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Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i zastrzega sobie prawo
do skracania artykułów i korespondencji oraz opatrywania ich 
własnymi tytułami. Do druku złożono 21.12.2009 r.

Cennik reklam

Cennik reklam okładka (netto)
1/4 strony - 200 zł
1/2 strony - 300 zł
cała strona - 500 zł

Cennik reklam (środek) netto
1/4 strony - 160 zł
1/2 strony - 240 zł
cała strona - 400 zł

Reklama w dwóch kolejnych 
numerach - zniżka 10%
w 3 kolejnych - zniżka 20%
w 4 kolejnych - zniżka 30%

Fotografia okładki: Bożonarodzeniowa szopka i choinka na placu budowy kościoła Bożego 
Miłosierdzia w Mszanie Dolnej.
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Miliony dla Mszany

Natę wiadomość czekaliśmy
kilka miesięcy - dotarła
do nas 27 listopada br. 

z samego rana. Aż trudno uwierzyć,
ale nasze miasto znalazło się w złotej
„10“ małopolskich gmin, które otrzy-
mają na najbliższe dwa lata najwięcej
unijnych środków liczonych w milio-
nach. A będzie ich dla Mszany Dolnej...
aż 12,1 milionów złotych!!! Maksy-
malne dofinansowanie gminnego pro-
jektu nie mogło przekroczyć 15 
milionów dla jednej gminy. 

Znaleźliśmy się więc w doborowym
towarzystwie znakomicie od lat za-
rządzanych gmin małopolskich - Kra-
kowa, Dobczyc i Olkusza, które otrzy-
mają po 15 mln. zł, Gorlic, które 
z unijnej kasy dostaną 13,5 mln, Trze-
bini, która ma zagwarantowane 12,8
mln, Nowego Targu z 12,4 mln. zł.
Tuż za góralami jest miasto Mszana
Dolna. Grupę największych beneficjen-
tów programu rewitalizacyjnego za-
myka Wieliczka (9,5 mln), Krzeszowice
(9,2 mln) i Skawina (9 mln zł ). Co
Samorząd zrobi z tymi 12,1 milionami
złotych? Najpierw musi do tej sumy
„dołożyć“ swoje pieniądze, prawie 
5 milionów, bo cały Projekt Rewitali-
zacji Centrum Mszany Dolnej pochłonie
ponad 17 milionów złotych, a później
ostro zabierze się do pracy, bo czasu
na to, by przywrócić blask i uczynić
pięknym nasz Rynek, Park Miejski,
Plac Targowy i tereny, gdzie dziś stoją
relikty dawnej epoki, czyli popularnie
zwana „komunalną“, mamy tylko dwa
lata. Zdajemy sobie sprawę, że to za-
danie nie będzie łatwe, że do środków
unijnych musimy dorzucić tzw. wkład
własny, ale kto choć trochę zna mean-

dry unijnych przepisów wie, że Unia
Europejska nigdy nie finansuje zadań
w 100%. Liczymy się także z tym, że
znajdą się sceptycy naszego pomysłu,
ale tych pytamy, czy kiedykolwiek
Mszanę Dolną byłoby stać, by w prze-
ciągu dwóch lat zainwestować 12 mi-
lionów z własnego budżetu? To zadanie
nierealne do wykonania z prozaicznego

powodu - dochody własne naszego
miasta w roku bieżącym osiągnęły
kwotę niecałych 23 milionów złotych,
a cały budżet wraz z dotacjami z kasy
państwa i środkami pozyskanymi na
miejskie inwestycje (hala sportowa,
Orlik 2012, „schetynówki“, środki
MSWiA na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych, kredyty zaciągnięte przez
samorząd itp.) zamyka się sumą 26
mln 635 tys. zł. Rachunek jest więc
prosty i dla Mszany Dolnej bardzo 
atrakcyjny.

To największy w historii mszań-
skiego Samorządu „skok na kasę
unijną“ - nim jednak do tego doszło,
musieliśmy przejść wszystkie szczeble

unijnych wymogów. A zaczęło się od
podjętej jednogłośnie Uchwały Rady
Miasta z dnia 19 stycznia 2007 roku o
woli przystąpienia do opracowania
programu rewitalizacji Miasta Mszana
Dolna na lata 2007-2022, później był
rok 2008 i radni Uchwałą z 30 grudnia
jednogłośnie przyjęli Lokalny Program
Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna,

zaś 13 lipca tego roku uchwalili przy
dwóch głosach wstrzymujących Wie-
loletni Plan Inwestycyjny na lata 2010-
2012. Choć w czasie tych prawie trzech
lat nie zawsze była zgodność i jedno-
myślność w samej Radzie Miasta (raj-
cowie czasem nie zgadzali się z kon-
cepcją Burmistrzów Filipiaka i Barana),
pomysł na rewitalizację Mszany Dolnej
znalazł jednak uznanie i dziś możemy
cieszyć się wszyscy razem. Marzenia,
które na początku drogi wydają się
mało realne, czasem się spełniają, 
a Nasze Miasto jest tego najlepszym
przykładem.
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Tereny Komunalne przy ul. Starowiejskiej.

Rewitalizacja - nowe oblicze miasta

Pośród znaczeń słowa „rewitali-
zacja” wg Słownika języka pol-
skiego jest takie: „odbudowa

zniszczonych budynków lub dzielnic
miasta”. Na tym też polegać będzie
projekt rewitalizacyjny zgłoszony przez
Miasto Mszana Dolna, który uzyskał
akceptację Zarządu Województwa
Małopolskiego i został rekomendowany
do dofinansowania z Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Każde małopolskie miasto mogło
zgłosić w pierwszym naborze rewita-
lizacyjnym maksymalnie 2 projekty 
i starać się o najwyżej 15 mln zł. O te
pieniądze mogły ubiegać się 3 katego-
rie podmiotów: (1) samorządy miej-
skie, (2) spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe oraz (3) kościoły 
i związki wyznaniowe. Miasto „oddało”

zatem 1 projekt na rzecz spółdzielni
im. Wł. Orkana, gdyż tylko ona miała
gotowy projekt termomodernizacyjny,
drugi projekt miał złożyć samorząd.
Niestety z przyczyn formalnych (brak
odpowiednich aktów prawnych w Pol-
sce) projekt spółdzielni nie mógł uzys-
kać dofinansowania.
Samorząd miejski mając do wyboru 4
przygotowane projekty rewitalizacyjne
(rynek, park, plac targowy 
i tereny komunalne przy ul. Starowiej-
skiej) oraz możliwość złożenia tylko
jednego wniosku postanowił scalić je
w jedną całość, a więc zagrać niejako
„va banque”. Projekt całości uzyskał
ostateczną nazwę „Rewitalizacja cen-
trum Mszany Dolnej wraz z przywró-
ceniem funkcji rynku” i jako taki prze-
szedł całą drogę oceny. Jak 

doszło do powstania takiego a nie 
innego projektu oraz wniosku rewita-
lizacyjnego? 

Na początku (przełom 2006/
2007), kiedy pojawiły się informacje,
że miasta, podobnie jak gminy wiejskie
będą miały swoje progra-
my służące odnowie miejscowości 
w mszańskim samorządzie zaczęły się
dyskusje co należy oraz co można
„włożyć” do programu rewitalizacji.
Prace nad programem rewitalizacji
prowadził Urząd Miasta  przy pomocy
firmy doradczej „Doradztwo Samo-
rządowe i Gospodarcze” z Oświęcimia,
która posiadała stosowne doświadcze-
nie, a także rekomendacje pobliskich
samorządów. Szybko okazało się, że
miejsc i obszarów w mieście, które
można by odnowić jest bardzo dużo.
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Nie dokończone budowle, podupa-
dające budynki, zniszczone place, ulice
- uzbierało się tego 26 projektów do-
tyczących infrastruktury... Oczywiście
całość programu rewitalizacji miała
być rozciągnięta w czasie aż do 2022
roku, ale to i tak było (i jest) bardzo
ambitne założenie. 

W 2007 roku razem z mającą doś-
wiadczenie w projektach rewitaliza-
cyjnych krakowską firmą „eM4. Pra-
cownia Architektury Brataniec”
przedyskutowano w Urzędzie Miasta
założenia koncepcji urbanistycznej,
która miała obejmować 4 strategiczne
miejsca miasta: rynek, plac targowy,
park miejski oraz „komunalną”.  Na-
stępnie przedstawiciele eM4 przepro-
wadzili szeroką kwerendę archiwów,
zasobów bibliotecznych, szereg wizyt
terenowych, po to aby koncepcja była
jak najbardziej spójna i zgodna z his-
torią miasta.

Dlaczego właśnie te miejsca, a nie
inne? Rynek. Choć w Mszanie nie
spełnia od dawna swojej roli to jest
kluczowym elementem wniosku. Przyj-
muje się, w kręgach specjalistów, że
„nie ma rewitalizacji bez odnowienia
rynku miasta”. Zatem rynek niejako

„musiał” znaleźć się w kręgu obiektów
przeznaczonych do odnowy. 
Co do placu targowego nikt od dawna

nie miał wątpliwości, że należy mu się
„drugie życie”. Handlujący, szczegól-
nie podczas deszczu, muszą  znosić
XIX-sto wieczne warunki panujące na
targu. Jego rewitalizacja będzie ozna-
czać ucywilizowanie pracy sprze-

dających oraz uprzyjemni kupowanie. 
Park miejski od czasów hrabiowskich
nie odnawiany, przez lata zaniedbany,
również wymaga odświeżenia, jako
miejsce odpoczynku mieszkańców
oraz zabaw dzieci. 

Wreszcie tereny komunalne przy
ul. Starowiejskiej. Jedno spojrzenie na
stan tamtejszych budynków, ich oto-

czenia nie budzi wątpliwości, że „coś
z tym trzeba zrobić”. Tym bardziej, że
znajdują się przy głównej, reprezenta-

cyjnej ulicy miasta, która uzyskuje od
kilku lat nową jakość (nowa na-
wierzchnia, odnowione tereny PKS-u,
nowy dworzec, odnowione elewacje
bloków, inne prywatne inwestycje).
„Komunalna” coraz bardziej kontras-
tuje (najdelikatniej mówiąc) z resztą
ulicy.

Jaki będzie zakres prac na poszcze-
gólnych frontach walki z tym, co
brzydkie w naszym mieście?
RYNEK:
- usprawnienie komunikacji poprzez
korektę trasy ul. Jana Pawła II oraz
wlotu ul. Matejki z nawierzchnią 
asfaltową,
- wydzielenie płyty rynku zbliżonej
kształtem do kwadratu (kamień natu-
ralny - piaskowiec),
- wydzielenie miejsc postojowych dla
samochodów (kostka granitowa),
- nowe chodniki (kostka betonowa),
- wprowadzenie elementów małej ar-
chitektury: ozdobne lampy, ozdobna

pompa, cokół pod pomnik/obelisk,
ławki, kosze na śmieci,
- wprowadzenie akcentów zieleni
(drzewka),
- modernizacja sieci elektrycznej i te-
lefonicznej (pozbycie się okablowania
napowietrznego),
- modernizacja sieci kanalizacyjnych.
PLAC TARGOWY:
- stworzenie 146 stanowisk handlo-
wych (2,5x5 m), które poza dniami
targowymi będą pełnić funkcje miejsc
postojowych dla samochodów osobo-
wych (kostka betonowa),
- stworzenie 21 miejsc postojowych
dla samochodów osobowych (2,5x
5 m) - kostka betonowa,
- wydzielenie dróg wewnętrznych
(kostka betonowa),
- oświetlenie placu - ozdobne lampy,
- utworzenie zieleńców z drzewkami,
- odprowadzenie wód opadowych ka-
nalizacją deszczową poprzez separator
do Mszanki,
PARK MIEJSK:
- korekta alei głównej i spacerowych -
osie komunikacyjne skierowane w kie-
runku góry Grunwald oraz wieży koś-
cioła św. Michała Archanioła,

Rynek wieczorową porą.
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Plac zabaw w Parku Miejskim.
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Park miejski - widok od strony tymczasowej sceny.
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„Świeżo“ na Pańskim

Żeby robić to, o czym poniżej Pań-
stwo przeczytacie, potrzeba co
najmniej dwóch rzeczy - pienię-

dzy i pogody. Mając jedno i drugie,
ale również, o co nie zawsze jest łatwo,
sąsiedzką dobrą współpracę, zakończona
została kolejna w tym roku inwestycja,
dzięki której do miejskiej sieci kanali-
zacyjnej zostało przyłączonych i z niej
korzysta osiem domostw, a dalsze pięć
posesji, jedne w budowie, inne jeszcze
nie zagospodarowane, wzbogaciły się
o studzienki kanalizacyjne do których
w każdej chwili i po podpisaniu sto-
sownej umowy ze Spółką Górna Raba,
będzie można odprowadzać nieczy-
stości powstałe w gospodarstwie.

Tak więc już dziś ze spokojnym
sumieniem możemy zaprosić wszyst-
kich na spacer po Pańskim, a konkret-
nie po ul. L. Mroza - jeszcze we wrześ-
niu piękne widoki na Gorce i Beskid
Wyspowy "psuły" nieco, delikatnie mó-
wiąc, nieprzyjemne zapachy. Dziś nie
ma po nich śladu, "rany" w pięknych
ogrodach do wiosny się zabliźnią i po
jesiennych wykopach, podobnie jak po
wszechobecnym tu fetorze, nie będzie
śladu. 

Pracownicy ZGK nie zdążyli wy-
czyścić butów i roboczych uniformów
z gliny powszechnej na Pańskim, by 
w pierwszych dniach grudnia wkro-
czyć z ciężkim sprzętem na teren
Młodzieżowego Ośrodka Wychowaw-
czego im. ks. Karola Wojtyły. Dyrek-
torka placówki Małgorzata Wróbel nie
ukrywa bardzo ambitnych planów roz-
budowy tego miejsca z wykorzysta-
niem pieniędzy unijnych. Nowy kom-

pleks budynków dydaktycznych, sala
gimnastyczna i wiele wiele innych po-
mysłów to wielkie wyzwanie - niektóre
z nich chce "pokonać" we współpracy
z Samorządem Miasta Mszana Dolna.
Koparki ZGK w ogrodzie MOW-u to
znak, żeśmy się dogadali i dzięki temu
nie tylko placówka, którą kieruje
Małgorzata Wróbel, ale też firmy RE-
FAS, ARASCO, Wydział Ksiąg Wieczy-
stych i Notariat, oraz PODHALE, uzys-
kają tak długo
oczekiwany dostęp
do wody z miejskiej
sieci i możliwość
zrzutu nieczystości
do kanalizacji miej-
skiej. Dokumentacja
została zlecona i
wykonana jeszcze
przez poprzedniego
burmistrza p. Józefa
Kowalczyka. Nie-
stety jak to bywa w
S a m o r z ą d a c h , 
o realizacji nie decy-
dują dobre chęci, ale
pieniądze, a tych nigdy za wiele. Ale
cuda się zdarzają również w Mszanie
Dolnej - z propozycją sfinansowania
linii wodociągowej i kanalizacji na
swoim terenie wystąpił MOW, po-
dobne deklaracje wsparcia zadania na
swoich gruntach wyraziły instytucje i
firmy, które również skorzystają przy
tej okazji. Szybko dopięliśmy szczegóły
wspólnej inwestycji, a negocjacje za-
kończyły się podpisaniem stosownej
umowy. Ci z Państwa, którzy znają to-
pografię tego rejonu wiedzą, że po

drodze jest jeszcze jeden kłopot i to
"na szynach" - linia kolejowa Cha-
bówka - Nowy Sącz. I jeśli z kopaniem
w ogrodzie nie było kłopotów, podob-
nie jak w miejskich chodnikach, to
przejście pod kolejowym nasypem jest
zadaniem niezwykle trudnym i wyma-
gającym wiele uzgodnień z właścicie-
lem terenu, czyli PKP. Uzgodnione
kilka lat temu warunki straciły
ważność i trzeba było negocjacje roz-

począć od początku - zakończyły się
sukcesem dzięki dobrej woli i wielkiej
życzliwości p. Włodzimierza Zembola
- Dyrektora PLK Nowy Sącz i p. Grze-
gorza Dziadzio - Dyrektora Oddziału
Gospodarowania Nieruchomoś-
ciami PKP SA 
w Krakowie.

UM

Z ostatniej chwili: 18 grudnia prace
zostały zakończone.

- stworzenie ankesów z ławeczkami
przy alei głównej,
- stworzenie naturalnej widowni dla
imprez plenerowych na łące z kamien-
nym placem pod przenośną scenę,
- przeniesienie placu zabaw dla dzieci
w miejsce dawnego stawu parkowego
- stworzenie kolorowego, atrakcyjne 
i bezpiecznego miejsca o charakterze
edukacyjnym, 
- wprowadzenie ozdobnych lamp par-
kowych, 
- korekta zieleni z maksymalnym za-
chowaniem starodrzewia (usunięcie
chorych, niebezpiecznych i nieeste-
tycznych drzew, wprowadzenie no-
wych gatunków drzew i krzewów po-
prawiających estetykę - kolorystykę
parku),
- wprowadzenie murku kamiennego
od strony ul. Orkana z cisowym
żywopłotem (zabezpieczenie przed
hałasem i zanieczyszczeniami),
„KOMUNALNA”:

Budowa przestrzeni publicznej jako
otoczenia budynków handlowo
usługowych (budynki - II etap rewita-
lizacji nie objęty bieżącym wnio-
skiem o dofinansowanie, realizacja 
z udziałem kapitału prywatnego [?])
- wykonanie rozbiórek istniejących bu-
dynków, placów, dróg i dojazdów 
- wykonanie alei głównej z elementami
małej architektury (ławki, kraty
ażurowe wokół drzew, lampy), 
- przebudowa wjazdów, wraz z wyko-
naniem nawierzchni wraz z podbudową:
> nowych dróg - z kostki brukowej
> placów - z kostki brukowej
> płaszczyzn z kamienia otoczkowego
> dojść i dojazdów - z kostki brukowej
> parkingów - z kostki brukowej
- wykonanie nowych sieci i przyłączy:
> wodnych
> kanalizacji sanitarnej
> kanalizacji deszczowej
> elektrycznych
> gazowych

> teletechnicznych
- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów 

Autorzy całościowej koncepcji re-
witalizacji: eM4. Pracownia Architek-
tury. Brataniec.

Dokumentacja techniczna na pod-
stawie koncepcji:
Rynek: 
Zakład Budowlany J. Burkat, Lima-
nowa; eM4. Pracownia Architektury.
Marcin Brataniec, Kraków.
Plac targowy:
Zakład Budowlany J. Burkat, Lima-
nowa;
Park Miejski:
eM4. Pracownia Architektury. Marcin
Brataniec, Kraków.
„Komunalna”:
A. Koliński. SAKO Architekci, Dob-
czyce/Kraków.
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Budowa linii wodociągowej dla MOW-u.
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Inwestycje i remonty

Inwestycje i remonty AD 2009
Budowa hali sportowej w mieście
Mszana Dolna
Okres realizacji: 26.05.2009r. 
do 31.03.2011 r.
Koszt brutto: 7.988.542,66 zł
Pozyskane dofinansowanie:
2.404.769,78 zł - Unia Europejska -
Małopolski Regionalny Program
Operacyjny
Wydatki tegoroczne: 3.665.827,01 zł
Stan zaawansowania na koniec 2009:
stan surowy otwarty
Inwestor: Miasto Mszana Dolna

Projektant: Archikon, Kraków
Wykonawca: Chemobudowa S.A.,
Kraków
Sposób wyboru wykonawcy: Przetarg
nieograniczony

Obejście centrum Mszany Dolnej -
remont ulic Ogrodowej i Marka
Okres realizacji: 24.03.2009 r. -
31.10.2009r.
Koszt brutto: 1.517.032,03 zł
Pozyskane dofinansowanie:
758.516,00 zł - budżet państwa -
Narodowy Program Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008-2012
Wydatki tegoroczne: 1.517.032,03 zł
Stan zaawansowania na koniec 2009:
inwestycja zakończona
Inwestor: Miasto Mszana Dolna

Projektant: ZB Janusz Burkat, Li-
manowa
Wykonawca: WPPUH „JANDA” Janina
Duda, Łostówka
Sposób wyboru wykonawcy: Przetarg
nieograniczony

Budowa budynku  mieszkalnego
wielorodzinnego z mieszkaniami
socjalnymi
Okres realizacji: 07.04.2009 r. -
30.11.2009 r.
Koszt brutto: 550.700,63 zł
Pozyskane dofinansowanie: 
110.140,13 zł - budżet państwa -
Bank Gospodarstwa Krajowego
Wydatki tegoroczne: 550.700,63 zł
Stan zaawansowania na koniec 2009:
inwestycja zakończona
Inwestor: Miasto Mszana Dolna

Projektant: WEP, Pietrzykowice
Wykonawca: PUB BUDREM, Li-
manowa
Sposób wyboru wykonawcy: Przetarg
nieograniczony

Budowa kompleksu dwóch boisk
sportowych wraz z budynkiem sani-
tarno-szatniowym w ramach pro-
gramu „Moje boisko Orlik 2012”
Okres realizacji: 25.06.2009 r. –
15.12.2009 r.
Koszt brutto: 1.029.335,22 zł
Pozyskane dofinansowanie:
666.000,00 zł (333.000,00 zł - bu-
dżet państwa - Ministerstwo Sportu
i Turystyki, 333.000,00 zł - Woje-
wództwo Małopolskie)
Wydatki tegoroczne: 1.029.335,22 zł
Stan zaawansowania na koniec 2009:
inwestycja zakończona
Inwestor: Miasto Mszana Dolna

Projektant: APA Marcin Woźniak,
Limanowa
Wykonawca: CREATIVE FUTURE,
Kielce i EVERSPORT Warszawa

(konsorcjum)
Sposób wyboru wykonawcy: Przetarg
nieograniczony

Remont po powodzi dróg miejskich:
ul. Spadochroniarzy boczna do os.
Sutory, ul. Matejki do przejazdu ko-
lejowego, ul. Żeromskiego, ul. Kra-
kowska boczna do os. Krupciówka
(p.Wydra), ul. Zarabie boczna do p.
Gacek, ul. Orkana boczna (p. Ku-
ziak), ul. Marka boczna (p. Zając),
ul. Ogrodowa nad Stacją PKP,
łącznik  Krakowska - Starowiejska
k/myjni.
Okres realizacji: 13.05.2009 r. -
31.10.2009 r.
Koszt brutto: 927.773,10 zł
Pozyskane dofinansowanie: 
612.039,00 zł (80%) - budżet pań-
stwa - Ministerstwo Spraw Wewnę-
trznych i Administracji 
Wydatki tegoroczne: 927.773,10 zł
Stan zaawansowania na koniec 2009:
inwestycja zakończona

Inwestor: Miasto Mszana Dolna
Projektant: ZB Janusz Burkat, Li-
manowa
Wykonawca: WPPUH „JANDA” Ja-
nina Duda, Łostówka
Sposób wyboru wykonawcy: Przetarg
nieograniczony

Remont po powodzi dróg miejskich:
ul. Zarabie boczna do potoku Adam-
czykowego, ul. Smrekowa, ul. Sło-
mka boczna os. Bodziochy
Okres realizacji: 07.07.2009 r. –
30.09.2009 r.

Nowobudowana hala.
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Schetynówka - ul. Ogrodowa.

FO
T.

 U
R
Z
Ą

D
 M

IA
ST

A

Budynek socjalny.
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Droga do os. Sutory.
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Droga do os. Micki.
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Koszt brutto: 286.580,00 zł
Pozyskane dofinansowanie:
216.558,00 zł (80%) - budżet pań-
stwa - Ministerstwo Spraw Wewnę-
trznych i Administracji 
Wydatki tegoroczne: 286.580,00 zł
Stan zaawansowania na koniec 2009:
inwestycja zakończona
Inwestor: Miasto Mszana Dolna
Projektant: ZB Janusz Burkat, Li-
manowa
Wykonawca: WPPUH „JANDA” Ja-
nina Duda, Łostówka
Sposób wyboru wykonawcy: Przetarg
nieograniczony

Remont ul. Jarzębinowej 
Okres realizacji: 25.08.2009 r. –
30.09.2009 r.
Koszt brutto: 64.004,62 zł
Wydatki tegoroczne: 64.004,62 zł
Stan zaawansowania na koniec 2009:
inwestycja zakończona
Inwestor: Miasto Mszana Dolna

Projektant: ZB Janusz Burkat, Li-
manowa
Wykonawca: FUH „BRUK-BUD”,Msza-
na Dolna
Sposób wyboru wykonawcy: bez-
przetargowo

Remont nawierzchni ul. Spadochro-
niarzy (300 m) 
Okres realizacji: 09.11.2009 r. –
27.11.2009 r.
Koszt brutto: 125.647,80 zł
Pozyskane dofinansowanie: 
18.536,00 zł Powiat Limanowski,
15.000,00 zł Gmina Mszana Dolna
Wydatki tegoroczne: 125.647,80 zł
Stan zaawansowania na koniec 2009:
inwestycja zakończona

Inwestor: Miasto Mszana Dolna
Dokumentacja: ZB Janusz Burkat,
Limanowa
Wykonawca: FUH „BRUK-BUD”, Msza-
na Dolna
Sposób wyboru wykonawcy: Przetarg
nieograniczony

Budowa chodnika przy ul. Zarabie
do mostu na Rabie
Okres realizacji: 24.09.2009 r. –
15.10.2009 r.
Koszt brutto: 48.979,10 zł
Pozyskane dofinansowanie: 50% -
24.489,00 zł - Powiat Limanowski
Inwestor: Miasto Mszana Dolna

Dokumentacja: ZB Janusz Burkat,
Limanowa
Wykonawca: FUH „BRUK-BUD”, Msza-
na Dolna
Sposób wyboru wykonawcy: bez-
przetargowo

Remont drogi dojazdowej do os.
Ścibory (130 m)
Okres realizacji: 19.10.2009 r. –
16.11.2009 r.
Koszt brutto: 52.565,41 zł
Inwestor: Miasto Mszana Dolna

Dokumentacja: ZB Janusz Burkat,Li-
manowa
Wykonawca: FUH „BRUK-BUD”, Msza-
na Dolna
Sposób wyboru wykonawcy: bez-
przetargowo

Remont drogi do os. Marszałki (85m)
Okres realizacji: 19.10.2009 r. –
15.11.2009 r.
Koszt brutto: 29.431,89 zł
Inwestor: Miasto Mszana Dolna

Dokumentacja: ZB Janusz Burkat, Li-
manowa
Wykonawca: FUH „BRUK-BUD”, Msza-
na Dolna
Sposób wyboru wykonawcy: bez-
przetargowo

Remont Sali prób orkiestry w Do-
mu Strażaka 
Okres realizacji: 07.09.2009 r. –
30.09.2009 r.
Koszt brutto: 50.548,09 r.
Pozyskane dofinansowanie:
25.274,00 zł (50%) - „Małopolskie
Remizy” Województwo Małopolskie 
Wydatki tegoroczne: 50.548,09 r.
Stan zaawansowania na koniec 2009:
inwestycja zakończona
Inwestor: Miasto Mszana Dolna

Dokumentacja: FU Jan Zoń, Mszana
Dolna
Wykonawca: ZUR-B Czesław Sto-
żek, Kasinka Mała
Sposób wyboru wykonawcy: Przetarg
nieograniczony

Wykonanie sieci wodociągowej przy
ul. Spadochroniarzy (405 mb)
Okres realizacji: 15.09.2009 r. –
28.09.2009 r.

Ul. Jarzębinowa.
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Chodnik przy ul. Zarabie.
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Droga do os. Ścibory.
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Droga do os. Marszałki.
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Sala OSP.
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Budowa wodociągu - Spadochroniarzy.
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Koszt brutto: 29.151,90 zł
Pozyskane dofinansowanie: wpłaty
mieszkańców
Wydatki tegoroczne: 29.151,90 zł
Stan zaawansowania na koniec 2009:
inwestycja zakończona
Inwestor: Miasto Mszana Dolna
Dokumentacja: Zofia Rapacz, Lubień
Wykonawca: Zakład Gospodarki Ko-
munalnej, Mszana Dolna
Sposób wyboru wykonawcy: bez-
przetargowo

Wykonanie kanalizacji sanitarnej
400mb wraz z przyłączami 300mb
przy ul. Słomka (os. Majdówka)
Okres realizacji: 01.06.2009 r. –
01.07.2009 r.
Koszt brutto: 85.400,00 zł
Wydatki tegoroczne: 85.400,00 zł
Stan zaawansowania na koniec 2009:

inwestycja zakończona
Inwestor: Miasto Mszana Dolna
Wykonawca: Zakład Gospodarki Ko-
munalnej, Mszana Dolna
Sposób wyboru wykonawcy: bez-
przetargowo

Wykonanie kanalizacji sanitarnej
177 mb wraz z przyłączami 73 mb
przy ul. Piłsudskiego i Jana Pawła II 
Okres realizacji: 23.09.2009 r. –
30.10.2009 r.
Koszt brutto: 30.500,00 zł
Wydatki tegoroczne: 30.500,00 zł
Stan zaawansowania na koniec 2009:
inwestycja zakończona
Inwestor: Miasto Mszana Dolna
Wykonawca: Zakład Gospodarki Ko-
munalnej, Mszana Dolna

Sposób wyboru wykonawcy: bez-
przetargowo

Wykonanie odcinka kanalizacji sa-
nitarnej przy ul. Ogrodowej (64 mb)
Okres realizacji: 08.04.2009 r. –
20.04.2009 r.
Koszt brutto: 17.080,00 zł
Wydatki tegoroczne: 17.080,00 zł
Stan zaawansowania na koniec 2009:
inwestycja zakończona
Inwestor: Miasto Mszana Dolna
Dokumentacja: Zofia Rapacz, Lubień
Wykonawca: Zakład Gospodarki Ko-
munalnej, Mszana Dolna

Sposób wyboru wykonawcy: bez-
przetargowo
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Budowa kanalizacji na ul. Ogrodowej.
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Kanalizacja sanitarna - os. Majdówka.
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Przekop w ul. Jana Pawła II.

Szerzej na ulicy Spadochroniarzy 

Pogoda tym razem była dla nas
życzliwa i remont odcinka ul.
Spadochroniarzy został pomyślnie

zakończony – oficjalnie odbieraliśmy
tę inwestycję 2 grudnia w towarzystwie
Jana Puchały - Starosty Limanowskiego,
Franciszka Dziedziny – Wicestarosty,
Bolesława Żaby – członek Zarządu Po-

wiatu, Marka Urbańskiego – dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych, Mirosława
Skowronka - kierownika referatu ds

Inwestcji w Urzędzie Gminy oraz Ta-
deusza Filipaka – Burmistrza Miasta.

Na ważnym odcinku tej ulicy pro-
wadzącym do siedziby Urzędu Gminy
i kilku wydziałów starostwa, a także
do parkingu pod kościelną skarpą 
i ZZG INCO, położono nową na-
wierzchnię bitumiczną i nowy chodnik 

z betonowej
kostki wzdłuż
gruntów para-
fialnych, oraz
udało się dzięki
życzliwości dy-
rektora Marka
A d a m c z y k a 
z Telekomuni-
kacji Polskiej
SA w Krako-
wie, zlikwido-
wać istniejące
od kilkunastu
lat “wybrzusze-
nie” chodnika,
kosztem szero-
kości jezdni.

Dziś chodnik jest wreszcie wyprosto-
wany, jezdnia zaś zyskała dzięki temu
na swojej szerokości, z czego na pewno

ucieszą się kierowcy, a my wszyscy
zyskaliśmy piękną alejkę, którą bez
strachu, że zostaniemy ochlapani
brudną wodą z kałuży tworzących się
w dziurawej jak szwajcarski ser na-
wierzchni, możemy spacerować. Po
stylowych lampach zainstalowanych
w latach 90-tych, oraz ławeczkach i
koszach w tym roku, przyszła kolej na
nową nawierzchnię. Dla przypomnie-
nia informujemy jeszcze raz, że do re-
montu “dorzucili” się wójt gminy
Mszana Dolna i limanowskie Staro-
stwo, odpowiednio było to 15.000 i
18.000 zł, które wsparły remont od-
cinka do wjazdu w kierunku budynku
Urzędu Gminy.

A przy okazji udało się “przy-
odziać” na zimę w nową nawierzchnię
krótką uliczkę - łącznik ulicy Jana
Pawła II i Marszałka J. Piłsudskiego -
ci z nas, którzy korzystają z usług Ap-
teki Mszańskiej i Marketu “Jędruś”
wiedzą jak bardzo nowy dywanik z as-
faltu był tam potrzebny.

UM

Ul. Spadochroniarzy - ostatni szlif - walcowanie.
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Wyczekiwany
przejazd

Dlamieszkających w cen-
trum i mających do dys-
pozycji asfaltowe drogi

i chodniki, radość z żelbetonowych
płyt na potoku zdaje się być trochę
przesadą, ale mieszkańcy Słomki z os.
Marszałki „mocują” się z przeprawą
przez potok Słomka od wielu lat. 

Gdyby dziś ktokolwiek zobaczył le-
niwe wody Słomki, nie dałby wiary,
że gdy wezbrane niosą ze sobą głazy,
pnie drzew powyrywanych z brzegów
i nasz „dobytek”, który niestety bardzo
chętnie podrzucamy nad nasze rzeki,
potrafią wiele - siła wody jest olbrzy-
mia, a każda ludzka „fuszerka” jest
przez żywioł bezlitośnie obnażana. 

Po drugiej stronie potoka tutejsi
gospodarze mają swoje pola i muszą
do nich dojechać..., na innych osied-
lach Słomki sprawdziły się w sposób
doskonały żelbetonowe płyty, które
połączone stalowymi linami skutecznie
stawiają czoła wezbranym wodom i
służą za wygodny przejazd do pól.
Wiedzieliśmy, że takie płyty są w po-
siadaniu Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Wł. Orkana - brakowało trochę
śmiałości, by kolejny raz prosić Zarząd
Spółdzielni o nieodpłatne przekazanie
kolejnych. Ale jak mówi stare
przysłowie „raz kozie śmierć” - Bur-
mistrz zwrócił się do Prezesa Bogdana
Piwko, który po uzyskaniu zgody Za-
rządu osiem płyt na oś. Marszałki da-
rował. W roku ubiegłym podobną de-
cyzję podjął ówczesny Zarządca Pan
Bronisław Trzupek. Jak widać włoda-
rze mszańskiej Spółdzielni mają
„słabość” i do mieszkńców Słomki, i
do Burmistrza, któremu i tym razem
nie odmówili. W poniedziałek, 5 paź-
dziernika Firma CATBUD p. Kazimie-
rza Dudzika betonowy przejazd
ułożyła i zabezpieczyła przed nieobli-
czalnymi wodami potoku, poprawi też
sam dojazd po obu stronach, a my kie-
rujemy prośbę do mieszkańców os.
Marszałki - uprzątnijcie brzegi potoku,
nie wysypujcie tam swoich śmieci, nie
spalajcie plastików. Dbajcie o swoje
środowisko - śmiecąc i paląc uwalnia-
cie trujące i toksyczne związki che-
miczne, które w pierwszej kolejności
szkodzą Wam, bo jesteście najbliżej.

Red.

Nie tym razem...

Wroku ubiegłym, kiedy pojawiła
się szansa dofinansowania 
z budżetu państwa remontów

dróg gminnnych (lokalnych) nie mie-
liśmy wątpliwości, że oto nadarza się
okazja, którą trzeba wykorzystać. 

Może wielu z nas zapomniało już,
jak jeździło się po ulicy Ogrodowej, bo
od kilku miesięcy mamy do dyspozycji
nową drogę, a właściwie dwie, bo 
i fragment ul. J. Marka zmienił się nie
do poznania. I właśnie te dwie drogi
miejskie zgłosiliśmy do Narodowego

Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych - i uda-ło się. Uzyskaliśmy dofi-
nansowanie projektu w wysokości
50% całości kosztów zadania, a te
wcale nie były niskie, bo zamknęły się
kwotą 1.517.032,03 zł. Za te pieniądze
obydwie ulice zyskały nową na-
wierzchnię, obustronne chodniki, duża
część kanalizacji burzowej została wy-
mieniona na nową, zaś ul. 
J. Marka została oświetlona na ciem-
nym do tej pory odcinku od „Starej
Winiarni“ po skrzyżowanie z ul. Or-
kana, a także powstał parking vis a vis 
Meblometu. 

Ale to już za nami. W tym roku do
bardzo popularnego wśród Samo-
rządów programu zgłosiliśmy ul. Sta-
rowiejską - pełni nadziei, że dobrze
przygotowany projekt i wniosek znaj-
dzie uznanie w oczach komisji oce-
niającej złożone na ul. Basztowej
wnioski, a było ich ponad 150 z całej
Małopolski. Niestety, tak się nie stało.
Choć otrzymaliśmy więcej punktów,
niż w roku ubiegłym, bo uzbierało się
ich 71, to jednak to za mało, by zmie-
ścić się w „złotej” 25 małopolskich sa-
morządów. By otrzymać dofinan-
sowanie, trzeba było tych punktów
mieć minimum 91. Program rządowy

przy wszystkich swoich zaletach, ma
też sporo wad, o których pisaliśmy do
Wojewody Małopolskiego przed tego-
roczną jego edycją. Głównym grze-
chem „Schetynówek” jest wrzucenie do
jednego wora z państwową kasą gmin
wiejskich, wiejsko-miejskich i miej-
skich, takich jak nasza i utworzenie zu-
pełnie osobnego dla powiatów. 

Wśród pierwszych 25 samo-
rządów, które na pewno otrzymają do-
finansowanie są tylko 3 miasta (Krze-
szowice, Gorlice i Oświęcim), a wśród
wszystkich ocenionych wniosków, 
a było ich 114, doszukamy się „aż” 
12 miast. O czym to świadczy? 
O słabości miejskich projektów? O nie-
udolności urzędników zatrudnionych 
w samorządach miejskich? Nie, abso-
lutnie nie - gminy miejskie już na star-
cie skazane są w większości na po-
rażkę. Bo jeśli kryterium jest długość
zgłoszonej ulicy, to miasto wielkości
Mszany Dolnej, gdzie najdłuższa ulica
ma 1200 mb. nie otrzyma tu maksy-
malnej ilości punktów. Nie mamy też
szans na punkty za budowę oświetle-
nia, bo ono już istnieje, podobnie jest
z chodnikami, których nie budujemy,
ale remontujemy, a maksymalne
punkty otrzymuje się za budowę no-
wego, nie zaś za remont starego, 
takiego jak choćby przy ul. Staro-
wiejskiej. 

Mimo złożonego odwołania nic nie
wskóraliśmy - w ostatecznym rankingu
wylądowaliśmy na miejscu 65. Daleko
i bez szans na środki w tym „rozdaniu”
- szkoda, że „ukarano” nas za to, że 
z własnej miejskiej kasy wyremonto-
waliśmy początek i koniec (już w tam-
tej kadencji) ul. Starowiejskiej - stra-
ciliśmy za to punkty, bo odcinek
wskazany do „Schetynówek” dzięki
tym remontom nie łączył się z drogami 
o wyższej kategorii - z jednej strony
jest to droga wojewódzka 968, zaś 
z drugiej droga krajowa nr 28. 
Program nie przewiduje dodatkowych
punktów za to, że dzięki temu wnios-
kujemy o mniejszą dotację i zostanie
dla innych gmin - kryteria są bez-
względne. Może trzeba było czekać 
i nie robić nic na tej ulicy? Dziś może
cieszylibyśmy się ze środków budżetu
centralnego, ale to gdybanie. Kiedy 
ul. Starowiejską nie dało się jeździć 
o „Schetynówkach” nikt jeszcze nie
słyszał. Nie składamy broni - może uda
się z innych źródeł pozyskać dodat-
kowe środki, bo ul. Starowiejska
zasługuje na remont, jak mało która
w naszym mieście.

UM.

Nawierzchnia ul. Starowiejskiej.
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Mieszkania socjalne

Budowa siedmiu socjalnych
mieszkań przez Samorząd na-
szego miasta dobiegła końca -

we wtorek, 8 grudnia inż. Józef Golonka
właściciel limanowskiego Przedsię-
biorstwa Usług Budowlanych BUDREM
i wykonawca zadania przekazał komplet
kluczy do nowych lokali przy 
ul. Starowiejskiej. 

Najmniejsze locum ma 23 metry
kwadratowe, największe składające się
z trzech pokoi, kuchni i łazienki zaj-
muje 47 metrów kwadratowych. Do
dyspozycji będą również dwa lokale
po 33 metry kwadratowe. Budynek
wybudowany ze środków własnych i
bezzwrotnej pożyczki Banku Gospo-
darstwa Krajowego, pochłonął 505
540 zł. - 80% stanowią pieniądze z
budżetu miasta, zaś pomoc BGK to

20% tej sumy. Co za te pieniądze
otrzymujemy? Siedem mieszkań o
identycznym standardzie: bieżąca
woda, kanalizacja, centralne ogrzewa-
nie na gaz, kuchenka, łazienka i wc,
gustowne kabiny prysznicowe, a na
podłodze panele i glazura. Każdy lokal
jest wyposażony w indywidualny sys-
tem rozliczania za zużytą energię, gaz
i wodę. Jeśli więc najemca nie będzie
wywiązywał się z płatności wobec np.
gazowni lub elektrowni, to prąd w
gniazdku przestanie płynąć, palnik na
kuchence zgaśnie, a w kranie będzie
niestety sucho. Przed Bożym Narodze-
niem chcemy budynek przekazać jego
administratorowi, czyli ZGK, który bę-
dzie doglądał wszystkiego. Poprosimy
też Księdza Proboszcza Stanisława 
Parzygnata by to miejsce i ten dom
pobłogosławił. Na skromną uroczys-
tość zaprosimy wszystkich Sąsiadów,
którzy życzliwie znosili trudy związane
z robotami - jeżdżące częściej niż
zwykle samochody z betonem i mate-
riałami, kurz i czasami błoto. Podzię-

kujemy Tym, którzy umożliwili "wpię-
cie" socjalnego do swoich rur z gazem
i kanalizacją sanitarną. Burmistrz
miasta powołał też komisję, która zaj-
muje się rozpatrywaniem podań po-
tencjalnych mieszkańców tego domu
- już dziś wiemy, że chętnych jest wię-
cej niż mieszkań, dlatego weryfikacja
wniosków będzie bardzo rygory-
styczna i wnikliwa. Zdajemy sobie
sprawę, że ta inwestycja budzi u wielu
mieszkańców naszego miasta wątpli-
wości. Niektórzy pytają, czy nie lepiej
było za te pieniądze wyremontować
ze dwie ulice i chodniki? Odpowia-
damy  - to na Samorządach ciąży usta-
wowy obowiązek zapewnienia lokali
socjalnych ludziom, którzy z różnych
powodów, a najczęściej niestety 
z własnej winy znaleźli się w tarapa-

tach. Ponad stuletni dom przy ul. Or-
kana, za parę miesięcy zniknie z po-
wierzchni ziemi. Mieszkająca tam
rodzina, jako pierwsza zostanie prze-
kwaterowana do nowego locum.
Dobrze się stało, że zdążyliśmy przed
zimą, że wygraliśmy walkę z upły-
wającym czasem, który w tym starym
budynku widać na każdym miejscu.
Mamy nadzieję, że ludzie którym od-
damy niebawem klucze do nowych
mieszkań nie zapomną, że zostały one
wybudowane za pieniądze nas wszyst-
kich mieszkających w Mszanie Dolnej,
pracujących uczciwie i ciężko, pła-
cących podatki i mających święte
prawo do tego, by te pieniądze nie zos-
tały potem zmarnowane przez tych,
którym pracować się nie chce 
i uważają, że bez nich Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej nie miałby nic do
roboty.

UM.

Dwie drogi

Ilelat można czekać na przy-
zwoitą drogę do swojego
domostwa? Okazuje się, że

nawet... lat 40! Nie do wiary? A jednak
- mieszkająca na końcu osiedla Ścibory
(ul. Zielona) p. Józefa Rataj nie kryła
swej radości, kiedy tuż pod zabudo-
waniami swojego gospodarstwa zoba-
czyła koparki, walce i ekipę rozpoczy-
nającą budowę drugiej połowy drogi
do osiedla - „myślałam, że o nas za-
pomnieli i nie doczekamy się drogi” -
powiedziała do budujących drogę na
zlecenie Urzędu Miasta pracowników. 

Mieszkańcy osiedla Ścibory mó-
wią, że piękna z tego miejsca jest tylko
panorama na dolinę Mszanki, Luboń
Wielki, a i samo miasto prezentuje się
pięknie, ale na tym plusy się kończą.
Droga biegnąca głębokim jarem ostro
pnie się w górę. Bieda wyjechać latem,
a co dopiero zimą. Szczęśliwi posia-
dacze samochodów, kiedy sypnie śnie-
giem o dotarciu do domów mogą je-
dynie pomarzyć. Zostawiają swoje
cztery kółka na kamieńcach i nocą za-
stanawiają się, czy rano będą mieli
jeszcze do czego wsiąść, bo przymu-
sowy parking to miejsce absolutnie
bezludne, a amatorów cudzej włas-
ności nie brakuje. 

W roku 2006 udało się zbrojonymi
płytami wyłożyć dolną część drogi, po-
zostały odcinek czekał aż do roku
obecnego. Wykonawców tej drogi
mszańską firmę BRUK-BUD cieszyła
sprzyjająca jesienna aura, dająca gwa-
rancję, że prace zakończą się w termi-
nie i tej zimy będzie wreszcie można
ulicę należycie odśnieżyć, a tym sa-
mym umożliwić jej mieszkańcom bez-
pieczne dotarcie do swoich domów. 

Powody do radości mają też miesz-
kańcy os. Marszałki na Słomce - rów-
nież tu droga asfaltowa kończyła się 
w połowie osiedla. Pytali więc dla-
czego asfalt nagle się urywa?
Przysłowie mówi, że tak krawiec kraje,
jak materii staje. Nie należy więc ni-
kogo posądzać o złośliwość. Zrobiono
w tamtych latach taki odcinek, bo 
w kasie miejskiej na tyle starczyło
środków. Dziś, po kilku latach wybu-
dowano drugą część drogi osiedlowej.
Dobrze, że z robotami udało się uciec
przed zimą i dobrze, że mieszkańcy
kolejnego osiedla będą do pracy 
i szkoły chodzić i jeździć po przyzwoi-
tej drodze.

Red.

Ukończony budynek socjalny.
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Działalność Rady w 2009 roku
A. Sesje Rady Miasta: Rada Miasta
Mszana Dolna w okresie od początku
roku 2009 do listopada br. obradowała
na 13 posiedzeniach, w tym 3 sesjach
okolicznościowych. Podczas sesji Rada
Miasta  podjęła 76 uchwał  w tym  11
uchwał stanowiących akt prawa miej-
scowego. Akty prawa miejscowego 
dotyczyły: 
- uchwalenia Statutu Gminy – Miasta
Mszana Dolna,
- określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na terenie
Miasta Mszana Dolna,
- ustalenia zasad zbywania lokali
mieszkalnych w budynkach poło-
żonych przy ul. Jana Pawła II. 
- ujednolicenia pisowni nazwy ulicy
Fryderyka Szopena – zastępując ją pi-
sownią „ul. Fryderyka Chopina”.
- regulaminu wynagradzania nauczy-
cieli oraz zmiany tego regulaminu.
- ustalenia sieci prowadzonych przez
Gminę - Miasto Mszana Dolna publicz-
nych przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawowych,
- ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków OSP w
Mszanie Dolnej,
- zasad wynajmowania lokali wcho-
dzących w skład mieszkaniowego za-
sobu Gminy Miasta Mszana Dolna

Ze względu na przedmiot regu-
lacji Rada Miasta podejmowała:
I. Uchwały budżetowe, „około-
budżetowe”, podatkowe, które  doty-
czyły :
- zmiany budżetu miasta Mszana
Dolna na rok 2009 uchwalonego jesz-
cze w grudniu roku poprzedniego;
- zaciągania kredytów
- zaciągania zobowiązań inwestycyjno
-remontowych, przekraczających li-
mity budżetowe tj:
> udzielenia pomocy finansowej dla
Miasta Nowego Sącza (2.400 zł z prze-
znaczeniem na realizację zadań przez
Sądecki Ośrodek Interwencji Kry-
zysowej w Nowym Sączu)
> zaciągnięcia kredytu na sfinansowa-
nie zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa budynku socjalnego wieloro-
dzinnego z mieszkaniami socjalnymi”
(kwota 261 tys. zł.),
> udzielenia pomocy finansowej dla
Województwa Małopolskiego w kwo-
cie 20 tys.zł. na modernizację – od-
nowę nawierzchni drogi wojewódzkiej
nr 968, tj. ul. Orkana na dł. 0,25km.
> udzielenie pomocy rzeczowej dla Po-
wiatu Limanowskiego poprzez sfinan-
sowanie (50% kosztów realizacji
zadania tj. do kwoty 25 tys. zł.) i prze-
kazanie zadania należącego do usta-
wowych zadań powiatu, a doty-

czącego budowy chodnika przy ul. Za-
rabie od DK28 do mostu na  
rzece Raba.
> zaciągnięcia zobowiązania (do kwo-
ty 24.600,00 zł. na lata 2009-2011)
dot. podpisania porozumienia i
udziału w projekcie pn. „Bezpieczna
zbiórka i unieszkodliwianie odpa-
dów niebezpiecznych zawierających 
azbest…”
> zaciągnięcie zobowiązania (do kwo-
ty 302.000,00zł.  na lata 2009-2019)
dotyczącego podpisania umowy z tre-
nerem środowiskowym w ramach rea-
lizacji programu „Moje Boisko – Orlik
2012”,
> uchwalenia Wieloletniego Planu In-
westycyjnego Miasta na lata 2010-
2012 dla inwestycji „Rewitalizacja
centrum Miasta Mszana Dolna wraz z
przywróceniem funkcji Rynku”.
- określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na terenie
Miasta Mszana Dolna.
II. Statut Gminy – Miasta Mszana
Dolna, będący podstawowym aktem
prawa miejscowego Gminy, okreś-
lającym jego wewnętrzny ustrój. Obo-
wiązujący do tej pory (tj. do 25
sierpnia 2009 r.) Statut był uchwalony
w 1996 r. do którego było kilka zmian. 
III. Uchwały w zakresie ochrony zdro-
wia i pomocy społecznej, tj.: 
- uchwalenie Gminnego Programu
Zwalczania Narkomanii na 2009 r., 
- uchwalenie Gminnego Programu
Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoho-
lizmowi na 2009r. i zmiany do 
Programu.
IV. Uchwały w zakresie gospodarowa-
nia mieniem, które dotyczyły: 
- zbycia nieruchomości, 
- przedłużenia umów najmu i umów
dzierżawy.
- nieodpłatnego nabycia działek do za-
sobu nieruchomości Miasta Mszana
Dolna
- ustalenia zasad zbywania lokali
mieszkalnych w budynku przy ul. Jana
Pawła II
- zasad wynajmowania lokali wcho-
dzących w skład mieszkaniwego za-
sobu Gminy Miasta Mszana Dolna.
V. Uchwały w zakresie edukacji 
publicznej:
- ustalenia sieci prowadzonych przez
Gminę – Miasto Mszana Dolna publicz-
nych przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawowych.
- określenie regulaminu wynagradza-
nia nauczycieli na 2009 r. i zmiany 
do regulaminu
- przystąpienie do realizacji projektu
„Łatwiejszy start” – pakiet działań
edukacyjnych dla młodzieży gimnaz-

jalnej z Mszany Dolnej
VI. Uchwały personalne:
- uzupełnienie składu Komisji Oświaty
i Kultury po rezygnacji Radnego 
p. R. Radomskiego (do składu osobo-
wego Komisji dokooptowano Radnego
p. G. Wójcika).
B. Procedowanie w Komisjach Rady
Miasta w 2009 roku: Zgodnie ze Sta-
tutem Miasta przy Radzie Miasta działa
7 stałych Komisji powoływanych 
na okres kadencji Rady, tj:
1. Komisja Rewizyjna
2. Komisja Budżetowo-Gospodarcza,
3. Komisja Rozwoju Przestrzennego 
i Gospodarki Mieszkaniowej,
4. Komisja Oświaty i Kultury,
5. Komisja Sportu, Turystyki i Promo-
cji Miasta,
6. Komisja Zdrowia, Profilaktyki Uza-
leżnień i Spraw Socjalnych oraz 
7. Komisja Ochrony Środowiska.
1. Komisja Rewizyjna odbyła w 2009 r.
14 posiedzeń, w tym  13 posiedzeń
miały charakter kontrolny. Kontroli
podlegały miejskie jednostki organiza-
cyjne pod względem finansowym  
i organizacyjnym za 2008 r. jak rów-
nież za  okres I półrocza 2009 r.
Komisja dokonała kontroli działalności
następujących jednostek organiza-
cyjnych Miasta:
- Biblioteki Miejskiej, Zakładu Gospo-
darki Komunalnej, Miejskiego Oś-
rodka Kultury, Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Miejskiego Przed-
szkola nr 1 i Nr 2 oraz ZEAS-u.
Ponadto Komisja Rewizyjna przepro-
wadziła kontrolę działalności Burmis-
rza Miasta  w zakresie:
> realizacji Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2008 rok i I płr.
2009 r.;
> realizacji uchwał Rady Miasta za
okres I płr. 2009 r. i co szczególnie 
istotne
> Komisja dokonała kontroli gospodarki
finansowej Miasta w odniesieniu do
oceny sprawozdania Burmistrza z wy-
konania budżetu Miasta za 2008 r., po-
zytywnie oceniając sprawozdanie 
i wnioskując o udzielenie Burmistrzowi
Miasta absolutorium z tego tytułu.
2. Komisja Budżetowo-Gospodarcza
odbyła 8 posiedzeń, podczas których
w głównej mierze zajmowała się opi-
niowaniem projektów uchwał do-
tyczących gospodarki finansowej 
i niektórych spraw gospodarczych
Miasta, tj. opiniowaniu podlegały
zmiany w budżecie,  zaciągnięcie kre-
dytu, stawki podatku od środków
transportowych, zamiana nierucho-
mości przy ul.Starowiejskiej, za-
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ciągnięcie zobowiązania w związku z
projektem dotyczącym zbiórki odpa-
dów niebezpiecznych zawierających
azbest, zaciągnięcie zobowiązania
dot.podpisania umowy z trenerem śro-
dowiskowym w ramach realizacji pro-
gramu „Orlik 2012”, wysokość
ekwiwalentu pieniężnego dla człon-
ków OSP w Mszanie Dolnej za udział
w działaniach ratowniczych  lub szko-
leniach pożarniczych, przedłużenie
umów dzierżawy i umów najmu bu-
dynków przy ul. Starowiejskiej  oraz
gruntów przy ul. Orkana, zbycie
działek na os. Pańskie, pomoc rze-
czowa dla Powiatu Limanowskiego –
budowa chodnika przy ul. Zarabie, re-
gulamin wynagradzania nauczycieli
oraz przystąpienie do projektu do-
tyczącego wprowadzen a systemów
energii odnawialnej poprzez montaż
kolektorów słonecznych – który to
projekt uchwały  i jako jedyny Komisja
zaopiniowała negatywnie, ze względu
na niejasności w sprawie finansowania
programu i duże obciążenie budżetu.
Ponadto Komisja opiniowała projekt
uchwał dotyczące: przystąpienia
Miasta Mszana Dolna do spółki
działającej pod firmą „Górna Raba –
Spółka z o.o.” z siedzibą w Mszanie
Dolnej i objęcia udziałów  w pod-
wyższonym kapitale zakładowym tej
spółki oraz zmiany uchwały do-
tyczącej trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla przedszkoli i szkół zakłada-
nych i prowadzonych przez inne pod-
mioty niż j.s.t. Komisja dokonała
również oceny sprawozdania z wyko-
nania budżetu Miasta za I płr.
bieżącego roku pozytywnie oceniając
realizację budżetu w I płr. 2009 r. Na
ostatnim grudniowym wspólnym po-
siedzeniu Komisja Budżetowa wraz z
Komisją Rewizyjną i Komisją Sportu
dokonała analizy i zaopiniowała pro-
jekt budżetu na 2010 rok. 
3. Komisja Rozwoju Przestrzennego
i Gospodarki Mieszkaniowej odbyła
9 posiedzeń. Przedmiotem pracy Ko-
misji było opiniowanie wniosków do-
tyczących sprzedaży i dzierżawy
nieruchomości, najmu i dzierżawy lo-
kali, zamiany działek, nabycia działek.
Komisja zaopiniowała ogólnie ponad
50 (58) wniosków. Ponadto Komisja
zajmowała się opiniowaniem projek-
tów uchwał Rady Miasta w zakresie
gospodarki mieniem. Komisja zajęła
się też tematem „Orkanówki” i propo-
zycji Rady Parafialnej Św.Michała Ar-
chanioła  w sprawie zamiany nie-
ruchomości w obrębie „Orkanówki”
(w którym to budynku mieści się Miej-
ski Ośrodek Kultury), a będący włas-
nością Parafii Rzymsko-Katolickiej.
Komisja podjęła też temat dotyczący
zmiany planu zagospodarowania prze-

strzennego miasta oraz sprawy drogi
dojazdowej - ul.Słomka (tereny RZGW).
4. Komisja Oświaty i Kultury odbyła
5 posiedzeń, podczas których zajmo-
wała się następującymi tematami: opi-
nia projektu rezolucji Rady Miasta w
sprawie ustanowienia Św. Michała Ar-
chanioła Patronem Miasta Mszana
Dolna, działalnością Rad Rodziców 
w szkołach, przebiegu i wynikami za-
pisów dzieci do Miejskich Przedszkoli,
opiniowaniem wniosku o zwiększenie
dotacji dla Niepublicznego Przed-
szkola ss. Franciszkanek, egzaminy,
wyniki konkursów i olimpiad przed-
miotowych, organizacja uroczystości
zakończenia roku szkolnego, plan za-
gospodarowania wolnego czasu dzie-
ciom i młodzieży w okresie wakacji,
plan imprez kulturalno-rozrywkowych
w II płr. 2009 r., informacja o realiza-
cji zadań oświatowych w roku szkol-
nym 2008/2009, opiniowanie wnio-
sków pokontrolnych Komisji Rewizyj-
nej z kontroli  w placówkach oświato-
wych i kulturalnych w 2009r., re-
gulamin Komisji Oświaty i Kultury
(propozycja zmian) oraz opinia pro-
jektu budżetu Miasta na 2010 rok. 
5. Komisja Sportu, Turystyki i Pro-
mocji Miasta odbyła 2 posiedzenia,
na których Komisja zajmowała się 
w głównej mierze zagadnieniami
sportu i turystyki, działalności podej-
mowanych w tym zakresie przez KS
Turbacz (sekcji piłkarskiej), sekcji ta-
ekwondo, stowarzyszeń sportowych
(PTTK i TKKF). Komisja omawiała
także projekt umowy użyczenia na
rzecz KS Turbacz części budynku na
stadionie miejskim przy ul.Spadochro-
niarzy.  Ponadto Komisja odbyła
wspólne posiedzenie z Komisją
Budżetowo-Gospodarczą i Komisją Re-
wizyjną w sprawie opinii projektu
budżetu Miasta na 2010r.
6. Komisja Zdrowia, Profilaktyki
Uzależnień i Spraw Socjalnych od-
była 1 wspólne posiedzenie z Komisją
Oświaty i Kultury, na którym omó-
wiono dwa programy, tj: Gminną Stra-
tegię Rozwiązywania Problemów
Społecznych oraz Gminny System
Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem 
i Rodziną.
7. Komisja Ochrony Środowiska od-
była 1 posiedzenie, podczas którego
omawiano sprawy związane z oczysz-
czalnią ścieków w Mszanie Dolnej.

RM

30lipca 2009 r. Miasto Mszana
Dolna złożyło wniosek do
rządowego programu o

udzielenie wsparcia finansowego na
zakup pomocy dydaktycznych do miejsc
zabaw w skrócie zwanym - „Radosną
szkołą” - w ramach projektu Zespół
Szkół Miejskich Nr 1 wnioskował o
otrzymanie 18 000 zł. na utworzenie
w 2 salach miejsc aktywności ruchowej
dla dzieci z klas I-III, a Zespół Szkół
Miejskich Nr 2 wnosił o otrzymanie
12 000 zł. na utworzenie w 1 sali
miejsca aktywności ruchowej dla
dzieci z klas I-III. 

Łącznie Miasto Mszana Dolna
wnioskowało o kwotę 30 000 zł.
18 września została ogłoszona lista
szkół, które otrzymały dofinansowanie
w ramach programu „Radosna
szkoła”, nasze szkoły znalazły się 
w tym doborowym towarzystwie 
i dnia 7 października nastąpiło podpi-
sanie umów między Burmistrzem
Miasta Mszana Dolna, a Wojewodą
Małopolskim. Zespół Szkół Miejskich
Nr 1 w ramach zadania planuje wypo-
sażyć 2 sale, które będą służyć do od-
poczynku i zabawy dzieci z klas I-III 
w zestawy klocków piankowych,
suchy basen dla dzieci, zjeżdżalnie,
materace, pufy, piłki oraz gry plan-
szowe i układanki. Zespół Szkół Miej-
skich Nr 2 w ramach otrzymanych
środków wyposaży 1 salę w klocki
piankowe, pufy, piłki do skakania dla
dzieci oraz tor wspinaczkowy.

11 września Miasto Mszana Dolna
wystąpiło do Ministerstwa Edukacji
Narodowej z prośbą o zwiększenie
części oświatowej subwencji ogólnej 
z 0,6% rezerwy w roku 2009 z tytułu
wyposażenia w sprzęt szkolny i po-
moce dydaktyczne pomieszczeń do
nauki pozyskanych w wyniku adapta-
cji. Wniosek opiewał na kwotę 15 500
zł. i dotyczył adaptacji 3 sal pozyska-
nych w ramach przeprowadzki 
Zespołu Administracyjno Ekonomicz-
nego Szkół do Urzędu Miasta Mszana
Dolna. 7 października 2009 r. Miasto
Mszana Dolna otrzymało pełną wyso-
kość wnioskowanej dotacji. Zespół
Szkół Miejskich Nr 2 za otrzymaną
kwotę wyposaży 3 zaadaptowane sale
w sprzęt audio-wizualny oraz
pomoce do zajęć dydaktycznych.  

FK

Rządowe
wsparcie

szkół
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Oświata

Organizacja oświaty w roku szkolnym
2008/2009

Miasto Mszana Dolna jest orga-
nem prowadzącym dla:

1. Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 
w skład , którego wchodzi Szkoła Pod-
stawowa Nr 1 oraz Gimnazjum 
Miejskie Nr 1
2. Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 wcho-
dzi Szkoła Podstawowa Nr 2 oraz
Gimnazjum Miejskie Nr 2 oraz Prze-
szkole Miejskie nr 1
3. Miejskiego Przedszkola Nr 2
Miasto prowadzi od 1990 r. przed-
szkola, szkoły podstawowe od 1 stycz-
nia 1996 roku, a gimnazja od roku
szkolnego 1999/2000. 
W roku szkolnym 2008/2009 do
szkół podstawowych w  Mszanie
Dolnej uczęszczało:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 
-  384 uczniów
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 
-  407 uczniów
3. Gimnazjum Miejskie Nr 1 
-  211 uczniów 
4 Gimnazjum Miejskie Nr 2 
- 213 uczniów
Wychowanie przedszkolne

W roku szkolnym 2008/2009
funkcjonowały 2 przedszkola miejskie
oraz jedno przedszkole niepubliczne
prowadzone przez Zgromadzenie Za-
konne Sióstr Rodziny Maryi gdzie 75
% kosztów utrzymania dzieci z terenu
Mszany Dolnej finansuje budżet
Miasta. Wychowaniem przedszkolnym
objęto 169 dzieci z terenu Miasta.
- Przedszkole Miejskie Nr 1 - 68 dzieci
- Przedszkole Miejskie Nr 2 - 34 dzieci
- Przedszkole Niepubliczne Zgromadze-
nia Sióstr Rodziny Maryi - 67 dzieci
Kadra nauczycielska

W samorządowej oświacie zatrud-
nionych było 112 nauczycieli w tym :
• w przedszkolach - 12 nauczycieli, 
• w szkołach podstawowych - 60
nauczycieli, 
• w gimnazjach - 40 nauczycieli.
Poziom wykształcenia nauczycieli 
w 2009r. - 98 osób posiadało wy-
kształcenie wyższe magisterskie 
z przygotowaniem pedagogicznym 
a 11 osób licencjat.
Realizacja zajęć dodatkowych w roku
szkolnym 2008/2009
Budżet miasta finansował  zajęcia do-
datkowe realizowane w szkołach pod-
stawowych i gimnazjach w formie
zajęć pozalekcyjnych i kół zainteres-
wań, a  były  to:
- zajęcia muzyczne, 
- kółko szachowe, 
- zajęcia korekcyjno – wyrównawcze 
i terapeutyczne, 

Wyniki sprawdzianu  na zakończenie nauki w szkołach podstawowych na
terenie Miasta Mszana Dolna  w roku szkolnym 2008/2009 na tle po-

wiatu limanowskiego i województwa małopolskiego.

- zajęcia sportowe, 
- zajęcia plastyczne,
- spotkania „Koła chemika”,
- klub turystyczny „Globtroter”,
- drużyna zuchowa,
- koło „Mali Misjonarze,”
- „Szkolne koło Caritas”,
- koła matematyczne,
- zajęcia świetlicowe,
- zajęcia biblioteczne, 
- zajęcia plastyczne i teatralne,
- zajęcia informatyczne,
- koło regionalne.

W szkołach realizowane były także 
programy edukacyjne:
1) „Już pływam”,
2) „Pierwsze uczniowskie doświad-
czenia drogą do wiedzy”,
3) „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”,
4) „Przywróćmy pamięć”,
5) „Adopcja serca”,
6) „Trzymaj formę”,
7) „Sadzimy drzewa”,
8) „Podnieś puszkę”,
9) „Zbieramy baterie”,
10) Ogólnopolski program stypen-
dialny uniwersyteckiej szkoły, kszta-
łcenia indywidualnego (1 uczeń
otrzymał stypendium)
Olimpiady i konkursy
Nauczyciele przygotowali uczniów do
udziału w konkursach i olimpiadach
organizowanych na poziomie szkoły,
powiatu  i województwa.
- Zespół Szkół Miejskich Nr 1
1) sukces sportowy szkoły podstawo-
wej nr 1 – I miejsce w powiecie lima-
nowskim we współzawodnictwie
sportowym,
2) sukcesy uczniów w konkursach
przedmiotowych – 4 laureatów i 2 

finalistów 
3) I miejsce w Ogólnopolskim Konku-
sie Misyjnym
- Zespół Szkół Miejskich Nr 2,
- Szkoła Podstawowa Nr 2,
1) Małopolski Konkurs Matema-
tyczno – Przyrodniczy – 1 uczeń fina-
listą
2) Ogólnopolski Konkurs Historyczny
„Krąg” – III miejsce w kategorii prac
indywidualnych w kraju, II miejsce 
w kategorii prac indywidualnych 
w województwie
3) Ogólnopolski Konkurs plastyczny
„Tęcza” – 1 miejsce w szkole
4) VIII Wojewódzki Konkurs Literacko
– Plastyczny – Jan Paweł II – patron
najgodniejszy – III miejsce
5) Konkurs Recytatorski im. A. Zachary –
Wnękowej – nagroda specjalna,
6) Konkurs Lingwistyczny – II i III
miejsce
- Gimnazjum Miejskie Nr 2
1) Małopolski Konkurs Matematyczny
– 1 uczeń finalistą
2) III Ogólnopolski Konkurs „Bio-
różnorodności i formy ochrony przy-
rody w Polsce” – 1 uczeń finalistą
3) Ogólnopolski Konkurs Historyczny
„Krąg” – I miejsce w kategorii prac in-
dywidualnych w kraju, I miejsce w ka-
tegorii prac indywidualnych 
w województwie
4) Konkurs Recytatorski im. A. Za-
chary – Wnękowej – 1 uczeń 
wyróżniony 
5) Konkurs pieśni i poezji patriotycz-
nej w Limanowej – II miejsce

Red.

Rok

Miasto Mszana Dolna Województwo

H MP
H MP

G-1 G-2 G-1 G-2

2009 32,0 31,2 27,8 24,7 32,6 27,2

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

H - część humanistyczna,
MP - część matematyczno - przyrodnicza.

Szkoła Podsta-
wowa

Miasto Mszana
Dolna

Powiat Województwo

Wyniki w punktach

Nr 1 25,3
22,0 23,4

Nr 2 23,2
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Oswiata

Ogółem wydatki budżetu 2008 /wykonanie/ 2009/plan/

Oświata i wychowanie: 18.551.541,87 26.404.050,66

w tym
wydatki majątkowe

8.152.026,21
7.558,525,00

+hala sportowa 3.705.486,00

993,148,81 3.737.936,00

Edukacyjna 
opieka wychowawcza

182,895,42 198.588,00

Udział procentowy wydatków oświatowych
w wydatkach ogółem

44,93 % 43,41 %

Finansowanie oświaty

Łatwiejszy start

Wdniu 19 października br. 
w sali konferencyjnej pensjo-
natu JANDA odbyło się semi-

narium inauguracyjne projektu „Łatwiej-
szy start - pakiet działań edukacyjnych
dla młodzieży gimnazjalnej z Mszany
Dolnej” finansowanego z Europej-
skiego Funduszu Społecznego (EFS)
w wysokości ponad 500 tys. zł. 

Uczestnicy spotkania zostali powi-
tani przez Burmistrza Miasta Tadeusza
Filipiaka, a następnie zostali zaznajo-
mieni z problematyką realizacji pro-
jektu w naszym mieście. Na początku
Kierownik Projektu Michał Baran omó-
wił: założenia, cele, adresatów oraz fi-
nansowanie Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, największego pro-
gramu realizowanego z EFS. 

Następnie Faustyna Kaletka - Za-
stępca Kierownika Projektu przedsta-
wiła dane dotyczące samego wniosku:

historię, finansowanie, promocję 
i działania przewidziane do realizacji
w ciągu 2,5 lat trwania projektu. 
Na zakończenie Dyrektor ZSM1 Anna
Górska, która w projekcie pełni rolę
Koordynatora Gimnazjum 1, przedsta-
wiła zasady naboru uczniów (benefi-
cjentów ostatecznych) do projektu,
przedstawiła kadrę nauczycielską rea-
lizującą zajęcia dydaktyczne oraz
omówiła bardziej szczegółowo pro-
gram zajęć z doradztwa zawodowego
oraz przeciwdziałania zagrożeniom
wśród młodzieży, które są również
elementem projektu.

Red.

Ślubowanie Pierwszoklasistów

Naten dzień czekali ponad
dwa miesiące - nie oznacza
to wcale, że od 1 września

nie robili nic! Uczyli się pisać i czytać,
rachować i malować. Jednym słowem
pracowali zgodnie z programem jaki
przewidziano dla pierwszoklasistów.
Bo o nich tu mowa - 50 uczniów w
dwóch oddziałach pod czujnym i opie-
kuńczym okiem swoich wychowawców
Pań Marii Szczypka i Izabeli Staroń
musiało znaleźć czas, by do tego naj-
ważniejszego dnia w szkole, jak do tej
pory, właściwie się przygotować. 

Wszyscy, którzy zostali zaproszeni
na uroczystość Ślubowania, a wśród
Gości trzeba wymienić Wizytatora Ku-
ratorium Oświaty Panią Małgorzatę
Lenartowicz, Proboszcza Parafii
Miłosierdzia Bożego ks. Stanisława
Parzygnata, Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Pana Eugeniusza Sieję 
i Burmistrza Tadeusza Filipiaka jedno-

myślnie stwierdzili, że maluchy do pa-
sowania dorosły i od tego dnia do
uczniowskiej braci przyjęte zostały!
Nie zabrakło przedstawicieli Rady Ro-
dziców, nauczycieli oraz młodszych
kolegów i koleżanek z „zerówek”. 
W galowych strojach bohaterowie
tego dnia zaprezentowali program ar-
tystyczny - czego tam nie było? Tańce
z epoki rycerskiej, proza i piosenki,

pełne dynamiki taneczne układy, po-
wtórka z naszej historii z piękną sceną 
rycerskiego pasowania. 

Najważniejszy jednak moment na-
stąpił w chwili, kiedy dyrektor szkoły
Pani Anna Górska wzięła w swoje ręce
wielki ołówek - maluchy zaś trzymając
prawą dłoń na sercu i klęcząc na jed-
nym kolanie śledziły uważnie, czy aby
na pewno ołówek spocznie na każdym
z nich, gotowe uznać akt pasowania
za nieważny, gdyby wielki ołówek
minął którekolwiek z nich. A potem
były wielkie brawa - największe od Ro-
dziców, których na uroczystości za-
braknąć nie mogło. Były jeszcze pre-
zenty od młodszych kolegów, “małe
co nie co” (słodkiego) od  Pana Euge-
niusza Siei i śpiewniki z patriotycz-
nymi pieśniami od Pani Wizytator Le-
nartowicz. A na koniec maluchy 
z prędkością światła pobiegły do szkol-
nej jadalni - tam czekały na nich pysz-

ności przygotowane przez mamy. Jak
przystało na uczniów, maluchy przy-
chodzą do szkoły już w mundurkach 
i mogą o sobie powiedzieć: jestem
uczniem Szkoły Podstawowej nr 1!

Red.

Inauguracja projektu.

Występ pierwszaków.
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Programy

Aktywizacja bezrobotnych

Dobiega końca, realizowany po
raz drugi przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Mszanie

Dolnej, projekt współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego,
p.n. „Program aktywizacji społeczno -
zawodowej w Mieście Mszana Dolna“.
Głównym celem projektu jest zwięk-
szenie aktywności zawodowej i społecz-
nej osób bezrobotnych korzystających 
z pomocy społecznej. 

Monitoring funkcjonowania Bene-
ficjentek Ostatecznych na płaszczyźnie
społecznej i zawodowej potwierdza rea-
lizację celu głównego. Przemawia za
tym jakościowa analiza ankiet ewalua-
cyjnych wykonanych przez wszystkie
10 Beneficjentek projektu. Potwierdzają
one zmiany w obrębie osobistych prze-
konań, co skutkuje m.in.: wzrostem po-
czucia własnej sprawczości, wzrostem
wewnętrznej siły do przezwyciężania
trudności, wiarą w możliwość uzyska-
nia pozytywnych zmian w swoim życiu,
uzyskaniem poczucia możliwości do-
sto- sowania się do zmian za-
chodzących we współczesnym świecie,
zmniejszeniem poziomu lęku przed nie-
powodzeniem.

To stanowi istotną zmianę w aspek-

cie podnoszenia kompetencji zarówno
społecznych jak i zawodowych Benefi-
cjentek. 

Ponadto wzrosła kreatywność Be-
neficjentek w poruszaniu się po rynku
pracy i determinacja w dążeniu do po-
szukiwania zatrudnienia. I tak:
- kilka Pań podejmuje prace dorywcze
polegające m.in. na opiece nad osobami
starszymi, 
- jedna podejmowała zatrudnienie
przez okres 3 m-cy jako sprzedawca -
niestety nie przedłużono jej umowy, 
- kolejna jest zatrudniona jako sprze-
dawca - posiada umowę o pracę na
okres roku, 
- od października b.r. jedna z Pań pod-
jęła pracę na okres próbny w jednej z
pizzerii na terenie miasta – liczymy, że
ta sprawa sfinalizuje się zawarciem
umowy o pracę.

Jak to jest ważne dla Beneficjentek
oddaje wypowiedź jednej z nich: „...na-
reszcie się uśmiecha do mnie los, szef
przedłużył mi umowę, a w sobotę idę
oglądać mieszkanie, może mi się
uda...”. Z pewnością to, co Beneficjentki
zyskały poprzez udział w projekcie jest
zapowiedzią poprawy funkcjonowania
ich samych jak i ich rodzin. Inną, nie-
wymierną wartością jest fakt „wyjścia

z domu” i nawiązywania dobrych zna-
jomości, a nawet przyjaźni pomiędzy
Beneficjentkami.

W dniu 26 listopada b.r., w Oś-
rodku Wczasowym „Janda” w Mszanie
Dolnej, odbyło się spotkanie podsumo-
wujące realizację projektu. Wzięli 
w nim udział m.in. decydenci miejscy,
bez których aprobaty nie byłoby tego
finału oraz Beneficjenki Ostateczne pro-
jektu, którym wręczono zaświadczenia
potwierdzające ich udział w projekcie.

Koordynator projektu – Kierownik
MOPS podsumowała zadania, które
były podejmowane w trakcie realizacji
działań projektowych w 2009 r. oraz
przedstawiła informację nt. aktualnie
podejmowanych prac w związku 
z przygotowywaniem wniosku o dofi-
nansowanie kolejnego projektu na
okres trzech lat (2010 – 2012), który
będzie realizowany przez Zespół Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

UM

3marca 2008 roku Rada Miasta pod-
jęła uchwałę o przystąpieniu Mszany
Dolnej do Euroregionu TATRY,

organizacji której początki sięgają roku
1994, kiedy to w Nowym Targu Polacy 
i Słowacy podpisali wspólną deklarację
o transgranicznej współpracy. 

Dziś polsko - słowacką przyjaźń kul-
tywują 3 powiaty i 25 gmin z terenów
Polski południowej. W tej grupie jest 
i nasze miasto, przyjęte w poczet człon-
ków Euroregionu Tatry na XV Kongresie,
który odbył się 12 marca 2009 roku 
w Jabłonce. Choć nie byliśmy pełnopraw-
nymi uczestnikami Euroregionu, przez
cały rok trochę „na kocią łapę“ bardzo
intensywnie przyjaźniliśmy się na
różnych frontach ze słowacką gminą
Niżna, oddaloną od Mszany Dolnej o ok.
70 km. Przypominamy, że w ramach tej
współpracy odbył się w naszym mieście
międzynarodowy mecz piłkarski pań Pol-
ska - Słowacja, mecz oldbojów z naszego
miasta i rówieśników ze Słowacji, w bar-
dzo licznej grupie uczestniczyliśmy w za-
wodach w narciarstwie alpejskim na sto-

kach słowackich, zaś latem gościliśmy
na Niżniańskim Kotliku i Pltnickim Dniu
(spływ tratwami po Orawie). Z drużyną
z Niżnej zagrali też na mszańskim sta-
dionie piłkarze KS Turbacz. W tekście 
z marca 2009 roku pisaliśmy, że wraz 
z naszym wejściem do Euroregionu
TATRY, wzrastają nasze szanse na unijne
środki, by wspólnie ze słowackimi part-
nerami uczestniczyć w projektach pro-
mujących kulturę, tradycje, czy sport.
Dziś możemy pochwalić się pierwszym
finansowym owocem tej współpracy –
nasz wniosek pod roboczym tytułem:
„Zagórzańsko - Orawska konfrontacja
kultur poprzez organizację cyklu imprez”
spodobał się komisji oceniającej i w re-
zultacie otrzymaliśmy dofinansowanie
naszego pomysłu w wysokości 41 000
tys. Euro, przy całkowitej wartości pro-
jektu 49 237 tys. Euro. Jak te pieniądze
zostaną spożytkowane? Zakupiona zo-
stanie modułowa estrada (profesjonalna
scena) - do tej pory na wszystkie imprezy
organizowane w mieście taką scenę mu-
sieliśmy wypożyczać, słono za to płacąc.

Ale scena to nie wszystko - unijne pie-
niądze będą wspierać organizowane do-
tychczas z własnych środków m. in Mię-
dzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych,
Dni Mszany Dolnej z udziałem zespołów
folklorystycznych ze Słowacji, Turniej
Tańca Towarzyskiego, Zagórzańskie
Spotkania Chórów „Laudate Dominum”.
Jak widać warto sięgać po nowe - jeśli
mogą inne gminy, możemy i my. Nie
spoczniemy na laurach i nie poprzesta-
niemy na tym jednym projekcie. Jeśli
udało nam się za pierwszym razem po-
zyskać całkiem przyzwoite dofinansowa-
nie, to jest to zachęta do dalszego wy-
siłku, by unijne środki wspomagane
własnym wkładem owocowały także 
w naszym mieście.

Red.

Wymierny owoc przyjaźni ze Słowakami

Zespół Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Mszanie Dol-

nej, dziękując Beneficjentkom 
za udział w projekcie, 

zaprasza kolejne osoby, gotowe do
zainwestowania w siebie, 

do udziału w projekcie w 2010
roku.
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Wydarzenia

Zagórzańskie spotkania chórów

IIIZagórzańskie Spotkania
Chórów „Laudate Domi-
num“ już za nami. Niedziel-

ne popołudnie 8 listopada w naszym
parafialnym kościele św. Michała Ar-
chanioła należało do prawie 500 chó-
rzystów z 11 zespołów chóralnych,
które zawitały do Mszany Dolnej na
zaproszenie organizatorów. 

A gościliśmy tym razem już po raz
trzeci Chór Mieszany „Lirnik“ 
z Dobrej, „Cantante Cisterciensum“ ze
szczyrzyckiego opactwa Ojców Cyster-
sów, a także Chór Mieszany im. Bł.
Edmunda Bojanowskiego z Kamienicy 
i Gości z Rdzawki - Chór Mieszany
„Adoremus“ pod batutą p. Zofii Zbo-
rek. Ze stolicy Podhala pod Lubogoszcz
przyjechali chórzyści z parafii św. Jad-
wigi, tworzący Chór Mieszany „Venite
Adoremus Domini“. Nie mogło za-

braknąć naszych sąsiadów zza miedzy
- opromienionego występem na Placu
św. Piotra i w samej Bazylice 
w Watykanie Chóru Mieszanego „Ore-
mus“ z Niedźwiedzia pod dyrekcją 
s. Marii Kowalczyk. Pięknym śpiewem
uraczył nas dziewczęcy zespół wokalny
„Kantylena“ z Raby Wyżnej. Gospoda-
rze zaś byli reprezentowani przez trzy
zespoły - Chór Męski im. ks. Józefa
Hajduka, śpiewający nieprzerwanie od
momentu swojego powstania, a więc
od roku 1945, kiedy to ówczesny or-
ganista p. Maraszewski zaincjował
działalność chóru męskiego przy pa-
rafii św. Michała. Może trudno uwie-
rzyć, ale jest wśród chórzystów jeden
jedyny, który przez cały ten czas
śpiewa, a jest to bagatela, prawie 65
lat - to Pan Władysław Popiołek, który
po skończonym koncercie odbierał
zasłużone gratulacje i podziękowania. 

Drugim zespołem reprezentującym
Mszanę Dolną był Chór Dziecięcy
działający od roku 2007 przy Miejskim
Ośrodku Kultury. Trzeci mszański re-
prezentant to absolutna niespo-
dzianka!!! Kwintet wokalny utworzony

przez nauczycieli muzyki i śpiewu pra-
cujących w MOK-u. Znaleźli czas na
próby i zachwycili zebranych warszta-
tem muzycznym z najwyższej półki.
Przyjęci owacyjnie zapowiedzieli, że
to dopiero początek ich kariery. Trzy-
mamy za słowo. Święto chóralnego
śpiewu pod Lubogoszczą ma krótką

historię, ale zdążyło się już trwale wpi-
sać w kalendarz kulturalny Ziemi Za-
górzańskiej. Od samego początku or-
ganizatorami są Samorządy Ziemi
Limanowskiej - miejski z Mszany Dol-
nej, gminny z Niedźwiedzia i Staro-
stwo Powiatowe z Limanowej. Orga-
nizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby
możliwa bez życzliwości Księży Pro-
boszczów mszańskich parafii, których
prosimy o pomoc i zawsze ją otrzymu-

jemy. Tym razem gościliśmy u św. Mi-
chała (w roku ubiegłym w parafii
Miłosierdzia Bożego) - odrestauro-
wana polichromia prezbiterium, pięk-

nie oświetlona, dopełniła głębokie
przeżycia tego wieczoru. 

Jak co roku, tak i tym razem III
Zagórzańskie Spotkania Chórów „Lau-
date Dominum“ miały swojego Hono-
rowego Patrona - był nim tym razem
Prezydent Polskiej Federacji Chórów
„Pueri Cantores“ ks. Prałat dr Robert
Tyrała z Uniwersytetu Jana Pawła II
w Krakowie, który przewodniczył Mszy
św. o godz. 15.00 wraz z ks. probosz-
czem Jerzym Raźnym. Na Mszy św. 
i tuż po niej swój dorobek zaprezento-
wał Chór Mieszany Katedry na Wa-
welu. Pamiątkowe dyplomy i statuetki
wręczali Starostowie limanowscy Jan
Puchała i Franciszek Dziedzina, Ks.
Proboszcz Jerzy Raźny, Ks. dr Robert
Tyrała, Kierownik Wydziału Kultury
Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie
Michał Sapeta, Wójtowie z Niedźwie-
dzia Janusz Potaczek i Jodłownika Pa-
weł Stawarz oraz Burmistrz Mszany
Dolnej Tadeusz Filipiak. W ławach koś-
cielnych zasiedli m.in. Eugeniusz Sieja
- Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Mszana Dolna, Marian Domagała -
Przewodniczący Rady Gminy Niedź-
wiedź, Michał Mysza - Wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu Limanowskiego,
rodziny chórzystów, a przede wszyst-
kim miłośnicy muzyki i chóralnego
śpiewu. Medialnym Patronatem objął
naszą imprezę Gość Niedzielny, Radio
VOX FM i nasz kwartalnik.
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Święto Niepodległości

Intensywny deszcz i śnieg, a do
tego wiatr nie przeszkodziły jednak
w świętowaniu 91 rocznicy odzys-

kania niepodległości w naszym mieście.
Tak jak w latach ubiegłych świętowanie
było wspólne - sztandary z miasta 
i gminy, jednostki OSP ze wszystkich
miejscowości Gminy Mszana Dolna
tuż po godz. 9.00 uformowały orszak
wraz z druhami OSP z Mszany Dolnej. 

Nie mogło zabraknąć pocztów

sztandarowych ze szkół - szczególnie
pięknie prezentowali się uczniowie 
w regionalnych, góralskich strojach,
byli rzemieślnicy zrzeszeni w swoim
cechu, piłkarze KS Turbacz, działacze
PSL i organizacji kombatanckich. Po
złożeniu biało-czerwonych bukietów 
i zapaleniu zniczy na grobach ofiar I i
II wojny światowej przez delegacje sa-
morządów miasta i gminy Mszana
Dolna oraz Starostwa Powiatowego 
w Limanowej, na maszt przy dźwię-
kach Mazurka Dąbrowskiego została
wciągnięta flaga państwowa. Później
kolorowy orszak prowadzony przez
Orkiestrę Dętą OSP Mszana Dolna ru-
szył w stronę kościoła św. Michała 
Archanioła. 

Uroczystej Mszy św. za Ojczyznę
przewodniczył Proboszcz
ks. Jerzy Raźny w asyście
wikariuszy ks. Pawła Ryb-
skiego i ks. Tadeusza Sku-
pienia. Oprawę uroczystej
liturgii zapewnił Chór Mę-
ski im. ks. Józefa Haj-
duka. Bezpośrednio po
Mszy św. z krótkim pro-
gramem artystycznym
wystąpiła młodzież gim-
nazjalna z Mszany Górnej.
Na godzinę zaś 16.00 do
sali MOK na swoistą lek-
cję historii zaprosili
mieszkańców Mszany Dolnej ucznio-
wie i nauczyciele Zespołu Szkół Miej-
skich nr 1. Tym razem sala widowi-
skowa Orkanówki zapełniła się
młodzieżą i dorosłymi. Nie zabrakło
przedstawicieli Samorządu Miasta 

z Burmistrzem Tadeuszem Filipiakiem,
Wiceprzewodniczącym Rady Miasta
Eugeniuszem Sieja i Radnymi Rady
Miejskiej. Byli także obaj mszańscy
proboszczowie i limanowski Wicesta-
rosta Franciszek Dziedzina. 

W trwającym prawie godzinę spek-
taklu młodzież przypomniała tragiczne
lata 123 letniej niewoli 
i historię walk o odzyskanie suweren-
ności. Starsi widzowie nie kryli łez

wzruszenia, gdy na scenie po-
jawiła się para zakochanych
młodych ludzi - ona wiejska
dziewczyna, on młodzieniec
powołany do wojska. Rozstają
się przy brzozowym, przy-
drożnym krzyżu. W ciszy uklę-
kają, a później narzeczona
klęczącemu przed nią ukocha-
nemu zawiesza na szyi swój
łańcuszek z krzyżem. Takich
wzruszjących momentów było
więcej - znane wszystkim pie-
śni z tamtego okresu, jak

choćby „Pierwsza brygada“, „Oj-
czyzna“, „Rota“ czy „Marsz Polonia“,
śpiewane przez młodych z Chóru Dzie-
cięcego mszańskiego MOK-u, wpra-
wiały w zadumę i przywoływały
wspomnienia lat, kiedy świętowanie
tego dnia było zakazane. 

A my wszyscy, którzy w tym Świę-
cie uczestniczyliśmy, dziękujemy tym,
co zadbali by nie pominąć najmniej-
szego szczegółu: Miejskiemu Ośrod-
kowi Kultury za pomoc w realizacji
przedstawienia - światła, dekoracja,
nagło- śnienie. Nauczycielom i dyrek-
torowi ZSM nr 1, dzieciom i młodzieży
tej szkoły za godziny prób i rezygnacji 
z wielu przyjemności, by to przedsta-
wienie się udało. A na koniec słowa
serdecznej podzięki kierujemy do

Mieszkańców Mszany Dolnej, którzy
znaleźli czas, by razem z młodymi
świętować nasze Narodowe Święto
Niepodległości.
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Na uroczystościach
Polskiego 

Czerwonego
Krzyża

9października w Nowohuckim Cen-
trum Kultury w Nowej Hucie od-
była się uroczystość 90-lecia Pol-

skiego Czerwonego Krzyża, zorganizo-
wana przez Zarząd Małopolski PCK. 

W spotkaniu uczestniczyli człon-
kowie Czerwonego Krzyża z kraju i za-
granicy, przedstawiciele kościołów,
przedstawiciele małopolskich samo-
rządów oraz inni znamienici goście 
z Wojewodą Małopolskim Jerzym Mil-
lerem oraz Konsulem Republiki Fede-
ralnej Niemiec Heinzem Petersem na
czele. Spotkanie przebiegło na wspo-
mnieniach akcji humanitarnych, wiel-
kich nieobecnych działaczy PCK, czy
też współpracy międzynarodowej. Nie

zabrakło podziękowań i odznaczeń.
Najbardziej zasłużeni dla organizacji
otrzymali Honorowe Odznaki PCK. Sa-
dzonkami dębów uhonorowano
nieżyjących wybitnych działaczy PCK,
które będą posadzone w miejscach
przypominających o ich życiu i działal-
ności. Urząd Miasta Mszana Dolna, re-
prezentowany przez Zastępcę Burmi-
strza Michała Barana, został uhonoro-
wany medalem pamiątkowym 90-lecia
PCK, jako jeden z nielicznych samo-
rządów w Małopolsce. Polski Czer-
wony Krzyż jest najstarszą organizacją
humanitarną w Polsce, skupiającą po-
nad 200 tysięcy wolontariuszy. Pod-
stawową misją PCK jest zapobieganie
i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz
ochrona ludzkiej godności, bez jakiej-
kolwiek dyskryminacji dotyczącej na-
rodowości, rasy, płci, przekonań reli-
gijnych lub politycznych.
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Gala Przedsiębiorczości

9listopada br. w restauracji FO-
KSAL w Mszanie Dolnej Powiat
Limanowski oraz Rada Przedsię-

biorczości Powiatu Limanowskiego zor-
ganizowały Galę Przedsiębiorczości
Powiatu Limanowskiego. W V edycji
konkursu wyróżnienia zostały przyznane
kategoriach: „Lider Biznesu“, „Ini-
cjatywa Gospodarcza“, „Mecenas
Przedsiębiorczości“. 

Konkurs ma na celu wspieranie
przedsiębiorczości poprzez promocję
firm osiągających najlepsze wyniki
ekonomiczne z zachowaniem zasad
etyki biznesu oraz osób,  które swym
działaniem szczególnie przyczyniają
się do tworzenia sprzyjających warun-
ków dla przedsiębiorczości jak i dla
rozwoju lokalnej społeczności.

Statuetkę „Lidera Biznesu“ w ka-
tegorii „Małe przedsiębiorstwa“ (za-
trudniające poniżej 10 pracowników)
otrzymała F.H.U. „LATHER-KAZ“. 
W kategorii „Średnie przedsiębior-
stwa“ (zatrudniające od 10 do 49
osób) statuetkę „Lidera Biznesu“ otrzy-

mał Zakład Masarski Stanisław 
i Roman Wiktor. Również w tej kate-
gorii przyznano Diamenty do statuetki
„Lider Biznesu“, a otrzymały je firmy:
Drugi Diament F.P.U.H. „JONIEC“
Mieczysław Joniec, Drugi Diament
„Wyspa Mszanka“ Siepak SP. z o.o.,
Trzeci Diament do Statuetki Spółdziel-
nia Kółek Rolniczych w Ujanowicach.
Statuetkę „Lidera Biznesu“ w kategorii
„Duże przedsiębiorstwa“ (zatrud-
niające powyżej 50 osób) otrzymało
P.P.U.H. „WOLIMEX“. 

Diamenty dla laureatów poprzed-
nich edycji w tej kategorii otrzymały
firmy: Pierwszy Diament „Gracja“,
Drugi Diament „Impuls“, Drugi Dia-
ment Międzynarodowy Transport Dro-
gowy Bogdan Drzyzga, Trzeci Diament
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w
Limanowej. Złota Statuetkę przyznano
firmie Gold Drop.

W kategorii „Inicjatywa Roku“ na-
grodę otrzymała m. in. goszcząca galę
- Restauracja „Foksal“ P. Cichórz, M.
Witkowska-Cichórz. Kategoria „Inicja-

tywa Roku“, ma na celu promocję firm,
które wyróżniły się poprzez podjęcie
innowacyjnej działalności gospodar-
czej lub wdrożyły innowacyjny pro-
dukt bądź usługę. 

Tytuł „Mecenasa Przedsiębior-
czości“ otrzymali: Rafał Baniak pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Gos-
podarki oraz Bronisław Dutka - poseł
na sejm. 

Statuetki „Za wkład w rozwój Po-
wiatu Limanowskiego“ otrzymali: Ewa
Kierzkowska - Wicemarszałek Sejmu,
Waldemar Pawlak - Minister Gospo-
darki, Elżbieta Bieńkowska - Minister
Rozwoju Regionalnego, Czesława
Ostrowska - podsekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Pracy i Polityki Społecznej,
Jerzy Miller - Minister Spraw We-
wnętrznych i Administracji, Marek Na-
wara - Marszałek Województwa
Małopolskiego, Andrzej Malinowski -
Prezydent Konfederacji Pracodawców
Polskich, Justyna Kowalczyk.

Red.

Zmiany w gorących źródłach

Przydatny monitoring

Ostatnie miesiące w spółce z
ograniczoną odpowiedzialnością
„Gorczańskie Wody Termalne”,

której udziałowcem jest Miasto, to go-
rący okres, obfity w zmiany personalne. 

Po rezygnacji Prezesa Antoniego
Roga, powołanego przez Radę Nad-
zorczą 30 stycznia 2009 r. pełniącego
swoją funkcję 3 miesiące, na Prezesa
powołano rekomendowanego przez
Powiat Limanowski Krzysztofa Smagę
w dniu 15 maja 2009 r. Dodatkowo
poszerzono Zarząd o Wiceprezesa, któ-
rym został Józef Stożek, wskazany
przez Gminę Niedźwiedź. 

Kilka miesięcy „urzędowania” Pre-
zesa były stagnacją w pracy Zarządu i

w oczywisty sposób  nie usatysfakcjo-
nowały Rady Nadzorczej, która na po-

siedzeniu w dniu 27 listopada br. od-
wołała Prezesa. 
Ostatecznie na tym samym posiedze-
niu funkcję Prezesa przekazano reko-
mendowanemu przez Gminę Niedź-
wiedź Markowi Mąkowskiemu, a

Wiceprezesa, po rezygnacji Józefa
Stożka, Marcinowi Radzięcie, repre-
zentującemu Powiat Limanowski.  

Wydaje się, że sprawy spółki
wreszcie ułożą się tak jak chcą tego
Wspólnicy. Nowy Zarząd, podwyższe-
nie kapitału zakładowego w spółce
przez Powiat i Gminę Niedźwiedź, zie-
mia przekazana przez Wojewodę
Małopolskiego na działalność spółki
powinny zaprocentować w postaci
konkretnych działań na rzecz tej bar-
dzo potrzebnej Ziemi Zagórzańskiej in-
westycji.

MB 

Jak na razie w miejskiej sieci mo-
nitoringu funkcjonuje niewielka
liczba kamer, ale te które są spraw-

dziły się już nieraz. O namierzeniu
bandytów, którzy pobili mieszkańca
Mszany wspominaliśmy w poprzednim 
numerze gazety. 

W międzyczasie kamera na skrz-
yżowaniu ul. Piłsudskiego i Orkana za-
rejestrowała kolizję samochodową. Za-
pis na twardych dyskach serwera
pozwolił ustalić kto jest sprawcą, bo na
podstawie sprzecznych zeznań samych
kierowców nie udało się tego zrobić.

Przy okazji informujemy przedsię-
biorców i mieszkańców, że można sko-

rzystać z miejskiego monitoringu do
ochrony własnych nieruchomości. 

W sprawie szczegółów prosi-
my o kontakt z Urzędem Miasta: 

tel. (18) 331-06-22 w. 214, email: 
informatyk@mszana-dolna.pl
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Kronika
Policyjna

Wczasie ostatnich kilku mie-
sięcy na terenie działania
Komisariatu Policji w Msza-

nie Dolnej dochodzi do zdarzeń prze-
stępczych,  których źródło tkwi we
wszechobecnych maszynach do loso-
wych gier pieniężnych zwanych 
popularnie automatami. 
Między innymi odnotowano:
- kradzież krowy w miejscowości
Łostówka, gdzie młody mężczyzna ko-
rzystając z dnia targowego ukradł zwie-
rzę matce by szybko je spieniężyć. Jak
okazało się w wyniku dalszych czyn-
ności powodem występku były długi ,
których sprawca „dorobił się” grając na-
miętnie na automatach.
- liczne kradzieże drobnego sprzętu z
domów i przydomowych zabudowań
na terenie miasta. W tym przypadku
19-letni mieszkaniec miasta spieniężał
łupy, a tak „zarobione” pieniądze prze-
znaczał w znacznej kwocie na 
automaty.

W obu przypadkach sprawdziło się
staropolskie przysłowie, iż „kradzione
nie tuczy” – nie dość, że hazardziści wy-
mienieni  wyżej nie wygrali żadnych
pieniędzy to jeszcze odpowiedzą za
swoje uczynki przed sądem.

Niestety odnoszę wrażenie, że
mszańska policja dotknęła jedynie nie-
wielkiej cząstki problemu, a że jest on
poważny wystarczy przyjrzeć się  wy-
rastającym jak grzyby po deszczu 
salonom gier oraz urządzeniom wsta-
wianym nawet w najmniejszych  skle-
pikach wiejskich.

Niechybnie problem uzależnienia
od hazardu narasta i staje się podobnie
kryminogenny jak inne uzależnienia:
narkotyki, alkohol.  Ponadto niebezpie-
czeństwo kryje się w tym przypadku 
w braku zewnętrznych oznak tego typu
choroby – o ile alkoholik czy narkoman
są raczej łatwo diagnozowani choćby
przez członków rodzin czy przyjaciół po
na przykład; sposobie  zachowania, to
hazardzista dłużej „ukrywa się”. Często
zdarza się, że najbliżsi dowiadują się w
momencie gdy przychodzą wezwania
za niepłacone debety na kartach kredy-
towych lub ponaglenia z banków.

Informację o sposobach leczenia
uzależnienia od hazardu można zdobyć
miedzy innymi  w Małopolskie Centrum
Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Ad-
res: Stoczniowców 7, 30-709 Kraków
Telefon: (012) 262-96-29, Fax: 0(212)
262-95-49

Komendant 
Marek Szczepański

Moja Rodzina Miłośnikiem Książek

Spośród miłośników książek, od-
wiedzających bibliotekę, komisja
konkursowa wytypowała 39- oso-

bową grupę czytelników, która w bie-
żącym roku wypożyczyła najwięcej
książek. 7 grudnia br. rodzinom biorącym
udział w konkursie na najlepszych czy-
telników, uroczyście wręczono nagrody
książkowe oraz listy gratulacyjne.

Zwycięzcom konkursu nagrody i
dyplomy wręczyli Burmistrz Tadeusz
Filipiak, Eugeniusz Sieja, wiceprze-
wodniczący Rady Miasta oraz  Małgo-

rzata Mucha, dyrektor biblioteki. Galę
uświetnił muzyczny występ p. An-

drzeja Leśniaka i Niny Cież.
Nagrodzono 39 osób. W tym 28 do-
rosłych i 11 dzieci. Dziękujemy 

i gratulujemy wyróżniającym się Czy-
telnikom korzystającym z mszańskiej
biblioteki. W 2009 roku największą ak-
tywnością czytelniczą wykazały się ro-
dziny: Znachowskich, Łabuzów z ul.
Stawowej, Łabuzów z ul. Leśnej, Bie-
rowców, Szczepańskich, Kapturkiewi-
czów, Suchodolskich, Majkowskich, Fi-
lipiaków oraz Skoczów.
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Najwierniejsi czytelnicy.
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Sypnęło prezentami

Nie sypnęło śniegiem, za to syp-
nęło prezentami - 6 grudnia
dzieci całego świata z utęsk-

nieniem czekają poranka i chyba ten
jeden, jedyny raz nie trzeba ich budzić.
Święty Biskup z Miry i tym razem nie
zawiódł - nocą, jak kiedyś w mieście,
którego był Pasterzem obdarował
wszystkich, którzy jeszcze w Jego cu-
downą dobroć i moc wierzą. 

A wierzą w ten dzień prawie
wszyscy, a dzieci bez żadnego wyjątku.
Każdy więc z nadzieją
ledwo oczy otworzył
szukał wokół siebie
szeleszczących wor-
ków z niespodzianką
od wyczekiwanego
cały rok Gościa. Nie
inaczej było i w na-
szym miasteczku - już
w niedzielę, 6 grudnia
zapełniła się dziecia-
kami sala Miejskiego
O ś r o d k a  K u l t u r y .
Każdy, kto tam się po-
jawił otrzymał prezent.
Zacny Gość zawitał do
Orkanówki na zapro-
szenie specjalne Kato-
lickiego Stowarzyszenia Młodzieży i
jego opiekuna ks. Marka Rybickiego.
Święty Mikołaj i tym razem nie za-
wiódł się na swoich "pomocnikach" -
jego powszechnie znaną wielkodusz-
ność wsparli i tym razem bardzo licz-

nie ludzie dobrego serca i wiele insty-
tucji publicznych. 

A że jak to bywa w przypadku pre-
zentów od Świętego Mikołaja, wska-
zane jest zachowanie tajemnicy, nie
będziemy wymieniać tych, co sprawili,
by w ogromnym worze z prezentami
dla nikogo nie zabrakło prezentu, 
a liczba obdarowanych to 265 malu-
chów. Brawo!!!

W poniedziałek, 7 grudnia zaś na
Gościa z niebios czekały maluchy z Ze-

społu Szkół Miejskich nr 1. Doczekały
się Go już z samego rana. Z pastorałem
w ręce i mitrze na głowie, 
w czerwonych szatach i w towarzy-
stwie przeuroczych maleńkich
Aniołków, a jakże, ze skrzydełkami,

Święty Mikołaj ze „swoimi“ aniołami.
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pojawił się na początek u najmłod-
szych, od których otrzymał ciepły list
z zaproszeniem do odwiedzin. Mimo
okularów, wszak Święty Biskup liczy
sobie bagatela, ponad 1.600 lat, miał
problemy z odczytaniem treści owego
pisma - z pomocą przyszły Mu same
dzieciaki, a nawet jeden z towa-
rzyszących Świętemu Mikołajowi

Aniołek. Kiedy list został odczytany,
miał nastąpić najbardziej wyczekiwany
moment - rozdawanie prezentów. I tu
mała niespodzianka - Święty Biskup
Mikołaj rozpoczął od małej powtórki
wiadomości na swój własny temat. Po-
wtórka wypadła wyśmienicie - w żad-
nej z odwiedzonych klas, a było ich w
sumie aż 9, nie próbowano Mikołaja

wsadzać do sań zaprzężonych w reni-
fery, nie wspominano o Laponii, Coca
- Coli, czerwonych portkach i czapie z
pomponem. Dzieci wiedzą, że praw-
dziwy Święty Mikołaj był biskupem, a
trole, elfy i Klausy nawet te z dopi-
skiem "santa" są wytworem ludzkiej
fantazji i stworzono je na potrzeby
marketowych promocji. Każdy maluch

otrzymał tu prezent - nie
było rózg i połajanek, bo
to nie w stylu Świętego
Mikołaja. Prezenty, co
wcale nie dziwi, dostały
też Panie wychowawczy-
nie z wszystkich klas -
zasłużyły na nie absolut-
nie. Święty Mikołaj był w
dziewięciu klasach i tak
na prawdę mówił nie-
wiele, ale pod koniec wi-
zyty w mszańskiej "1" głos
prawie odmówił po-
słuszeństwa, a co mają

powiedzieć nauczycielki? Każdego
dnia do tych kochanych maluszków
trzeba mówić, mówić i mówić... i to
nie byle co, bo tego słuchać nie będą,
a każda lekcja to 45 minut. Mogły więc
trochę w czasie wizyty Świętego Mi-
kołaja swojego głosu poszanować, bo
dnia następnego wszystko było już po
staremu.

Czy Święty Mikołaj zapomniał o trochę
starszych dzieciach? Absolutnie nie!
W środę, 9 grudnia zaprosił wszystkich
gimnazjalistów z Mszany Dolnej i ich
starszych kolegów ze szkół średnich
do Miejskiego Ośrodka Kultury po pre-
zent, oryginalny i „głośny"! A że nasza
widowiskowa sala może pomieścić nie-
wielu, rozłożyliśmy to spotkanie na
dwa dni, środę i piątek, bo chętnych
było ponad 800 osób.  Tym prezentem
będą koncerty polskiej grupy hip-ho-
powej z Białej Podlaskiej - FULL PO-
WER SPIRIT. Sam Święty Mikołaj na
koncert się nie wybrał z dwóch powo-
dów - po pierwsze musiał nieco od-
począć po trudach związanych z wi-
zytami w milionach domów, a po
wtóre nie bardzo wie, co to takiego
hip-hop? Może, gdyby się dowiedział
wcześniej, że Miru, Dzyroooo i Picia
grają do tekstów tworzonych w ścisłym
związku z nurtem chrześcijańskim 
i przy tym przekazują młodym słucha-
czom pozytywną energię dobra,
miłości, szacunku i wdzięczności wo-
bec Boga za cud życia, za piękno ota-
czającego świata, za dar przyjaźni 
i miłości, pewnie dałby się skusić 
i swoją obecnością zaszczyciłby choć
jeden z koncertów?

Red.

W oczekiwaniu na upragniony prezent.
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Św. Mikołaj i uśmiechnięte buzie

Gdyby zima zawitała trochę
wcześniej, Święty Mikołaj za-
jechałby pięknymi saniami na

spotkanie z dziećmi i dorosłymi sku-
pionymi w mszańskim kole Polskiego
Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem
Umysłowym, ale i w tym roku aura nie
dopisała więc dwa piękne koniki przy-
wiozły Dostojnego Gościa bryczką -
piękną karocę i konny zaprzęg zapewnił
Biskupowi z Miry Pan Kazimierz Duda
- na co dzień współwłaściciel Firmy
JANDA, któremu tą drogą pragniemy
serdecznie podziękować za ten szla-
chetny gest dobroci wobec pokrzyw-
dzonych przez los młodych i dorosłych.

Grudzień to miesiąc szczególny -
bliskość najbardziej rodzinnych świąt
w roku - Świąt Bożego Narodzenia,
odkrywa w nas cudowne pokłady
dobroci i życzliwości. Nie inaczej było
i sobotniego popołudnia w sali gimna-
stycznej ZSM nr 2 w Mszanie Dolnej -
pod barwną choinką ułożono prawie
80 mikołajowych prezentów. Wszyscy
otrzymali słodycze, kosmetyki i sym-
patyczne pluszowe maskotki - to dar
od Nowożeńców - Joanny i Piotra Tro-
miczak, Magdaleny i Łukasza Bogacz,
Moniki i Roberta Filas, Marty i Marcina
Kujacz, Moniki i Dominika Majda,

Anny i Andrzeja Leśniak oraz Państwa
Ceklarzów z Białki Tatrzańskiej,  któ-
rzy zamiast kwiatów poprosili swoich
Gości właśnie o „przytulanki" i te
przkazali niepełnosprawnym dzieciom

- będzie jak znalazł na długie zimowe
wieczory i noce.  W każdej paczce „coś
od siebie" dorzuciły najsłodsze w oko-
licy Firmy: Wawel z Krakowa, Cukier-
nia Andrzeja i Elżbiety Jaśkowiec 
z Mszany Dolnej, Cukiernia Bolesława
Jania z Kasiny Wielkiej, a także Tym-
bark SA.  O spotkaniu osób niepełnos-
prawnych ze Świętym Mikołajem in-
formowało nawet Radio VOX FM,
obejmując nad naszą akcją swoisty Me-
dialny Patronat - dziękujemy!
Gościny podopiecznym PSOUU udzie-

liła dyrektor Zespołu Szkół Miejskich
nr 2 p. Józefa Łabuz, która zaprosiła
na gorącą herbatkę i kawę do stołu ks.
Jerzego Raźnego - proboszcza Parafii
św. Michała, wójta Gminy Mszana

Dolna Tadeusza Patalitę, za-
stępcę burmistrza Mszany Dol-
nej Michała Barana, a także
wicestarostę limanowskiego
Franciszka Dziedzinę - wszyscy
wymienieni, a także burmistrz
Tadeusz Filipiak, zadbali o to,
by Święty Mikołaj miał co dź-
wigać w swoim wielkim worze
na prezenty. Dziękujemy w
imieniu podopiecznych! 

Zanim jednak Biskup Mikołaj
rozdał przywiezione prezenty,

zebrani na sali wraz z rodzicami i opie-
kunami podopieczni mszańskiego koła
PSOUU, obejrzeli przedstawienie teat-
ralne z kukiełkami przygotowane
przez młodych ludzi uczestniczących
w  Warsztatach Terapii  Zajęciowej w
Tymbarku. A potem mali i duzi wy-
ciągali już ręce po prezenty - dobrze,
że możemy im dać choć trochę radości
przy wsparciu Świętego Mikołaja,
który jak co roku, nie zawiódł się na
swoich „pomocnikach".

Red.

Zdjęcie na cały rok.
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Wniedziele 13 grudnia harcerze
po raz 19 odebrali Betlejem-
skie Światło  Pokoju w schro-

nisku górskim na polanie Głodówka
od słowackich skautów.  Betlejemskie
Światło austriaccy skauci przywieźli z
Groty Narodzenia Jezusa Chrystusa w
Betlejem do katedry wiedeńskiej. 

Stamtąd odbierane jest przez skau-
tów z pobliskich krajów i przekazy-

wane dalej. Podobnie jak w latach
ubiegłych światło zostało przekazane
prezydentowi, premierowi, mar-
szałkom Sejmu i Senatu trafiło do koś-
ciołów i instytucji. Do Mszany  dotarło
one z początkiem tygodnia i już 
w środę odwiedziły nas pięknie  umun-

durowane harcerki z drużyny przy
ZSM nr 1. Światełko zostało przeka-
zane władzom miasta z najlepszymi
świątecznymi życzeniami. Tegoroczne
hasło towarzyszące wędrówce Betle-
jemskiego Światła to: "Wszyscy  ro-
dzimy się do służby". Jest ono mocno
związane z przejściem ZHP do  kolej-
nego roku programowego - Roku
Służby oraz nawiązaniem do obcho-

dów 100-lecia powstania harcerstwa
w Polsce.

Red.
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Światełko

Wystawa w Bibliotece

Przez cały listopad w Bibliotece
Miejskiej w Mszanie Dolnej
można było obejrzeć po raz pierw-

szy wystawę prac 46 mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej pt. „Ręko-
dzieło artystyczne”.

Prace prezentowane w Bibliotece
Miejskiej, a są to robótki ręczne, ro-
bótki wyszywane, szkło ręcznie malo-
wane, rysunki, wycinanki wystawiane
są także na wystawach oraz konkur-
sach organizowanych przez zaprzyjaź-
nione Domy Pomocy Społecznej, nie-
które wykorzystuje się do wystroju
obiektu.

Prace, które można zobaczyć pod-
czas wystawy zostały wykonane w ra-
mach terapii zajęciowej, której celem
jest usprawnienie fizyczne oraz psy-
chiczne mieszkańców. Terapia zaję-
ciowa prowadzona w Domu Pomocy
Społecznej w Mszanie Dolnej obejmuje
takie metody pracy  z mieszkańcami
jak:

• ARTETERAPIA
• ERGOTERAPIA
• MUZYKOTERAPIA
• BIBLIOTERAPIA
• SILVOTERAPIA
• FILMOTERAPIA
• ŚWIATŁOTERAPIA
oraz inne
Mając na względzie indywidualne
plany wsparcia, wiek, płeć oraz zróżni-
cowany stopień zaangażowania,
mieszkańcy uczestniczą w terapii gru-
powej lub indywidualnej.
Korzysta się także z takich form akty-
wizacji mieszkańców jak:współzawod-
nictwo i współdziałanie, rehabilitacja
oraz organizacja imprez kulturalno-oś-
wiatowych.
Goście odwiedzający wystawę podzi-
wiali prace mieszkańców Domu Po-
mocy Społecznej za ich różnorodność,
ekspresyjność, a przede wszystkim za
dbałość i szczegółowość w wykonaniu.

KG

Więzi
Rodzinne

„Najsmutniejsza samotność
to samotność wśród ludzi”

Pod koniec września w Domu Po-
mocy Społecznej odbył się po
raz kolejny Zjazd Rodzin miesz-

kańców przebywających w w/w pla-
cówce. Organizacja zjazdu wynikała
przede wszystkim z konieczności utrzy-
mania więzi między podopiecznymi, 
a ich rodzinami.

Przygotowanie zjazdu, w którym
mieszkańcy brali czynny udział było
swojego rodzaju terapią dla pod-
opiecznych Domu. Zaangażowanie 
w przebieg Mszy Świętej rozpoczy-
nającej całą uroczystość, a następnie
udział w przedstawieniu, w którym
osoby uzdolnione artystycznie nie
tylko recytowały wiersze, ale także
śpiewały wpłynął  korzystnie na
ogólną kondycję zarówno psychiczną
jak i fizyczną podopiecznych. Miesz-

kańcy na co dzień zamknięci w sobie,
wycofani i obojętni stawali się po-
godni, otwarci i szczęśliwi.

Po części artystycznej mieszkańcy
zaprosili swoich najbliższych na po-
częstunek, a także wręczyli własno-
ręcznie wykonane w ramach terapii
zajęciowej koszyczki ze słodyczami.      

Rozmowom,  śpiewaniu i robieniu
wspólnych pamiątkowych fotografii
nie było końca. Poczuć można było
prawdziwą rodzinną atmosferę, 
a także zauważyć iż „Zjazd Rodzin”
jest nie tylko dużym przeżyciem dla
mieszkańców, ale także ważnym wy-
darzeniem dla samych rodzin, 
w szczególności dla dzieci podopiecz-
nych licznie przybyłych na zjazd.

KG

Moment przekazania „światełka“ przez harcerzy.
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FO

T.
 U

R
Z
Ą

D
 M

IA
ST

A



22 www.mszana-dolna.pl Zima 4/2009

Wydarzenia

Integracja z lokalną społecznością

22października mieszkańcy
Domu Pomocy Społecznej
w Mszanie Dolnej wybrali

się pieszo do nowej Parafii p.w.
Miłosierdzia Bożego, aby spotkać się
osobiście z Księdzem Proboszczem
Stanisławem Parzygnatem, a także zo-
baczyć jak przebiegają prace budowlane
nowej świątyni na terenie miasta Msza-
na Dolna. Należy podkreślić, iż miesz-
kańcy w/w placówki bardzo interesują
się historią miasta, a także nowymi
inwestycjami budowlanymi.

Związek Domu Pomocy Społecznej
z Parafią p.w. Miłosierdzia Bożego
pogłębia fakt, iż mieszkańców bardzo
często odwiedza wolontariat, a wraz
z Księdzem Rafałem Ryczkiem w okre-
sie Świąt  Bożego Narodzenia  kolę-
duje młodzież z nowej parafii.

Wizyta w nowej parafii była dla
podopiecznych Domu Pomocy
Społecznej dużym przeżyciem religij-
nym połączonym z odmówieniem
Różańca Świętego w intencji miesz-
kańców, personelu oraz Dyrekcji
Domu, a także za wszystkich miesz-
kańców miasta Mszana Dolna. 

Prace budowlane, a także rozmach
z jakim powstaje nowy Kościół wzbu-

dziły duży podziw wśród podopiecz-
nych placówki. Na ręce Księdza Pro-
boszcza mieszkańcy złożyli pa-
miątkowe wspólne zdjęcie, a także
wyhaftowany w ra-
mach terapii zajęcio-
wej fragment obrazu
Michała Anioła Buo-
narroti „Stworzenie
Adama”.

28 października
br. mieszkańcy Domu
Pomocy Społecznej
przybyli ze swoim wy-
stępem artystycznym
do Miejskiego Przed-
szkola nr 1 w Msz-
anie Dolnej, aby z naj-
młodszymi spędzić
miło i aktywnie czas.

Mieszkańcy postanowili odwiedzić
właśnie to przedszkole, gdyż dzieci 
z tej placówki również zawsze o nich
pamiętają i odwiedzają z programem
artystycznym nie tylko od święta.
Mieszkańcy Domu wystąpili z przed-
stawieniem pt. „Złota jesień”, wy-
wołując uśmiech na twarzach dzieci
oraz personelu przedszkola. Po
każdym wyrecytowanym wierszu i za-

śpiewanej piosence mieszkańcy zostali
nagrodzeni gromkimi brawami. Po
części artystycznej przyszedł czas na
wspólną zabawę i tańce.

Mieszkańcy długo będą wspominać
wizytę w przedszkolu, gdzie zostali
przyjęci bardzo serdecznie zarówno
przez samych przedszkolaków, jak i
przez dyrekcję i personel przedszkola.

iH

Nasze „drogie“ ścieki

Spółka „Górna Raba” zajmuje
się eksploatacją sieci kanali-
zacyjnej i oczyszczalni ścieków

na terenie  Miasta Mszana Dolna
oraz  Gmin: Mszana Dolna, Niedź-
wiedź, Raba Wyżna, Lubień, Tokar-
nia, Pcim i Wiśniowa. W chwili
obecnej jedynym właścicielem tej
spółki jest Związek Gmin Dorze-
cza Górnej Raby i Krakowa.

Natomiast z  prawnego punktu
widzenia, a także w zakresie działal-
ności i gospodarki finansowej, obyd-
wie wymienione jednostki są odręb-
nymi  podmiotami.

Ceny za ścieki, które gospodar-
stwa domowe oraz podmioty gospo-
darcze zrzucają do sieci kana- liza-
cyjnej ustalane są na zasadach
określonych w obowiązujących prze-
pisach prawa.

Ogólnie można powiedzieć, że
wyliczanie stawek odbywa się w ten
sposób, że koszty ponoszone na eks-
ploatację sieci kanalizacyjnej 
i oczyszczanie ścieków w  okresie
dwunastu miesięcy, dzieli się przez
ilość oczyszczanych w tym okresie
ścieków. Wśród kosztów największą
wartość stanowią koszty ponoszone
na energię elektryczną, opłaty za

wywóz osadu jaki powstaje w wy-
niku oczyszczania ścieków oraz
koszty obsługi sieci kanalizacyjnej 
i oczyszczalni ścieków. Ponieważ
ścieki dostarczane z niektórych
zakładów zawierają bardzo dużo
ładunków, co wiąże się z większymi
kosztami ich oczyszczenia, to dla tej
grupy przedsiębiorstw obowiązują
inne, znacznie  wyższe stawki.

Stawki opłat za oczyszczanie
ścieków ustala, na podstawie  szcze-
gółowych materiałów zawierających

zestawienie wszystkich kosztów,
Zgromadzenie Związku Gmin Dorze-
cza Górnej Raby i Krakowa.

Obecnie stawki za oczyszczanie
ścieków ustalane są bez uwzględnia-
nia kosztów amortyzacji całego
majątku, który jest własnością
Związku oraz Gmin. Wartość tego
majątku jest bardzo duża i sięga kil-
kudziesięciu milionów złotych.

Gdyby więc do kosztów na podsta-
wie których ustalane są stawki, do-
liczyć koszty amortyzacji, to ceny
musiałyby znacznie wzrosnąć.

Wszystkie Gminy na terenie któ-
rych Spółka prowadzi działalność
eksploatacyjną podejmują od kilku
lat  decyzje o zwolnieniu infrastruk-
tury kanalizacyjnej z podatku, który
przysługuje samorządom. Gdyby
Spółce przyszło płacić ten podatek,
to stawka za 1m3 ścieków musiałaby
wzrosnąć prawie o 2,50 złotych.

Widzimy więc, że polityka pro-
wadzona zarówno przez Władze
Związku jak i Gmin służy temu, by
cenę za oczyszczanie ścieków utrzy-
mywać na możliwie najniższym po-
ziomie.

Rozliczanie należności za ścieki
odbywa się albo na zasadzie odczytu
zużycia wody (wodomierze) , albo
poprzez ustalenie ilości zużytej wody
na podstawie przeciętnych norm
zużycia wody (określonych 
w przepisach) na jednego miesz-
kańca. Ta druga metoda stosowana
jest tam gdzie nie ma zamontowa-
nych wodomierzy. Jak wynika to z
doświadczenia, dużo właściwszym
sposobem rozliczania się za ścieki

Spotkanie mieszkańców DPS z proboszczem.
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jest  ten, który opiera się o wskaza-
nia wodomierzy. Drugi sposób przy-
sparza dużo kłopotów i rodzi szereg
wątpliwości. Zgłaszane są na
przykład wnioski by nie naliczać
zużycia wody (a więc i ścieków) 
w przypadku gdzie osoby wyjeżdżają
na jakiś okres  z domu np. na studia
czy do pracy. Gdyby te wnioski
uwzględniać, to jak by należało do-
liczać ilość ścieków w sytuacji gdy
te osoby przyjeżdżają na pewien
czas do domu (weekend, ferie,
urlopy)?

Podobny problem wynika wtedy
gdy ktoś nie powiadamia spółki 
o faktycznej liczbie mieszkańców za-
meldowanych w domu. Najczęściej
zgłaszane są przypadki o tym, że
ktoś zmarł, czy też zmienił miejsce
zamieszkania. Natomiast w ciągu
tego roku zgłoszono tylko 6 przy-
padków o tym, że liczba mieszkań-
ców się zwiększyła. Biorąc pod
uwagę obszar działania spółki i
liczbę gospodarstw objętych umo-
wami (prawie 4000 umów), należy
przypuszczać, że ta liczba jest
znacznie zaniżona.

Problem jest bowiem w tym, że
jeżeli ktoś „produkuje” więcej ście-
ków niż ilość za która, płaci, to wów-
czas te koszty muszą ponosić pozos-
tałe gospodarstwa i jest to
niesprawiedliwe.

Na terenie Miasta Mszana Dolna
jest około 2.000 gospodarstw domo-
wych, z czego  w chwili obecnej do
sieci kanalizacyjnej przyłączonych
jest 950. Dzięki decyzjom podjętym
przez Burmistrza i Radę Miasta w
bieżącym roku kolejne gospodarstwa
podłączone zostały do sieci kanali-
zacyjnej. 

Pozostałe gospodarstwa powinny
być wyposażone w szczelne zbiorniki
na ścieki, z których ścieki powinny
być systematycznie wywożone.
Usługi w tym zakresie świadczy nie
tylko Spółka ale 
i Zakład Gospodarki Komunalnej.
Niestety tylko niewielka część gos-
podarstw (jest to około 300 gospo-
darstw), które nie są podłączone do
kanalizacji wywiązuje się z tego obo-
wiązku. Z przeprowadzonych analiz
wynika, że dosłownie „na palcach
jednej ręki” można policzyć te gos-
podarstwa, które wywożą ścieki re-
gularnie i co najmniej raz w mie-
siącu. Pozostałe zgłaszają wywozy
sporadycznie co wskazuje na to, że
zbiorniki w których gromadzone są
ścieki  nie są szczelne.

Roman Duchnik
Prezes Spółki Górna Raba

Trawiaste przy Orliku

Jedni śpiewali, inni tylko nucili, ale
z pewnością każdy z nas zna słynną
piosenkę braci Golec o ściernisku

na którym powstanie San Francisco - 
a my parafrazując tekst Golców, możemy
napisać, że na ul. Marka, w północnej
części prawie 2 hektarowej,
działki natkniemy się dziś na
"krajobraz księżycowy" - czyli
Golcowe ściernisko. 

Ale tak będzie tylko do
przyszłego roku. W miejscu,
gdzie jeszcze kilka tygodni
temu potężny buldożer Firmy
"JANDA" plantował teren 
i dobrą ziemię zgarniał na
jedną stronę, powstanie boisko
do piłki nożnej z naturalną, tra-
wiastą nawierzchnią. Dzięki
życzliwości geodety inż. Mar-
cina Poray-Zbrożek, który bezintere-
sownie wytyczył teren pod boisko,
możemy powiedzieć, że jego wymiary
będą naprawdę imponujące. Nowe
boisko będzie nawet większe od tego
jakim dziś dysponujemy na stadionie
KS Turbacz, bo płyta będzie miała 100
metrów długości i 70 metrów szero-

kości. Uspokajamy tych wszystkich,
którzy krytykowali decyzję Urzędu
Miasta o lokalizacji kompleksu boisk
w ramach Programu ORLIK 2012 po-
wstałego na dawnym trawiastym bo-
isku. W jego miejsce powstanie nowa

płyta o zdecydowanie wyższym stan-
dardzie i wymiarach pozwalających na
rozgrywanie meczów sparingowych 
i nie tylko z najwyższych klas rozgryw-
kowych.

Red.

Na macie w Olsztynie

Wsobotę 17 października 2009
roku w Olsztynie odbyły się
Mistrzostwa Polski Juniorów

2010 I Runda w Taekwondo Olimpij-
skim w których to mistrzostwach wzięło
udział czterech zawodników naszego
klubu – Kamil Zapała, Mateusz Kaci-
czak, Adam Misiura, Paweł Huzior. 

Zawodnicy nie odnieśli większych
sukcesów, jednak każdy z nich w swo-
jej kategorii wagowej uplasował się w
pierwszej dziesiątce. W niedzielę 18
października 2009 roku w Łodzi od-

były się Międzywojewódzkie Mistrzo-
stwa Polski Młodzików w Taekwondo
Olimpijskim, najmłodsi adepci sztuki
walki z KS Turbacz Mszana Dolna nie
dali za wygraną i zdobyli dwa srebrne
i dwa brązowe medale; Klaudia Kujacz
zdobyła dwa medale brązowe w kon-
kurencji układów (poomse) i walki

(kyorugi), Kon-
rad Kraus i Ro-
bert Zapała zajęli
drugie miejsca w
konkurencji walk
(kyorugi), każdy
w swojej katego-
rii wagowej. Ko-
lejni zawodnicy
Bartłomiej Ola-
jossy, Wojciech
Misura, Jakub
Antosz zajęli wy-
sokie, bo piąte
miejsca sklasyfi-
kowani w swoich
kategoriach wa-
gowych. Gratula-
cje za godne re-
prezentowanie

barw klubowych KS TURBACZ Mszana
Dolna składają trenerzy Zbigniew Kar-
pierz i Kazimierz Stożek.
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Zamiast „Ścierniska“, będzie boisko.
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"Jedynka" w czołówce

Wdniu 29 października br. 
w Miejskiej Hali Sportowej
w Myślenicach odbyło się

podsumowanie współzawodnictwa spor-
towego dzieci i młodzieży szkolnej oraz
wyróżnienie najlepszych szkół 
w województwie małopolskim. 

W gronie wyróżnionych szkół pod-
stawowych z naszego powiatu lima-
nowskiego znalazła się Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Mszanie Dolnej. Listy
gratulacyjne od prezesa Wojewódz-
kiego Szkolnego Związku Sportowego
Włodzimierza Nowaka odebrała Pani
Dyrektor Anna Górska oraz Pan Zbig-
niew Stachura. Wspaniały puchar dla
Szkoły przyjęli uczniowie - kapitano-

wie drużyn - Klaudia Popiołek, Mate-
usz Skowronek oraz Kacper Kołodziej.
W tym miejscu warto nadmienić, że
od 2005 r. to już trzecie trofeum dla
Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Msza-
nie Dolnej oraz zespołów prowadzo-
nych przez nauczycieli wychowania fi-
zycznego w “Jedynce”. Ogromne
gratulacje dla tej wspaniałej kadry,
którą stanowią: Zbigniew Stachura,
Marta Bijatowska, Katarzyna Mielni-
kiewicz oraz Grzegorz Szynalik.

Red.

Turniej Tenisa Stołowego 

Wsobotę 14 listopada br. odbył
się Otwarty Turniej Tenisa
Stołowego w sali sportowej

Zespołu Szkół Techniczno-Informa-
tycznych. TKKF „Lubogoszcz” wraz z
UKS „Top” działającym przy Zespole
Szkół Miejskich nr 1 stara się organi-
zować czas wolny nawet podczas 
sezonu jesienno-zimowego. 

W turnieju brała udział młodzież ze
szkół podstawowych, gimnazjów oraz
szkół ponadgimnazjalnych z terenu
miasta i gminy: z Mszany Dolnej,
Mszany Górnej, z Łostówki i Kasinki
Małej, w sumie 75 uczestników. 
W tym roku w kategorii dziewcząt star-
towało 9 uczestniczek co świadczy o
dużym zainteresowaniu tym sportem.

Sędzią głownym turnieju był Paweł

Madzula – nauczyciel wychowania  fi-
zycznego ZSTI, a nad sprawnym prze-
biegiem czuwali Jan Piekarczyk
(TKKF), Zbigniew Stachura (opiekun
UKS „Top”) i Wojciech Pitala (przed-
stawiciel sekcji tenisa stołowego KS
Turbacz). Tradycyjnie na zakończenie
rozgrywek Burmistrz Miasta Tadeusz
Filipiak wraz z organizatorami wręczył
najlepszym nagrody: pamiątkowe pu-
chary i dyplomy. Wszystkim nauczycie-

lom wychowania fizycznego dziękujemy
za pomoc 
w rozpropagowaniu turnieju. Kolejny or-
ganizowany będzie na wiosnę, w okoli-
cach marca – serdecznie zapraszamy!
Poniżej podajemy wyniki:
Kategoria Szkoły Podstawowe - dziew-
częta
1. Izabela Potaczek – Poręba Wielka
2. Natalia Kwiatek – ZSM nr 1 Mszana
Dolna
3. Monika Piwowarska – Kasinka Mała
4. Klaudia Luranz – Poręba Wielka 
Kategoria Szkoły Podstawowe:
1. Norbert Masłowski – Poręba Wielka
2. Marcin Stachura – ZSM nr 1 Mszana
Dolna
3. Kamil Łabuz – Łostówka
4. Bartłomiej Myszogląd – Łostówka

Gimnazja:
1. Krzysztof Piekar-
czyk – ZSM nr 2
Mszana Dolna
2. Kacper Karpierz
– ZSM nr 1 Mszana
Dolna
3. Mateusz Krzan –
ZSM nr 1 Mszana
Dolna
4. Józef Grabiec –
Mszana Górna
Kategoria Szkoły
Ponadgimnazjale:

1. Marek Szczypka – ZSTI Mszana
Dolna
2. Tomasz Kołodziejczyk – ZSTI
Mszana Dolna
3. Rafał Kwiatkowski – Zespół Szkół
Łączności Kraków
4. Piotr Stachura – ZSTI Mszana Dolna

Red.

Footsal

3listopada 2009 r. odbył się na
hali sportowej w Rupniowie tur-
niej halowej piłki nożnej o tytuł

mistrza powiatu limanowskiego
chłopców urodzonych w 1997 roku i
młodszych. W zawodach wystartowało
dwanaście drużyn reprezentujących 
gminy z terenu powiatu.

Reprezentacja ZSM Nr 2 w skład-
zie: Jakub Malec, Jacek Wcisło, Robert
Starmach, Kamil Gruszkowski, Tomasz
Dudzik, Dominik Wojtas, Stanisław
Kapturkiewicz, Dawid Klimek, Tade-
usz Poręba oraz Jakub Armatys wy-
walczyła tytuł wicemistrza powiatu.

BK

Medale 
na Słowacji 

Skromna reprezentacja KS Tur-
bacz Mszana Dolna wzięła udział
w międzynarodowych zawodach

w Taekwondo Olimpijskim rozegranych
28 listopada 2009 roku w Słowackich
Koszycach. Turniej bardzo mocno ob-
sadzony drużynami z 10-ciu państw
Europy co podniosło poziom zawodów. 

KS Turbacz reprezentowało pięciu
zawodników, którzy godnie reprezento-
wali klub i Polskę na tych zawodach.
Monika Kaciczak w pięknym stylu wy-
grała z Chorwatką swoje pierwsze starcie
wygrywając 15 do 5 pkt, a w finale po

ciężkim boju ze Słowaczką wygrała 16
do 15 pkt, dowodząc tym samym swoją
dominację w tej kategorii wagowej co
dało reprezentacji Polski pierwszy złoty
medal. Mateusz Kaciczak wywalczył
drugi złoty medal, Adam Misuira 
i Kamil Zapała - srebrne meale, Bartlo-
miej Misiura natomiast brązowy medal,
oczywiście każdy w swojej kategorii wa-
gowej. Zawody można zaliczyć do uda-
nych. Pięcioosobowa reprezentacja KS
Turbacz przywiozła do Polski dwa złote,
dwa srebrne i jeden brązowy medal 
z międzynarodowych zawodów w TA-
EKWONDO Olimpijskim - Koszyce -
Słowacja 2009. Gratulacje dla zawodni-
ków i trenera Zbigniewa Karpierza.
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Zacięta rywalizacja była w tym dniu normą.
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Docenione piłkarki

19listopada w sali konferencyj-
nej Starostwa Powiatowego
odbyło się uroczyste podsu-

mowanie sezonu sportowego 2008/2009
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Oset”
Łostówka. Klub działa przy Szkole Pod-
stawowej w Łostówce, skupia również
dziewczęta z Mszany Dolnej, Kasin
Wielkiej i Kasinki Małej. 

Cały sportowy team odniósł wiele
sukcesów w piłce nożnej kobiet na
szczeblu krajowym i wojewódzkim. Jak
wspomniał wiceprezes UKS „Oset” Jan
Kołodziej, w sezonie 2008/2009 klub
wzniósł się na wyżyny sportowe, 
a wspólny cel czyli reprezentowanie re-
gionu w Małopolsce i nie tylko - został
osiągnięty. Dzięki poszerzeniu drużyny
o zawodniczki z Mszany, które opieką

objęła Pani Renata Wróbel, udało się wy-
walczyć trzecie miejsce i brązowy medal
w Małoposkiej Lidze Młodziczek U13. 
O pozostałych osiągnięciach mówił Ma-
ciej Potaczek – prezes klubu, a to wy-
walczenie: I miejsca w VI Halowych Mist-
rzostwach Małopolski Młodziczek U13,
III miejsca w Małopolskiej Lidze Piłki
Nożnej Młodziczek, I miejsca 
w Małopolskich Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej w halowej piłce nożnej. Od
przedstawiecieli władz powiatu płynęły
gratulacje dla klubu, nauczycieli, rodzi-
ców i zawodniczek – najważniejszych 
w tej całej uroczystości. Cały skład
drużyny jest następujący: 
1. Karolina Kołodziej 
2. Anna Pulka
3. Karolina Antosz

4. Agnieszka Antosz
5. Dorota Świerk (Mszana Dolna)
6. Ewelina Dudzik (Mszana Dolna)
7. Weronika Wacławik (Mszana Dolna)
8. Karolina Kręcichwost (Mszana Dolna)
9. Maria Szymczak
10. Natalia Łacna
11. Ewelina Filipiak
12. Partycja Szczypka
13. Monika Malec
14. Daria Myszogląd
15. Aneta Chorągwicka
16. Edyta Chorągwicka
17. Karolina Wąchała
18. Dominika Haras

My również że swojej strony
składamy gratulacje i trzymamy mocno
kcikuki za dziewczęta. Już dwa mecze
piłki nożnej kobiet, w tym jeden mię-

dzynarodowy, rozgrywały się na miej-
skim stadionie - mamy nadzieję, że nie-
bawem zawodniczki z Łostówki
zaprezentują się na mszańskiej murawie.

Sponsorzy młodych sportsmenek są:
Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej,
Firma Handlowo-Usługowa „Gracja”
Agata i Krzysztof Żądło, Firma Transpor-
towa „Żak” Mirosław Żak.

Dziękujemy również p. Radkowi Piwo-
warczykowi, trenerowi Wiktorowi Gaj
oraz Andrzejowi Żądło z Małopolskiego
Związku Piłki Nożnej.

Red.

Bieg 
z medalami

Mistrzostwa Powiatu Limanow-
skiego w Indywidualnych Bie-
gach Przełajowych, które od-

były się 1 października br. w Limanowej
to w naszej „Jedynce” rodzinny su-
kces Jasia i Małgosi Bardów. 

Małgosia - uczennica klasy piątej
po raz drugi została mistrzynią po-
wiatu limanowskiego (w zeszłym roku
zdobyła mistrzostwo powiatu lima-
nowskiego oraz mistrzostwo woje-
wództwa małopolskiego). Jaś - uczeń
klasy szóstej zdobył w-ce mistrzostwo
powiatu w tej dyscyplinie sportowej.
Do zawodów wojewódzkich zakwali-

fikowali się również: Ania Łabuz kl.IV
(miejsce 6-te) i Michał Chrustek kl.VI
(miejsce 6-te). Opiekunami młodych
biegaczy są nauczyciele wychowania
fizycznego Marta Bijatowska i Zbig-
niew Stachura. Młodzi soprtowcy będą
startować również na mistrzostwach
województwa małopolskiego, w No-
wym Targu. Trzymamy za nich mocno
kciuki

Red.

Taekwondo
w Krynicy

Wdniu 10 października 2009
roku w Krynicy Zdroju odbyły
się V Międzynarodowe Mist-

rzostwa Małopolski w Taekwondo 
Olimpijskim.

Nasi zawodnicy z Klubu Sporto-
wego Turbacz Mszana Dolna wywal-
czyli trzy brązowe medale: Bartek Mi-
siura, Kamil Zapała, Mateusz Kaciczak,
każdy w swojej kategorii wagowej, a
kolejni Marek Piekarczyk, Michał An-
tosz, Monika Kaciczak, Mirosław Trze-
ciak i Adam Misiura zajęli wysokie bo
piąte miejsca sklasyfikowani w swoich
kategoriach wagowych. W zawodach
wzięło udział 100 zawodników z 9-ciu
klubów sportowych z terenu naszego
kraju i z zagranicy.
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Podczas wizyty w starostwie.
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Maltańska Służba 
Medyczna - 

„1% Twojego podatku dla lokalnych
organizacji pożytku publicznego”

Takbrzmiało hasło tego-
rocznej kampanii in-
formacyjnej zainicjo-

nowanej przez Województwo Małopol-
skie, która miała na celu popularyzację
i promocję idei odpisu 1% należnego
podatku, a przede wszystkim zachęcić
do tego jak największą liczbę mało-
polskich podatników. 

Niestety kampania nie odbyła się
w wielu miastach powiatu limanow-
skiego, w tym w Mszanie Dolnej, co
przełożyło się na bardzo niską liczbę
podatników dokonujących odpisu.
Urząd Skarbowy w Limanowej zano-
tował ich zaledwie 6 611. Aby to zmie-

nić pragnę przedstawić jak proste jest
przekazywanie 1% podatku. 

Krok 1 - wybierz organizację
Od stycznia 2010 r. na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta Mszana Dolna
www.mszana-dolna.pl znajdziesz in-
formację, które z lokalnych organizacji
są uprawnione do otrzymania 1% na-
leżnego podatku. W tym roku były to:
6. Stowarzyszenie Maltańska Służba
Medyczna – Pomoc Maltańska Oddział 
w Mszanie Dolnej, KRS: 0000155463
7. Polskie Stowarzyszenie Osób Uspoś-
ledzonych Umysłowo, Koło w Mszanie
Dolnej, KRS: 0000162757
Możesz przekazać odpis 1% podatku
tylko jednej organizacji.

Krok 2 - wypełnij PIT i oblicz 1% 
podatku
Wypełnij PIT i ustal wysokość na-
leżnego podatku. Po wyliczeniu, ile
podatku będziemy mieli do zapłacenia
za rok 2009, w ostatnich rubrykach
zeznania podatkowego wpisz nazwę i
numer KRS organizacji, której chcesz
przekazać 1% należnego podatku oraz

kwotę odpisu. Wpisywaną kwotę od-
pisu należy zaokrąglić do pełnych dzie-
siątek groszy w dół. 

W rubryce „Informacje uzu-
pełniające” podaj cel na jaki chciałbyś,
aby organizacja przeznaczyła przeka-
zane przez Ciebie kwotę, a w przy-
padku np. Maltańskiej Służby Medycz-
nej musisz określić Oddział Sto-
warzyszenia. Możesz też wyrazić
zgodę na ujawnienie Twoich danych
osobowych zaznaczając odpowiednią
rubrykę znakiem "X" ale nie musisz. 

Krok 3 - złóż zeznanie w terminie
Aby darowizna była przekazana wy-

branej przez Ciebie organizacji, zezna-
nie podatkowe musi zostać złożone w
ustawowym terminie, do 30 kwietnia
roku następującego po roku, za które
dokonywane jest rozliczenie roczne.
Wypełnione zeznanie należy złożyć
osobiście lub pocztą do właściwego
urzędu skarbowego. 
Urząd wpłaci podatek

Reszta procedury będzie należała
już do naczelnika urzędu skarbowego.
To on po pomniejszeniu o koszty prze-
lewu bankowego wpłaca pieniądze na
pożytek publiczny. 

Na co dzień to my pomagamy in-
nym, teraz Ty możesz pomóc nam!

Karolina Niedośpiał
Komendant MSM o. Mszana Dolna

Przykład poprawnie wypełnionej deklaracji.

Bogactwo 
talentów

Dopóźnego popołudnia
ostatniej niedzieli listo-
pada gwarnie i koloro-

wo było na popularnym "maślanym
rynku" przy ul. Starowiejskiej - od
samego rana na drewnianych stołach
mościli godne miejsca dla swoich
dzieł Przyjaciele Sztuk Pięknych 
z Ziemi Gorczańskiej, którzy wpadli
na genialny pomysł - pokażmy wszyst-
kim, że talenty dane nam przez Boga
wykorzystujemy i radością z tworze-
nia chcemy dzielić się z innymi. 

A, że wystawa przypadła na I Nie-
dzielę Adwentu, to i wystrój stoisk i
atmosfera „pachniała" już trochę Go-
dami. Były gałązki jedliny, worki ze
sianem, a w nim jabłka. Przygrywała
też zagórzańska kapela, a jeśli odwie-
dzającym zrobiło się zimno lub zgłod-
nieli, zaraz byli proszeni na gorącą
herbatę i smakowity bigos. Skosztować
można było pieczonego chleba 
z prawdziwym smalcem i skwarkami,
a i na słodko coś dobrego było. Ale
nade wszystko ta I Gorczańska Wy-
stawa Prac Twórców Ludowych miała
uradować dusze i oczy - i uradowała
tych, którzy bądź to w drodze z koś-
cioła lub na poobiednim spacerze za-
witali tam, gdzie na co dzień kupują
owoce i nabiał. Wśród odwiedzających
byli Proboszcz ks. Stanisław Parzygnat,
który nieco „zubożył" wystawę, bo tak
Mu się spodobała kapliczka św. Bar-
bary na Łostówce, że autorka tego olej-
nego obrazu p. Józefa Potaczek mu-
siała obraz zapakować i od dnia
wystawy zdobi ściany proboszczow-
skiej izby. A było się czym ucieszyć -
olejne obrazy, akwarele, rzeźby 
i płaskorzeźby, koronki i hafty, obrazy
na szkle i cacka z masy solnej, naszyj-
niki i wisiorki, kolczyki i klipsy. Każdy
znalazł coś dla siebie. Nie wiemy co
spodobało się Panu Eugeniuszowi Siei
Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta,
wiernie kibicującemu Artystom sku-
pionym w Towarzystwie od samego
początku. Wiemy na pewno, że piękny
obrazek na szkle Madonny z Dzie-
ciątkiem nabył dla swojej najmłodszej
córeczki Karoliny, burmistrz Tadeusz
Filipiak. A czyje dzieła można było zo-
baczyć? Sztuka nie zna granic ani ad-
ministracyjnych podziałów, więc na
mszańskim wernisażu można było
spotkać malarkę z Łostówki Panią Jó-
zefę Potaczek i koleżankę po fachu 
z Olszówki Panią Anna Kościelniak,
koronkarkę i świetną gospodynię 
z Łostówki Panią Marię Chorągwicką
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ale i rzeźbiarza z Mszany Dolnej
Tomka Ciężadlika (wnuka słynnego
Stanisława). Ziemię Orkana reprezen-
towało rzeźbiarskie małżeństwo Wie-
liczków. Swoje dzieła pokazały też Pa-
nie Jolanta Karpierz, Paulina Bachleda
- Kubańska i Danuta Skrzekut 
z Mszany Dolnej, oraz artystka z Rabki
malująca na szkle. Początki nigdy nie
są łatwe, ale dobre ziarno zostało
wrzucone i gdy przez zimę "obumrze"
to na wiosnę wyda owoc - tuż przed
Wielkanocą Artyści Ziemi Gorczańskiej
zapraszają na kolejną wystawę swoich
dzieł i obiecują, że i prac, i wystawców

będzie więcej. I na koniec
jeszcze podziękowania dla
współorganizatorów - mszań-
skich Samorządów Miasta 
i Gminy, a także dla dyrektora
ZGK Pana Stanisława Malca
za "zasilenie" wernisażu po-
zytywną i niezbędną energią
- elektryczną, która popłynęła
długim kablem z budynku po-
pularnej "komunalnej".
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Wirująca Mszana Dolna

Przez dwa dni - 12 i 13 grudnia
naszym miastem "rządzili" ....
tancerze i tancerki, którzy jak

co roku zawitali pod Lubogoszcz na
kolejny, czwarty już Turniej Tańca To-
warzyskiego o Puchar Burmistrza Msza-
ny Dolnej, będący równocześnie Mist-
rzostwami Polski Południowej w 10 
tańcach. 
Do stolicy Zagórzan zjechało prawie
350 par z zachodu, południa 
i wschodu Polski - gościliśmy tancerzy
z Krakowa i Rzeszowa, Siemianowic 
i Zabrza, Krosna i Tarnobrzegu, 
a także z Dębicy, Gliwic, Katowic,
Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, Bielska
Białej, Tarnowskich Gór, Sosnowca,
Częstochowy, Chorzowa, Wieliczki,
Kęt, Nowego Targu, Rybnika, Lublina
i Kielc oraz wielu innych miejsc na ma-
pie  naszego kraju. Wśród startujących
nie mogło zabraknąć gospodarzy - par
tanecznych mszańskiego Klubu PRES-
TIGE działającego od lat przy Miejskim
Ośrodku Kultury. Trzeba w tym miej-
scu pochwalić się tymi z "mszańskim
rodowodem" - w kategorii 10-11 lat
miejsce II dla pary Jola Pajdzik i Ma-
teusz Łysek, zaś miejsce III zajęła para
Weronika Domiter i Karol Liszka. Po-
wyżej 15 lat na miejscu V uplasowała
się kolejna mszańska para - Weronika
Toporkiewicz i Kuba Pachowicz. Bar-
dzo dobre IV miejsce wytańczyli Karo-
lina Kręcichwost i Rafał Rataj, którzy
reprezentowali też nasze miasto 
w Mistrzostwach Polski Południowej
wraz z parą Sylwia Potaczek i Marcin
Kęska. Trzeba też wspomnieć 
o najmłodszych tancerzach z Mszany
Dolnej - w kategorii do lat 9 reprezen-
towali nas i to całkiem udanie Natalia
Szczypka i Maciek Wietek.

Mszański turniej cieszy się znako-
mitą renomą -  świadczy o tym choćby
ilość zgłoszonych do zawodów par: 
w roku ubiegłym organizatorom wy-
dawało się, że liczba 150 par, jakie
uczestniczyły w zawodach, to abso-

lutny rekord. W tym roku musieli
przyjąć na parkiet dwa razy tyle tan-
cerzy  i poradzili sobie z tym zadaniem
znakomicie! Dyrektora MOK-u Piotra
Armatysa wspierali przy pracach or-
ganizacyjnych przed i w trakcie tur-
nieju Małgorzata i Wojtek Miśkowco-
wie, Jadwiga i Leszek Ratajowie, Iza 
i Zbyszek Cieżowie, Anna 
i Marek Kowalscy, Danuta 
i Piotr Piątkowscy, Dorota 
i Marek Liszkowie, Paulina 
i Paweł Chrustkowie, Krystyna
i Józef Potaczkowie, a także
Renata Domiter i Małgorzata
Toporkiewicz, oraz rzesza tu
nie wymienionych Rodziców,
których pociechy tańczą w klu-
bie PRESTIGE. Bez ich pomocy,
jak powiedział dyrektor MOK-u,
to przedsięwzięcie nie byłoby
możliwe do zrealizowania.

Osobną grupę stanowią or-
ganizatorzy i sponsorzy - od
początku rolę wiodącą pełni
MOK i Klub Tańca PRESTIGE.
Lista sponsorów zawiera 44 na-
zwiska właścicieli firm, insty-
tucji i przedsiębiorstw. Nie spo-
sób wymienić wszystkich, ale
pominąć nie można Firmy
STESKAL, której właściciel
Piotr Steskal każdy kolejny tur-
niej w Mszanie Dolnej wspiera
bardzo hojnie ze swojej „kie-
szeni". Drugi finasowy „filar" turnieju
zabezpiecza jak co roku Samorząd
Miasta Mszana Dolna

Napisaliśmy prawie o wszystkich,
ale żeby taki turniej mógł się odbyć,
potrzebny jest .... ? Parkiet! A tego od
pierwszego turnieju w roku 2005
użycza Zespół Szkół Techniczno-Infor-
matycznych im. św. Antoniego 
z Padwy, któremu dyrektoruje Andrzej
Dębski. Przez dwa dni dostojne wie-
deńskie i angielskie walce, dynamiczne
tanga, foxtroty, rumby, samby i pasa-
doble podziwiały setki mieszkańców

Mszany Dolnej, ale także dostrzeg-
liśmy wielu Gości spoza naszego mias-
teczka. Wirujące w rytmie cha-chy 
i jive`a pary podziwiał wicestarosta li-
manowski Franciszek Dziedzina i Pro-
boszcz ks. Jerzy Raźny. Nad zdrowiem
tancerzy i widzów czuwali lekarze 
i pielęgniarki, którym również

składamy serdeczne podziękowania.
Zapraszamy do obejrzenia fotografi 
z mszańskiego turnieju autorstwa 
p. Stanisława Ziaja z Mysłowic, który
tanecznym popisom w Mszanie Dolnej
towarzyszył przez całe dwa dni:
www.fotodance.pl
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Zwiedzający w trakcie oglądania dzieł.
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Na parkiecie.
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DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ

Miasto Mszana Dolna
oferuje w 2010 roku do sprzedaży
60 atrakcyjnych działek budowla-
nych na osiedlu "Pańskie"
(południowa część Miasta)
- doskonałe, widokowe położenie
- niedaleko centrum
- dobry dojazd od ul. Mroza
- projektowana kanalizacja
- powierzchnia 8-10 arów
Kontakt w sprawie szczegółów:
Urząd Miasta Mszana Dolna
Telefon: 18 33 10 622 wew. 204,
e-mail: geodezja@mszana-dolna.pl


