły nabrać wielu  
ciekawych doświadczeń.  

Grupa teatralna „Mały Pretekst”  skła-
da gorące podziękowania wszystkim, 
którzy wsparli nie tylko finansowo, 
ale i sercem działania zespołu, m.in. 
Panu Burmistrzowi – Józefowi Kowal-
czykowi. 
Dokonania „Małego  Pretekstu”:

2015 r. – I miejsce  na  Festiwalu 
Teatrów „Karuzela Marzeń” 
w Michałowicach - wyróżnie-
nie  na XXIII  Małopolskich 
Spotkaniach Teatrzyków Dzie-
cięcych w Krakowie

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

2017 r. - Grand Prix 5 Ogólnopolskie-
go Festiwalu Teatralnego im. 
Felicjana Dulskiego

Kinga Stachura uczennica kla-
sy trzeciej Gimnazjum Nr 1 
uzyskała II miejsce w Powia-

towym Konkursie Matematycznym 
„Śladami Matematyków”. Konkurs 
odbył się  w Zespole Szkół Nr 1 w Li-
manowej pod Honorowym Patrona-
tem Jan Puchały – Starosty Limanow-
skiego. Tegoroczna edycja konkursu 
przybliżała uczniom postać znanego 
polskiego matematyka Kazimierza 
Kuratowskiego. W rywalizacji brało 
udział 88 uczniów z 19 gimnazjów 
z powiatu limanowskiego. Organi-
zatorzy  podkreślają  bardzo wysoki 
poziom wiedzy zarówno teoretycznej 

jak i praktycznej, którą  prezentowali 
uczestnicy.
Gratulacje kierujemy  dla Kingi  i dla 
Pani Agnieszki  Pyszczek  - nauczy-

cielki matematyki w  Szkole Podsta-
wowej Nr 1  i Gimnazjum Miejskiego 
Nr 1 w Mszanie Dolnej.

Red. SP1

Sukces matematyczny 
uczennicy z ,,JEDYNKI’’

W tym roku postanowiłyśmy 
wziąć udział w rekrutacji 
na XXIV sesję Sejmu Dzie-

ci i Młodzieży, której temat brzmiał:  
„Posłowie pierwszego Sejmu Niepod-
ległej.” Głównym celem projektu było 
przekazanie jego uczestnikom wie-
dzy na temat zasad funkcjonowania 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
procesu legislacyjnego. Rekrutacja 
rozpoczęła się 27 lutego 2018. Dwu-
osobowe zespoły uczniów w wieku 13 
– 17 lat miały zaplanować kampanię 
wyborczą posła lub posłanki do Sejmu 
Ustawodawczego lub Sejmu I kaden-
cji z uwzględnieniem środków prze-
kazu dostępnych w latach 1918-1922. 
Zadanie składało się z sześciu eta-
pów i obejmowało m.in.  następujące 
działania:  zorganizowanie kampanii 
wyborczej i przeprowadzenie ankiety 
wśród lokalnej społeczności. Po wyko-
naniu wszystkich etapów z niecierpli-
wością czekałyśmy na wyniki. Towa-
rzyszyły nam różne emocje; od ekscy-

tacji po niepokój. Nasze wątpliwości 
zostały rozwiane 30 kwietnia b.r. gdy 
na stronie SDiM opublikowane zosta-

ły wyniki.  Hurra! Jesteśmy na liście! 
Cieszyłyśmy się, że  1 czerwca zasią-
dziemy w ławach poselskich w Sejmie. 
Było to dla nas wielkie wyróżnienie.

Zanim emocje opadły do końca, czeka-
ło nas rozczarowanie. Otrzymałyśmy 
informację mailową, że SDiM został 
odwołany i nie wpuszczą nas do sej-
mu. Nie mogłyśmy tego pojąć. Zasta-
nawiałyśmy się co wpłynęło na decy-
zję Kancelarii Sejmu i czy nasza dwu-
miesięczna praca poszła na marne. Jak  
wynika z ostatnich doniesień  XXIV  
sesja  SDiM  odbędzie się 27 września 
tego roku. Mamy  nadzieję, że  tym  
razem  nikt  nie  pokrzyżuje nam  pla-
nów i naszych marzeń.

 Olga Mielnikiewicz i Julia Stożek -  
posłanki na XXIV sesję Sejmu Dzieci 

i Młodzieży, uczennice Zespołu 
Placówek Oświatowych  

w Mszanie Dolnej

„Posłanki Sejmu Dzieci i Młodzieży 
z Mszany Dolnej”
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Nie takiego gromu z wiosen-
nego nieba spodziewaliśmy 
się w piątkowe popołudnie, 

27 kwietnia. Wieść o śmierci śp. 
Jana Mikołajka lotem błyskawi-
cy rozeszła się po Mszanie Dol-
nej i okolicy. Kto choć raz spotkał 
na swojej drodze Pana Janusza, 
bo tak chyba większość z nas 
zwracała się do niego, pamięć 
o tym niezwykłym człowieku za-
chowa po wsze czasy.

Urodził się w roku 1947 w Grodzisku 
Mazowieckim. Ukończył Państwo-
wy Instytut Psychologii Specjal-
nej w Warszawie i rozpoczął pracę 
w Białymstoku, w tamtejszym zakła-
dzie wychowawczym. Kiedy jeden 
z kolegów-wychowawców tam pra-
cujących, wspomniał o bliźniaczej pla-
cówce, ale na drugim krańcu Polski, 
w Mszanie Dolnej, młody psycholog 
z  Mazowsza nie wahał się ani chwili 
i tak miasto pod Lubogoszczą stało się 
jego domem. Tu poznał przyszłą żonę, 

tu urodziła się jedyna córka Ola, tu 
wybudował dom rodzinny, na ul. Ma-
tejki, otoczony cudownym ogrodem.
 
Większość swojego zawodowego 
życia poświęcił młodym chłopcom 
z powikłaną, a często tragiczną histo-
rią życia. Był w mszańskim „popraw-
czaku” wychowawcą i dyrektorem. 
Po przejściu na emeryturę podjął 
na krótko pracę nauczyciela muzyki 
w mszańskiej „jedynce”, wszak mu-
zyka właśnie była jego największą 
pasją. Z akordeonem prawie się nie 
rozstawał – przygrywał emerytom 
i rencistom przy ognisku, podczas 
wycieczek i pielgrzymek i w czasie 
wspólnego kolędowania przy Żłób-
ku, a miłośnikom górskich wędrówek 
po szczytach Beskidu Wyspowego, 
Gorców i Bieszczad, przypominał 
„dzieweczkę, co szła do laseczka”, 
i „Cyganeczkę Zosię” ale wszyscy pa-
miętać będą pieśń o sokołach..”Hej, 
hej sokoły, omijajcie góry, lasy, doły...” 
której nie mogło nigdy zabraknąć. 

 Bo góry i wędrówki po górskich 
szlakach były jego kolejną pasją. Jeśli 
mszański PTTK organizował wypra-
wę, to pan Janusz był zawsze gotów, 
by zdobyć kolejny szczyt, by spotkać 
się z przyjaciółmi, usiąść przy ognisku 
i zaśpiewać, i zagrać tak głośno, by 
niosło się hen, po górach i dolinach! 
Działał również w mszańskim oddzia-
le Polskiego Towarzystwa Ludoznaw-
czego.
 
Ale zmarły śp. Jan Mikołajka miał 
jeszcze i inne pasje – ogród i historię, 
o której mógł z pasją opowiadać cały-
mi godzinami. Czasy II wojny świato-
wej, po której zakończeniu niebawem 
przyszedł na świat, były mu szcze-
gólnie bliskie. Prywatna biblioteka 
była pełna książek o tej tematyce. Był 
żarliwym patriotą, szczerze zatroska-
nym o losy Polski. Ubolewał nad po-
działami, nie podobały mu się kłótnie 
i waśnie polsko-polskie. Bardzo chciał, 
byśmy szukali w bliźnim przede 
wszystkim dobra.
 
Od zgiełku i gwaru codzienności 
uciekał do ogrodu. Przechodząc ul. 
Matejki można było każdego roku po-
dziwiać cudownie kwitnące drzewa, 
krzewy, kwiaty i pięknie wypielęgno-
waną trawę. W tym roku było podob-
nie, wiosna przyszła, jakby wcześniej, 
wcześniej też śp. Jan zabrał się za prace 
w swoim ogrodzie. Tak było i w ostat-
ni piątek, ale wtedy właśnie Boski 
Ogrodnik uznał, że to będzie ostat-
nia wiosna, ostatnie cięcia młodych  
pędów i śp. Jana zawezwał do swo-
jego niebiańskiego Ogrodu. Pomimo 
natychmiastowej pomocy Jan Miko-
łajka zmarł. Przeżył 71 lat – lat pięk-
nych i owocnych, lat służby innym 
i najbliższym. Pozostawił pogrążoną 
w bólu i smutku Małżonkę, córkę  
Olę i wnuczęta, które kochał najmoc-
niej, o których mógł opowiadać godzi-
nami.
 
Panie Januszu, ktoś powiedział, 
że muzyka musi płynąć z serca - tylko 
wtedy do serca trafi. Taką była Twoja, 
Przyjacielu muzyka. Płynęła z Two-
jego wielkiego serca i trafiała w na-
sze. Takim Cię zapamiętamy i takim  
pozostaniesz w naszej pamięci. Dzię-
kujemy za wszystko! Spoczywaj w po-
koju.

Red. na podstawie: www.limanowa.in
Fot. UM

Zmarł Jan Mikołajka, 
były dyrektor mszańskiego ośrodka wychowawczego



Lato 2/2018www.mszana-dolna.eu22

Turystyka

Ale jak na Czarny Dział – nie-
wiele brakowało. W słynnym 
zeszycie Terenowego Koła 

PTTK pojawiła się lista na 93 osoby! 
Otwarcie „XIV Spotkań w górach” 
można uznać za udane – humory do-
pisywały, na rozgrzewkę odbył się 
bardzo szybki i bardzo prosty kon-
kurs dla najmłodszych, nie zabrakło 
też grupy, która nie odpuszcza nawet 
zimą, chodzili po górach (bo jako tu 
robić przestoje) i jeszcze przed wspól-
nym ogniskiem na Czarnym Dziale 
wypili kawę na Ćwiliniu. Od razu było 
widać, tych, którzy sezon wcześniej 
zdobyli za cztery wyjścia pamiątkową 
koszulkę – tym razem kolorze bordo. 
Jaki będzie kolor w tym roku, tego 
jeszcze nie wiemy, ale na pierwszym 
spotkaniu każdy mógł zabrać plan 
tegorocznych Spotkań. Wcześniej po-
jawił się też w naszej miejskiej gazecie, 
wraz z krótką wzmianką o czterech 
wycieczkach wyjazdowych.  Wyjazdy 
rozpoczęły się od czerwca – wyprawą 
na Rycerzową w Beskidzie Żywiec-

kim, w lipcu – turyści przeszli pasmo 
łososińskie, w sierpniu – miał miejsce 
wyjazd do skamieniałego miasta, czy-
li Ciężkowic, a na jesienny finał – 1-2 
września zaplanowane są Bieszczady. 
Warto też śledzić stronę naszego rab-
czańskiego Oddziału – pojawiają się 
tam informacje o ciekawych wyjaz-
dach. Do zobaczenia na turystycznych 
szlakach!
Wszystkim zainteresowanych wspól-
nym wędrowaniem przekazujemy 
informację, iż regulamin spotkań nie 
uległ zmianie, uczestnicy XIV „Spo-
tkań w górach” wybierają trasy tak, 

aby spotkać się na szczycie lub w in-
nym wyznaczonym miejscu w godzi-
nach 13.00-14.00. W „Spotkaniach 
w górach” mogą brać udział indywi-
dualni turyści i grupy zorganizowane. 
Dzieci i osoby niepełnosprawne rów-
nież mogą brać udział w wycieczkach 
ale wyłącznie pod opieką dorosłych. 
Spotkania odbywają się w wyznaczo-
nych miejscach bez względu na pogo-
dę. Organizatorzy przyznają nagrody 
uczestnikom, którzy zaliczyli przy-
najmniej cztery z sześciu szczytów. 
Serdecznie zapraszamy do wspólnego 
wędrowania! 

Dopisała pogoda i frekwen-
cja, bo blisko 800 piechurów 
zdobyło w niedzielę górę Lu-

bogoszcz. Główna grupa turystów 
z przewodnikiem wędrowała szla-
kiem czerwonym. Byli jednak i tacy 
turyści, którzy wybierali inne szlaki, 
od Kasinki Małej, Kasiny Wielkiej czy 
chociażby z Mszany Dolnej. Słonecz-
na pogoda towarzyszyła spotkaniu 
na Lubogoszczy. W tym dniu rów-
nież świętowano jubileusz 95-lecia 
Bazy Lubogoszcz. Na szczyt Lubo-
goszczy największa grupa turystów 
wędrowała szlakiem czerwonym 
i czarnym pod opieką przewodnika 
Mirosława Sipaka. Gości na szczycie 
powitali burmistrz miasta Józef Ko-
walczyk, kierownik Bazy Lubogoszcz 
Maria Grzęda i himalaista Jacek Ber-
beka. Uroczystą mszę świętą przy 

Krzyżu Wędrowca, będącym repliką 
Krzyża z Pass Pardoii w Dolomitach. 
odprawił ksiądz biskup Tadeusz Pie-
ronek wspólnie z ks. Dominikiem Po-
pielarczykiem z parafii w Kasince Ma-
łej. Oprawę muzyczną Mszy zapewni-
ła kapela Cindraje z Mszany Górnej.
Po wspólnym zdjęciu uczestnicy złazu 
przeszli do Bazy Lubogoszcz, gdzie 

organizatorzy przygotowali bogaty 
program. Najpierw turyści posili się 
bardzo smacznym żurkiem lubogosz-
czańskim. a następnie uczestniczyli 
w licznych konkursach i konkuren-
cjach sprawnościowych. Mogli sko-
rzystać m innymi ze ścianki wspinacz-
kowej czy kolejki linowej.
Gości bawiła kapela Cindraje i zespół 
Muzyczny Forte.
Można było spróbować i zakupić mio-
dy na kiermaszu Koła Pszczelarzy 
w Mszanie Dolnej. Spośród ponad 
800 rzeszy turystów najmłodszym 
zdobywcą Lubogoszczy okazał się 
18-miesięczny Franek Cież z Kasinki 
Małej, a najstarszym 91-letni Julian 
Kasprzyk z Mszany Dolnej. Z najdal-
szego zakątka Polski przybyła Wik-
toria Szostak z Miechowa, a ze świata 
Artur Lukienchuk z Kijowa na Ukra-
inie. W konkursie Wiedzy o Beskidzie 
Wyspowym i Miastu Mszana Dolna 
zwyciężyła Magda Palacz z Lipowego 
przed Wiktorem Mamakiem z Lipo-
wego i Julią Kowal z Tenczyna. Naj-
milszą Lubogoszczy wybrano Julię 
Krzysztof z Mszany Górnej, a najmil-
szym Bogumiła Krzysztof z Mszany 
Górnej. Laureaci otrzymali atrakcyj-
ne nagrody z rąk burmistrza Kowal-
czyka, zastępcy dyrektora Szkolnego 
Ośrodka Sportowego w Krakowie Je-

W góry, w góry z PTTK-iem 
- rekordu otwarcia nie było, ale….

Odkryj Beskid Wyspowy – Lubogoszcz
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rzego Kościelniaka, sekretarza miasta 
Antoniego Roga i wiceprzewodniczą-
cej Rady Miasta Agnieszki Sasal.
Spotkanie organizacyjnie wsparli: 
Szkolny Ośrodek Szkolny w Krakowie 
z dyrektorem Zdzisławem Traczem 
i zastępcą dyrektora Jerzym Kościel-
niakiem, Baza Lubogoszcz z kierow-
nik Marią Grzędą, Tadeusz Patalita, 
Stanisław Biedrończyk z Nadleśnic-
twa Limanowa, radny Bogdan Su-
rówka i Stanisław Cygal, Stanisław 
Frączek, Adam Chrustek i Agnieszka 
Józefiak – Lewandowska z Urzędu 
Miasta Mszana Dolna.
Organizatorzy: Miasto Mszana Dolna, 
Szkolny Ośrodek Sportowy w Krako-
wie, Baza Lubogoszcz, Koło Pszczela-
rzy w Mszanie Dolnej.

 
Red. OBW

Fot. UM, R. Mielnicki

Więcej szczegółów  
o kolejnych wyjściach na:  

www.odkryjbeskidwyspowy.pl
Projekt został dofinansowany 

ze środków Województwa 
Małopolskiego w ramach konkursu 

„Małopolska Gościnna”

Realizatorem projektu jest Fundacja 
Rozwoju Regionu Rabka wraz 

z 19 gminami, Kołem Pszczelarza 
w Mszanie Dolnej i Forum Gmin 

Beskidu Wyspowego.

„Wypad w plener” to tytuł  progra-
mu realizowanego przez Telewizję 
Kraków, w którym pokazywane są 
miejsca godne odwiedzenia i wy-
darzenia, w których uczestnictwa 
nie można sobie darować. 
Reporterzy programu w majowy 
weekend trafili do Mszany. A był to 
dzień, w którym w ramach akcji Od-
kryj Beskid Wyspowy odbywał się 
rajd turystyczny Tour Mszana Dolna. 
Na szlaku ekipa programu napotkała 
grupkę turystów przemierzających 
Beskidzkie Wyspy. Wszyscy uśmiech-
nięci i zachwyceni pięknem regionu 
zachęcali do jego odwiedzin. Infor-

macji turystycznych i historycznych 
o naszym Mieście i okolicach udzielili 
również mieszkańcy: Marek Panek, 
Radosław Rusnarczyk, Teofila Latoś 
i Piotr Armatys. Reportaż do obejrze-
nia na stronach internetowych miasta 
i  TVP 3 Kraków.
Aby promować szerzej nasze Miasto 
i dotrzeć do większej liczby turystów 
Urząd Miasta wydał niedawno in-
formator turystyczny zatytułowany  
„Mszana Dolna dla każdego”. Zawie-
ra on w sobie najważniejsze informa-
cje o naszym Mieście, plany i opisy 
przykładowych wycieczek, infor-
macje o szlakach, bazie turystycznej, 

noclegowej i gastronomicznej. Tury-
sta mając w ręku informator z pew-
nością dopasuje swoje oczekiwania 
do proponowanych w nim sposobów 
spędzenia wolnego czasu w Mszanie 
Dolnej i czas ten będzie mile wspomi-
nał. Informator nasz dotarł już nawet 
do dalekiej Italii, gdzie to Burmistrz 
Józef Kowalczyk podczas podróży 
w ramach promocji wręczył go Bur-
mistrzowi miasta Vasto we Włoszech.

Red. Janusz Matoga

O Mszanie Dolnej w telewizji

Serdecznie podziękowania 
za pomoc w realizacji programu 

dla:

Pani Teofili Latoś – Prezes 
Oddziału Polskiego Towarzystwa 

Ludoznawczego w Mszanie 
Dolnej, Piotra Armatysa 
– Dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Kultury, Czesława 
Szynalika, Marka Panka, Radka 

Rusnarczyka, Maćka Roga, 
Józefa Budacza
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Rekreacja i czas wolny

Plaża miejska 
w Mszanie Dolnej!

„Mszana 
biega”

W piątek, 29 czerwca od-
było się wydarzenie 
artystyczno -rozrywko -

we  pn. „Oficjalne otwarcie plaży 
– powitanie lata 2018”. Impreza 
była częścią projektu pn. „Strefa 
turystyczno-wypoczynkowa wraz 
z imprezą inaugurującą sezon let-
ni”, który jest finansowany przez 
Województwo Małopolskie w ra-
mach II Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Małopolskiego. 
Podczas tego wydarzenia na boisku 
sportowym przy ul. Starowiejskiej 
w rytm znanych przebojów m.in. 
Zespołu Video, GooroleSKA, Karo-
liny Szczurowskiej bawiło się ponad 
2000 osób. W trakcie imprezy miało 
miejsce również oficjalne otwarcie 
plaży, w którym udział wzięli Prze-
wodnicząca Sejmiku Województwa 
Małopolskiego Urszula Nowogórska, 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Franciszek Dziedzina, przedstawiciele 
miasta – Burmistrz Józef Kowalczyk 
oraz przewodnicząca Rady Miasta 
Agnieszka Modrzejewska- Potaczek, 
radni miasta, realizatorzy projektu 
- prezes Stowarzyszenia Piękna Zie-
mia Gorczańska Rafał Kubowicz wraz 
z pracownikami, a także pomysło-
dawca przedsięwzięcia Radny Bartosz 
Piątkowski. 
Zaraz po rozmontowaniu sceny, 
nagłośnienia i oświetlenia, a także 
uprzątnięciu terenu po tym wydarze-

niu plaża przybrała swoje kształty. 
Pojawiły się leżaki, parasolki, boiska 
do siatkówki. Wszystko oczywiście 
nieodpłatnie. Dawna plażówka zmie-
niła się nie do poznania i chociaż 
może jeszcze nie wszystko jest dopię-
te na ostatni guzik to śmiało można 
przyjść i wypocząć nad wodą.
Dwa miesiące używania plaży mamy 
już za sobą, codziennie można na niej 
zaobserwować dziesiątki osób, a co 
niedzielę spokojnie można liczbę wy-
poczywających szacować na setki. 
Wiadomo, że wszystkim się nie uda 
dogodzić bo już pojawiają i pewnie 
pojawiać się będą negatywne komen-
tarze ale osobiście uważam, że miejsce 
to należy docenić (w końcu powstało 
dzięki Waszym głosom) i mieć nadzie-
ję, że pozytywnie wpisze się w nasz 
mszański krajobraz. 
Podkreślałem i podkreślać będę, że to 
wszystko nie udałoby się bez wsparcia 
Miasta Mszana Dolna wraz z panem 
Burmistrzem Józefem Kowalczykiem 
na czele, któremu również i z Budże-
tu miasta udało się wynaleźć środki 
na realizację tego projektu w szczegól-
nie w zakresie prac ziemnych. Liczę 
jednak jeszcze na dalszą tak efektyw-
ną współpracę w zakresie rozwoju 
tego miejsca. 
Dziękuje również Stowarzyszeniu 
Piękna Ziemia Gorczańska z preze-
sem Rafałem Kubowiczem oraz pra-
cownicami Ewą, Agnieszką i Martą 
za wsparcie i prowadzenie całej doku-
mentacji merytorycznej.
Stowarzyszenie jest w trakcie rozli-
czania projektu, które musi zostać za-
mknięte do końca września 2018 roku, 
po tym terminie dla zaineresowanych 
będą do wglądu wszelkie dokumenty 
– oczywiście jeśli nie naruszy to posta-
nowień umownych.

Red. Bartosz Piątkowski

Na sobotnie bieganie w par-
ku w ramach akcji „Polska 
Biega” zebrało około setki 

uczestników. Mali i duzi ustawili się 
w długiej kolejce po startowy numer. 
Akcja mająca na celu promocję bie-
gania i zdrowego stylu życia u nas, 
lokalnie stała się naszą „biegową” 
wizytówką. Poza systematycznymi 
zazwyczaj piątkowymi biegami - or-
ganizowanymi przez Sekcję MOK 
w parku, to właśnie bieg „Polska Bie-
ga” przyciąga największą ilość uczest-
ników. Mali i duzi mierzą swoje siły 
na różnych dopasowanych do wieku 
dystansach, a najwięksi śmiałkowie 
i wyczynowcy starają się okrążyć park 
pięć razy. Meta dla każdego kończy-
ła się dekoracją – pamiątkowy medal 
na szyi, woda i coś słodkiego, a starto-
we numery potrzebne były jeszcze do 
przeprowadzenia loterii. Gratulujemy 
wszystkim i zapraszamy na kolejne 
biegi!

Red. i fot. UM

Serdecznie dziękujemy naszym 
sponsorom: 

Pensjonat „Szczebel”
„Studio ruchu” Katarzyny 

Mielnikiewicz 
„Ecru” Gabinet Kosmetyki 

Profesjonalnej Joanny Ciężadlik
oraz Salon Fryzjerski Marzeny 

Rapacz

Organizatorami akcji „Polska 
Biega” byli: Miejski Ośrodek 

Kultury i Urząd Miasta 
w Mszanie Dolnej.

Dziękujemy za pomoc 
organizacyjną sekcji Biegów 

Górskich i Długodystansowych 
oraz wszystkim sympatykom 

sportu.
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Można śmiało napisać, 
że te dwa turnieje są spor-
tową tradycją w wakacje. 

Niezmiennie też lipiec należy do siat-
karzy, a sierpień do tenisowych gra-
czy. TKKF „Lubogoszcz” organizując 
w miesiącu lipcu Turniej Siatkówki 
Plażowej niejako otwiera Dni Msza-
ny Dolnej. W tym roku czternasty już 
turniej odbył się na dwóch nowych 
boiskach przy miejskiej plaży. Mecze 
odbywały się równolegle, a zarówno 
zawodnicy jak i kibice chętnie korzy-
stali z rozłożonych leżaków i paraso-
li. Sierpniowy jubileuszowy turniej 
na kortach z uwagi na niesprzyjającą 
pogodę w sobotę, w niedzielę prze-
dłużył się do późnych godzin wie-
czornych. Zawodnicy do samego 
końca czekali na najbardziej emocjo-
nującą potyczkę o pierwsze miejsce. 
Tym razem z uwagi na niespodziewa-
ną kontuzję Wojciech Wojciechowski 
najwyższe podium oddał kolegom. 
Mamy nadzieję, że za rok, odpowia-
dając na zaproszenie organizatorów 
zawalczy o pierwsze miejsce – trzy-
mamy za słowo!

Sportowe Wakacje z UKS 
„Beskid” Mszana Dolna

Pierwsze dwa tygodnie wakacji 
były bardzo pracowite dla znacz-
nej grupy dzieci i młodzieży z te-

renu miasta Mszana Dolna. Zamiast 
siedzieć przed telewizorem lub kom-
puterem uczestniczyli oni w całodnio-
wych zajęciach sportowych. Wszystko 
to za sprawą Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Beskid” Mszana Dolna, 
który zorganizował pierwszą edycję 
„Półkolonii Sportowej 2018”. Moty-
wem przewodnim była nauka i dosko-

nalenie gry w tenisa ziemnego na kor-
tach przy Pensjonacie Szczebel połą-
czona z zajęciami sportowymi ( piłka 
siatkowa, ręczna, koszykowa, nożna) 
na Miejskiej Hali Sportowej w Msza-
nie Dolnej. Te sportowe zmagania 
przeplatane były zajęciami na basenie. 
Każdy uczestnik miał zagwarantowa-
ne wyżywienie. Jeśli do tego dodamy 
profesjonalną kadrę instruktorską to 
wychodzi nam fantastycznie spędzo-
ny wakacyjny czas. Warto nadmienić, 

iż półkolonię sportową dofinansował 
Urząd Miasta Mszana Dolna. UKS 
„Beskid” już dzisiaj zaprasza na ko-
lejną edycję tej sportowej akcji, która 
odbędzie się w przyszłe wakacje. 

Red i fot: Ł. D.

Dwa turnieje w dwa miesiące

Wyniki XIV TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ:
Kobiety 
1. Izabela Łabuz – Marta Jonak
2. Agnieszka Talip – Elżbieta Działowy
3. Sylwia Sraga – Anna Muniak
4. Barbara Lis – Zuzanna Kolbiarz

Mężczyźni 
1. Krzysztof Zięba – Artur Motyl
2. Krzysztof Myszogląd – Roman Smółka
3. Jakub Duda – Dawid Ograbek
4. Damian Cieniawski – Michał Nadkański
Dziękujemy firmie Bio-Reh Gabinet Fizjoterapii za napoje dla uczestników 
turnieju

Wyniki XX TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO:
Kategoria OPEN
1. Jarosław Kosek, Kraków
2. Konrad Lisowski, Nowy Sącz
3. Adam Krzysztofiak, Niedźwiedź
4. Bartłomiej Ptak, Kraków

Kategoria powyżej 60 lat
1. Ryszard Gargula, Kraków
2. Wojciech Skibinski, Kraków
3. Wojciech Wojciechowski, Kraków
4. Józef Mikołajczyk, Myślenice
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Stowarzyszenia z czekami

Myśliwi nas upolowali, 
a pomogli im strażacy

Zakończyło się głosowa-
nie w IV edycji programu 
grantowego Tesco „Decy-

dujesz pomagamy”. Klienci Tesco 
w otwartym głosowaniu wybrali 
organizacje, które otrzymają gran-
ty na realizację lokalnych inicja-
tyw. W miniony czwartek, 12 lipca 
w sklepie Tesco w Limanowej od-
było się uroczyste wręczenie cze-
ków.  
Na spotkania filmowe – „Aktywną je-
sień z Lamą” Stowarzyszenie LAMA 
z Mszany Dolnej odebrało czek na  
5 000 zł. Stowarzyszenie „Limanowska 
Akcja Charytatywna” za kwotę 3 000 
zł planuje zorganizować sportowe po-
tyczki integracyjne w ramach projektu 
„Równi, a jednak różni”. Do kuchni 
na międzypokoleniowe gotowanie 
i pieczenie zaprasza Koło Gospodyń 
Wiejskich z Lipowe, które znalazło się 
w finałowej trójce. Czeki wręczał me-
nager sklepu Tesco Grzegorz Łazarz 
w obecności Magdaleny Pacholarz - 
kierownika zespołu sklepu.
Konkurs polegał na głosowaniu 
na jeden z trzech projektów społecz-

nych w naszym regionie. Głosowanie 
odbywało się przez miesiąc w trzech 
sklepach Tesco, w Mszanie Dolnej, 
Limanowej i Myślenicach. Za każde 
zakupy można było wrzucić żeton do 
puszki, głosując tym samym na wy-
brany projekt. Mieszkańcy Mszany 
Dolnej okazali się najbardziej aktyw-
nymi głosującymi. LAMA zdobyła 
liczbą 19 423, LACH 16 086, KGW Li-
powe 13 018. Serdecznie dziękujemy 
mieszkańcom za zaangażowanie się 
w akcję i oddawanie głosów, nie po-
zostaje nic innego tylko zaprosić do 
udziału w organizowanych przez sto-
warzyszenia przedsięwzięciach.

Red i fot. LAMA

Myśliwi z Koła Łowieckie-
go „Grunwald” z Mszany 
Dolnej zaprosili Koło Pol-

skiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością In-
telektualną funkcjonujące rów-
nież w Mszanie Dolnej na całe 
popołudnie 17 czerwca na grilla 
do Wilczyc. Jechaliśmy jak na we-
sele liczną kolumną samochodów 
na czele których jechał wóz stra-
żacki wiozący tych, którzy samo-
chodu nie posiadają.  

Na miejscu oczekiwali nas myśliwi 
i strażacy z Łostówki i Mszany Górnej 
z rodzinami. Organizatorzy przygoto-
wali stoły pełne ciast, słodyczy, owo-
ców i napojów. Na grillu skwierczały 
apetyczne kiełbaski. Uroczyście przy-
witał nas, w galowym stroju, Prezes 
Koła „Grunwald”.
Po obfitym posiłku mogliśmy obejrzeć 
wnętrze wozu strażackiego, a nasi 
chłopcy dokonać przymiarki na ochot-
ników strażaków. Wszyscy chętni 
mogli zaprezentować się w pełnym 

Finałowy 
hat-trick 

mszańskiej 
Jedynki

14 czerwca w Starostwie Po-
wiatowym w Limanowej 
odbyło się uroczyste podsu-

mowanie osiągnięć sportowych szkół 
biorących udział w Powiatowym 
Systemie Współzawodnictwa Spor-
towego. W roku szkolnym 2017/18 
I miejsce w kategorii szkół, I miejsce 
w kategorii dziewcząt oraz I miejsce 
w kategorii chłopców zdobyła Szko-
ła Podstawowa nr 1 w Mszanie Dol-
nej. Gimnazjaliści ”Jedynki” również 
trzykrotnie nagradzani za II miejsce – 
w kat. szkół, II miejsce – kat. chłopców 
i III miejsce – kat. dziewcząt. 
Puchary i dyplomy odbierali zwy-
cięzcy rankingu na najlepszego spor-
towca Aleksandra Cyrwus, Jan Gocał 
i Wiktor Antosz wraz z nauczycielem 
wychowania fizycznego Zbignie-
wem Stachurą. W tym roku szkolnym 
uczniowie wzięli udział w 52 impre-
zach sportowych (w 81 kategoriach) 
na poziomie miasta, powiatu, rejonu 
i województwa. 14 razy zdobywali 
Mistrzostwo Powiatu, 18-krotnie tytuł 
wicemistrzowski i 15 razy miejsce III.
Warto nadmienić, że ranking prowa-
dzony jest od 10 lat i na czele rywali-
zujących 79 szkół powiatu limanow-
skiego znajduje się właśnie Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Mszanie Dolnej.

Serdecznie gratulujemy!

Wszystko o sporcie w „Jedynce” moż-
na znaleźć na www.sp1mszanawf.
cba.pl

Red. SP1
Fot. Zbigniew Stachura
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rynsztunku strażaka, mało tego mo-
gli spróbować polewać wodą z węża. 
Oczywiście konieczne było uwiecznie-
nie nowego wizerunku ze strażakami.
W pewnym momencie na teren „Pre-
zesówki” wjechał samochód policji 
– mała konsternacja, bo żadna inter-
wencja nie była potrzebna, przyjechali 
żeby dodatkowo uatrakcyjnić spotka-
nie. Nasi podopieczni mogli obejrzeć 
pojazd policji i różne bardzo ciekawe 
akcesoria, jak np. kamizelkę kulood-
porną, którą można było na sobie wy-
próbować, przymierzyć hełm, obej-
rzeć pałkę, zapoznać się z działaniem 
alkomatu, ale największą atrakcją było 
skucie ich kajdankami. Oczywiście 
i tym razem nie obyło się bez pamiąt-
kowego zdjęcia z policjantami.
Trochę pośpiewaliśmy piosenki bie-

siadne i …. kolejna niespodzianka 
– przyjechał Zespół Dolina Mszanki. 
Tak nam pięknie grali, że niektórzy 
puścili się w tany. Krzyś w koszulce 
z napisem „Najwspanialszy chłopiec 
na świecie” okazał się również dosko-
nałym tancerzem.
Na pożegnanie każde nasze dziecko 
dostało torbę z drobnymi upominka-
mi. Organizatorzy pomagali nam do-
trzeć do samochodów. Uśmiechnięci 
i szczęśliwi wracaliśmy do domów. 
Jeszcze nie możemy ochłonąć, że tyle 
bezinteresownej pracy i serdeczności. 
Udało się wspaniale, długo będziemy 
pamiętać, serdecznie dziękujemy.

Red. Bożena Borkowska
Fot. Stowarzyszenie PSONI

140-lecie Ochotnicznej Straży Pożarnej

W sobotę 19 maja o godz. 15.45 
uroczystym przemarszem 
do kościoła pod wezwa-

niem Św. Michała Archanioła roz-
począł się jubileusz naszej jednostki. 
Msza św. koncelebrowana przez księ-
ży proboszczy obu mszańskich para-
fii: Jerzego Raźnego oraz Tadeusza 
Mrowcę, a także kapelanów: ks. Wła-
dysława Kuliga, Stanisława Kaczkę 
oraz Rafała Ryczka sprawowana była 
w intencji Ochotniczej Straży Pożar-
nej, Orkiestry, osób wspierających 
oraz zmarłych strażaków i członków 
orkiestry okazji jubileuszu 140-lecia 
istnienia jednostki OSP Mszana Dolna.
Po mszy św. na placu przed remi-
zą odbyło się wręczenie odznaczeń, 
a także wystąpienia zaproszonych 
gości. Swoją obecnością zaszczycili 

nas: Prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Związku OSP RP w Krakowie, Poseł 
na sejm RP - Edward Siarka, Zastęp-
ca Prezesa, Kazimierz Czyrnek oraz 
Bolesław Żaba - Prezes Związku Po-
wiatowego OSP RP Grzegorz Janczy, 
Zastępca komendanta Wojewódzkie-
go PSP mł. Bryg Paweł Sejmej, Prze-
wodnicząca Sejmiku Województwa 
Małopolskiego Urszula Nowogórska, 
Starosta Limanowski Jan Puchała, Wi-
ceprzewodniczący Rady Powiatu Li-
manowskiego Franciszek Dziedzina, 
Burmistrz Miasta Mszana Dolna Józef 
Kowalczyk oraz Radni Miasta Msza-
na Dolna wraz z Przewodnicząca 
Agnieszką Modrzejewską-Potaczek.
W uroczystościach udział wzięły tak-
że poczty sztandarowe z gminy Msza-
na Dolna i gminy Niedźwiedź.

Po zakończeniu wystąpień odbyła się 
uroczysta defilada, a następnie wszy-
scy goście udali się do naszej sali balo-
wej na obiad.
Z tego miejsca serdeczne słowa uzna-
nia i podziękowania dla naszych dar-
czyńców i sponsorów. Bez waszego 
wkładu i zaangażowania ciężko by-
łoby nam prowadzić nasze działania 
z takim zaangażowaniem i na tak wy-
sokim poziomie jak obecnie.
Cieszymy się, że jesteście z nami i za-
wsze możemy na was liczyć.

Red. i fot. Bartosz Piątkowski, OSP

Projekt realizowany przy wsparciu 
finansowym Województwa 

Małopolskiego w ramach konkursu 
„Mecenat Małopolski”
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