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Drodzy Mieszkańcy 
Mszany Dolnej,

W pierwszym tegorocz-
nym wydaniu naszego 
kwartalnika przekazuję 

najważniejsze informacje z dzia-
łalności Rady Miejskiej w okresie 
od ostatniego numeru „Pod Lubo-
goszczą”.
Obrady XXIX sesji rozpoczęto minutą 
ciszy dla uczczenia ofi ar Stanu Wojenne-
go. Była to 39 rocznica tego wydarzenia. 
Kolejno Radni zadawali Burmistrz sze-
reg pytań dotyczących m.in.:
- terminu remontu ulic Mroza i Krasiń-

skiego - p. Burmistrz udzieliła odpo-
wiedzi, że nie ma jeszcze informacji co 
do wyników naboru z Funduszu Dróg 
Samorządowych,

- losu wniosków o dofi nansowanie 
budowy budynku Miejskiego Ośrodka 
Kultury, oraz czy dwa wnioski skła-
dane do różnych instytucji nie kłócą 
się ze sobą - p. Burmistrz udzieliła 
odpowiedzi, że na ten moment nie 
ma kryteriów jeżeli chodzi o łączenie 
dotacji.

- rozstrzygnięcia konkursu na herb

miasta Mszana Dolna, ile pieniędzy wy-
dano na opracowanie nowego herbu - p. 
Burmistrz poinformowała, że wydane 
zostało 6000 zł brutto, co wynikało z pod-
pisanej umowy. Ze względu na głosy 
mieszkańców oraz Radnych nie została 
podjęta decyzja o kontynuowaniu pracy. 
Jeśli chodzi o wyniki konkursu, to jest 3 
fi nalistów,  ponieważ złożone były tylko 
trzy prace.
Ważniejsze uchwały podjęte na tej sesji 
dotyczyły zmian w budżecie Miasta, 
ustalenia zasad oraz trybu fi nansowania 
rozwoju sportu w Mszanie Dolnej, wy-
znaczenia obszaru i granic aglomeracji 
Mszana Dolna miasto – uchwała ta do-

tyczy spraw ściekowych.
Burmistrz poinformowała, że Ośrodek 
Zdrowia złożył wniosek o zorganizowa-
nie punktu szczepień przeciw COVID19.
Druga grudniowa sesja odbyła się 
w okresie między świątecznym. Obrady 
były krótkie, a dotyczyły przede wszyst-
kim spraw porządkujących kwestie fi -
nansowe na koniec roku. Podjęto dwie 
uchwały, z których pierwszą w sprawie 
zmian Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta i drugą w sprawie przyjęcia 
Miejskiego Programu Profi laktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Miasta Mszana Dolna. Radni pytali Bur-
mistrz o sprawy bieżącej działalności 
Miasta i zgłaszali następujące problemy: 
- konieczność interwencji w sprawie 

wyjazdu na drogę wojewódzką z osie-
dla Wójty – Burmistrz poinformowała, 
że po rozmowie z kierownikiem robót 
otrzymała informację, iż zostanie tam 
wiosną wylany asfalt,

- pytano o możliwość otwarcia lodowi-
ska w czasie ferii  na co p. Burmistrz 
odpowiedziała,  że nastąpi to w za-
leżności od zarządzonych w związku 
z pandemią ograniczeń,

- o działanie monitoringu przy Orliku 
i placu zabaw przy ul. Marka – w tym 

Słowo od Pani Burmistrz

Słowo od Przewodniczącego

Szanowni Państwo!

Mija właśnie rok, od kiedy 
w Polsce ogłoszono stan 
epidemii. W czasie tego 

roku musieliśmy zmienić wiele na-
szych przyzwyczajeń i planów. Nie 
wiemy, kiedy ta sytuacja się skoń-
czy, ale wszyscy mamy nadzieję, 
że już niedługo. W Mszanie Dol-
nej, tak jak w całym kraju, trwają 
szczepienia przeciwko Sars2Cov. 
Nadal nauka w szkołach odbywa 
się w większości zdalnie, a w miej-
scach publicznych musimy nosić 
maseczki. 
W momencie oddawania do druku 
tego numeru „Pod Lubogoszczą” nie 
mamy jeszcze wyników naboru wnio-
sków do: 
- Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, gdzie aplikujemy o środ-
ki na trzy zadania: kanalizację na ul. 
Ogrodowej (etap I), kanalizację na ul. 
Słonecznej i przebudowę budynku na 
stadionie:
- Funduszu Dróg Samorządowych, 
gdzie wnioskujemy o środki na mo-

dernizację ulicy Krasińskiego i części 
ulicy Mroza;
- Funduszu dla gmin górskich na in-
frastrukturę turystyczną.
W tym roku zaplanowaliśmy przy-
gotowanie kolejnych projektów mo-
dernizacji dróg publicznych m.in. 
ul. Leśnej, tak byśmy mogli w lipcu 
złożyć wnioski o dofi nansowanie ich 
budowy lub modernizacji.  Zlecimy 
również projekt łącznika pomiędzy 
rondem przy ulicy Orkana a ul. Mar-
ka oraz projekt kanalizacji ulic Zako-
piańskiej, Zarabie i Stawowej, a także 

wodociągu przy ulicy Leśnej i Zako-
piańskiej. 
Od kwietnia do czerwca przepro-
wadzony zostanie Spis Powszechny, 
zachęcam do zrobienia tego samo-
dzielnie lub z pomocą przeszkolonych 
rachmistrzów. 
Zachęcam również do śledzenia stro-
ny internetowej Urzędu oraz fanpa-
ge’a Miasto Mszana Dolna na FB, 
gdzie umieszczamy ważne dla miesz-
kańców informacje. 
Zaplanowałam, że kolejne spotkanie 
w formie „Pytań i odpowiedzi” zor-
ganizuję pod koniec marca. Pytania 
zadawać będzie można do 25 marca, 
a nagranie z odpowiedziami na moim 
profi lu Burmistrz Miasta Mszana Dol-
na – Anna Pękała ukaże się 1 lub 2 
kwietnia. Informacje szczegółowe za-
mieszczone zostaną na moim profi lu 
na FB.
A teraz pozostaje mi zaprosić Państwa 
do lektury tego wydania „Pod Lubo-
goszczą”.

Anna Pękała
Burmistrz Miasta

Mszana Dolna
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rejonie póki co nie ma monitoringu, 
jest on planowany do wykonania 
w 2021 roku,

- o możliwość budowy łącznika drogo-
wego ulic Fabrycznej z Ogrodową po 
terenie byłego tartaku – p. Burmistrz 
udzieliła odpowiedzi, że w miejsco-
wym planie zagospodarowania prze-
strzennego jest to droga dojazdowa 
i plan przewiduje, że ma tam powstać 
droga. Były podejmowane rozmowy 
z właścicielem prywatnym, ale raczej 
nie zakończyły się sukcesem i możli-
wością odkupienia działki.

11 stycznia odbyła się pierwsza w 2021 
roku sesja Rady Miejskiej. Podczas ob-
rad został uchwalony przedstawiony 
Radnym przez p. Burmistrz budżet 
miasta na rok 2021 – najważniejsza 
uchwała dotycząca finansów naszego 
Miasta. Główne liczby charakteryzujące 
tegoroczny budżet to dochody w kwo-
cie 37.654.944,39 zł, wydatki w kwocie 
40.832.944,39 zł, w tym inwestycyjne 
w kwocie 4.393.968,60 zł. Deficyt budże-
tu Miasta wynosi 3.178.000,00 zł. Kolej-
ne uchwały dotyczyły m.in. Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi, 
zasad udzielania dotacji spółkom wod-
nym oraz przystąpienia do realizacji 
projektu „Aktywni z każdej strony” - 
polsko-słowackie dziedzictwo sportowe 
Gminy Nižná i Miasta Mszana Dolna.
W trakcie obrad Radni zadawali pani 
Burmistrz pytania i wnioskowali m.in. o:
- podanie terminu otwarcia skrzyżowa-
nia ulic Krakowskiej i Spadochroniarzy 
– prace przy drodze przesunięto na mie-
siąc marzec, ale tymczasowo zostanie 
tam przywrócony ruch poinformowała 
Burmistrz,
-  interwencję w sprawie rozkładu jazdy 

na dworcu autobusowym – Burmistrz 
Miasta udzieliła odpowiedzi, że 
kursy mogły być odwołane z różnych 
przyczyn np. niskiej temperatury. Jeśli 
chodzi o wyjazdy poza obręb powiatu, 
to władnym w sprawie jest urząd 
marszałkowski. Natomiast w sprawie 
dworca autobusowego i kursów w po-
wiecie zostanie podjęta interwencja.

- dokonanie analizy sposobu rozliczania 
spółki Górna Raba z mieszkańca-
mi Miasta Mszana Dolna – sprawa 
oczyszczalni ścieków ma być rozpatry-
wana w I półroczu 2021 roku.

- kontrolę palenisk i spalania na terenie 
Miasta – w odpowiedzi p. Burmistrz 
przekazała, że od początku sezonu 
grzewczego przeprowadzono 23 kon-
trole w czasie których również były 
nakładane mandaty. Średnio przepro-
wadzana jest 1 kontrola dziennie.

W kolejnych punktach Przewodniczący 
komisji stałych Rady Miejskiej przedsta-
wili sprawozdania z prac poszczegól-
nych komisji w roku 2020.
Druga tegoroczna sesja odbyła się 25 

stycznia. Większość z podejmowanych 
uchwał dotyczyła spraw z zakresu go-
spodarki mieniem. Wyrażono zgodę na 
przedłużenie umów najmu lokali przy 
ul. Starowiejskiej. Z kolei Rada Miejska 
zatwierdziła plany pracy komisji stałych 
na rok 2021. Wprowadzono również 
zmiany w budżecie Miasta wnioskowa-
ne przez p. Burmistrz.
Wnioski Radnych w sprawach bieżą-
cych dotyczyły przede wszystkim:
- poczynienia starań, aby w przyszłości 

obiecane dla Mszańskiego Komisaria-
tu auta trafiały do naszego posterunku 
jeśli na zakup składa się również nasze 
Miasto – wniosek zostanie uwzględ-
niony przy ewentualnym kolejnym 
dotowaniu Policji odpowiedziała p. 
Burmistrz,

- zamontowania ławeczki dla osób 
oczekujących na przystanku przy 
ulicy Piłsudskiego pod kościołem – 
w udzielonej odpowiedzi uzyskano 
informację,  że zostanie wystosowane 
pismo w tej sprawie do Generalnej Dy-
rekcji Dróg, ponieważ to ta instytucja 
jest właścicielem terenu, 

- sprawy tzw. tarczy finansowej dla 
gmin górskich, możliwość sfinansowa-
nia z tych pieniędzy wieży widokowej 
na górze Lubogoszcz  – bardziej kom-
pleksowym będzie zadanie budowy 
na ul. Zielonej centrum rekreacyjno-tu-
rystycznego, odpowiedziała Burmistrz 
Miasta, ponieważ punkt widokowy 
może zostać wykonany w ramach 
projektu Forum Gmin Beskidu Wy-
spowego,

- kiedy zostaną doświetlone przejścia 
dla pieszych na ul. Krakowskiej - Bur-
mistrz Miasta udzieliła odpowiedzi, 
że doświetlenie zostanie wykonane 
w ramach remontu drogi wojewódz-
kiej.  Realizacja prawdopodobnie 
przed Wielkanocą.

Na lutowej sesji Rady Miejskiej prze-
wodniczący odczytał dwie pisemne 
interpelacje Radnych, które dotyczyły: 
projektów realizowanych przez Miasto 
Mszana Dolna oraz otrzymanych do-
finansowań w latach 2019 i 2020 oraz 
konieczności pilnego zabezpieczenia 
węzła sanitarnego dla stadionu lekko-
atletycznego. Kolejno głos zabrała za-
proszona na sesję p. Olga Gałek, która 
omówiła temat partnerstwa w ramach 
projektu Zagórzańskie Dziedziny, reali-
zowanego wspólnie przez trzy samorzą-
dy: Miasto i Gminę Mszana Dolna oraz 
Gminę Niedźwiedź. Jest to bogata oferta 
warsztatów rękodzielniczych, przyrod-
niczych, artystycznych, muzycznych, 
zielarskich i kulinarnych.  Pani Olga 
zachęciła do przystępowania do porozu-
mienia kolejnych partnerów, którzy pra-
gną wspierać Region Zagórzański.
Kierowane do Burmistrz wnioski 
w sprawach bieżących to m.in:

- prośba o udzielenie informacji 
odnośnie spotkania z Wojewodą 
Małopolskim oraz proponowanych 
przez niego programach, które można 
wdrożyć na terenie Miasta Mszana 
Dolna – Burmistrz Miasta udzieliła 
odpowiedzi, że spotkanie dotyczyło 
bardziej pomysłów Miasta i wnio-
sków, które zostały złożone do rządo-
wego funduszu inwestycji lokalnych 
czyli kanalizacji na ul. Słonecznej i ul. 
Ogrodowej oraz budynku na stadio-
nie, dodatkowo poruszony został 
temat funduszu dróg samorządowych 
oraz wniosku do funduszu dla gmin 
górskich. Wyniki mają być podane na 
przełomie marca i kwietnia.

- prośba o wydłużenie czasu bezpłatne-
go postoju dla rodziców przy przed-
szkolu do 15 minut – odpowiadając 
Burmistrz poinformowała, że nie ma 
takiej możliwości pod przedszkolem,

- temat działalności oczyszczalni ście-
ków,

- po raz kolejny poruszono temat 
wniosku z tzw. tarczy dla gmin gór-
skich. Złożony przez Miasto wniosek 
niemal w całości dotyczył ul. Zielonej. 
W ten sposób wola Radnych została 
pominięta. Komisja Gospodarki i roz-
woju wnioskowała jednogłośnie, aby 
napisać wniosek na wieżę i zaplecze 
turystyczne przy stadionie – Burmistrz 
Miasta odpowiedziała, że ostateczna 
decyzja o rozdysponowaniu środków 
zostanie podjęta dopiero po przyzna-
niu pieniędzy,

- temat filmiku nagranego przez miesz-
kańca na którym widać, jak wszystkie 
śmieci lądują w jednym pojemniku 
śmieciarki bez jakiejkolwiek segregacji 
– Burmistrz Miasta poinformowała, 
że mieszkaniec złożył oficjalną skargę 
w tej sprawie, dlatego nie chce na razie 
się do tego odnosić,

- padła propozycja, by podjąć działania 
w stronę młodzieży i utworzyć także 
inne kluby sportowe np. lekkoatle-
tyczny,

- przekazano informację nt. akcji „Cze-
kolada za szkło”

Ważniejsze uchwały regulowały kwe-
stie: zmian w budżecie zawnioskowa-
nych przez Burmistrz, porozumienia 
z Gminą Niedźwiedź w sprawie wyko-
nania oświetlenia ul. Orkana w stronę 
Podobina, oraz wyrażenia zgody na za-
warcie kolejnych umów dzierżawy miej-
skich nieruchomości.
Zapraszamy Państwa do śledzenia ob-
rad sesji Rady Miejskiej w internecie.  
Można również obejrzeć retransmisje 
każdej sesji, zamieszczone są one na stro-
nie internetowej Miasta.

Janusz Matoga
Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Mszanie Dolnej 
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Z arówno Stadion Miejski, jak i Biblioteka Miejska zostały zgłoszone przez Urząd Miasta do XXV edycji 
Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu „Modernizacja i Budowla XXI w.” 
Poniżej prezentujemy opisy poszczególnych inwestycji, które zostały przygotowane do zgłoszenia kon-

kursowego. Nasi czytelnicy mogą również zapoznać się z relacją fotograficzną, ostatnia wizyta w nowej części 
budynku Biblioteki oddaje już charakter wnętrz przygotowanych do odbioru. Teraz dalsze prace związane będą 
z przygotowaniem parkingu dla czytelników i odpowiednim zaaranżowaniem otoczenia. Zaplanowany termin 
zakończenia inwestycji to koniec lipca.  

Dwie miejskie inwestycje zgłoszone do 
konkursu Modernizacja i Budowla Roku 

Od momentu wybudowania 
stadionu miejskiego w latach 
1974-1980 w niewielkim stop-

niu przechodził on drobne moderniza-
cje. Należy podkreślić, że jako jedyny 
taki obiekt w powiecie limanowskim 
służy do organizowania zawodów 
lekkoatletycznych dla dzieci i mło-

dzieży z całego naszego powiatu. Jest 
również bazą treningową  i zapleczem 
dla klubu sportowego „TURBACZ”. 
Na zielonej murawie stadionu odby-
wają się wszystkie klubowe mecze.  
Plany związane z budową budynku 
przy stadionie służącego jako miejsce 
hotelowe dla sportowców nie zostały 

ostatecznie sfinalizowane. Budynek 
wybudowany w latach osiemdzie-
siątych wymagał gruntownej moder-
nizacji i decyzją władz samorządo-
wych będzie pełnił funkcję „Centrum 
Kultury i Tradycji Górali Zagórzań-
skich” – na ten moment udało się za-
kończyć prace zamykające pierwszy 

obiektu

Przebudowa Biblioteki
Miejskiej w Mszanie Dolnej na
Centrum Wiedzy, Kultury oraz

Życia Społecznego

dla inwestora
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Miasto Mszana Dolna

obiektu

Przebudowa Stadionu

Miejskiego w Mszanie Dolnej

dla inwestora

Miasto Mszana Dolna

 

 

 

 

 

 

 

marzec 2021 rok

STADION LEKKOATLETYCZNY
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etap budowy przekształcającej budy-
nek w nowoczesne centrum. Budo-
wa centrum stanowi osobne zadanie 
i jest jednym z priorytetowych działań 
w ramach „Gminnego Programu Re-
witalizacji Miasta Mszana Dolna na 
lata 2020-2027”.
Poza bieżącymi pracami związanymi 
z utrzymaniem zielonej murawy na 
mecze ligowe, jedyną większą mo-
dernizacją związaną ze stadionem 
była wymiana trybun dla publiczności 
oraz zamontowanie piłkochwytów. 
W roku 2010 przy okazji modernizacji 
krakowskiego stadionu KS „Wisła” 
miasto pozyskało krzesełka, które słu-
żą do dziś i zastąpiły stare drewniane 
trybuny bez oparcia. Stadionu miejski 
zyskał 1 600 miejsc siedzących. Sta-
dion przed modernizacją składał się 

z następujących elementów: boiska 
z nawierzchnią naturalną (97 m x 65 
m), pełnowymiarową bieżnią 400 m, 
posiadał również skocznię i rzutnię. 
Przebudowa kompleksu lekkoatle-
tycznego w Mszanie Dolnej rozpoczę-
ła się późną jesienią 2019 roku. Prace 
wg umowy obejmowały przebudowę 
bieżni 400 m z czterema pasami i po-
szerzeniem terenu do biegu na 110 m 
przez płotki, z budową nowych stano-
wisk lekkoatletycznych: rozbiegi do 
rzutów – kulą, dyskiem, oszczepem, 
młotem, do skoków – w dal, wzwyż, 
oraz budową boiska wielofunkcyj-
nego na górnej płycie stadionu wraz 
z przebudową istniejących elementów 
siłowni zewnętrznej i wykonaniem 
pochylni dla osób niepełnosprawnych 
– łączącą górną cześć stadionu z dol-

ną. Umowa obejmowała również  bu-
dowę kanalizacji opadowej i instalację 
oświetlenia zewnętrznego. Wszyst-
kie szczegóły przebudowy zostały 
uzgodnione z Ministerstwem Sportu, 
z myślą aby w przyszłości stadion 
mógł być wykorzystany do przepro-
wadzenia zawodów o randze zgodnej 
ze standardami Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Federacji Lekkoatle-
tycznych (IAAF). 
Ostatecznie w listopadzie 2020 roku 
stadion został otwarty do publiczne-
go użytkowania. Korzystają z niego 
mieszkańcy miasta i zawodnicy klubu. 
Dodatkowo Miasto wymieniło ogro-
dzenie wokół stadionu oraz zamonto-
wano nowoczesne, energooszczędne 
oświetlenie. 

Miejska Biblioteka niezmien-
nie funkcjonuje w budynku 
Towarzystwa Sportowego 

„Sokół”, w którym to w 1977 roku 
rozpoczęto adaptację na Bibliotekę 
Publiczną Miasta i Gminy w Msza-
nie Dolnej. Wcześniejsze lokalizacje 
instytucji zmieniały się kilkakrotnie, 
gdyż warunki lokalowe były nie wy-
starczające na powiększający się księ-
gozbiór. Miejsce w którym Biblioteka 
funkcjonuje do dnia dzisiejszego to 
budynek sali gimnastycznej z sceną 
teatralną zaadoptowaną na oddział 
dla dorosłych, wydzielony został rów-
nież oddział dla dzieci, czytelnia oraz 
pomieszczenia pracownicze. W latach 
1987-1989 z myślą o przekształceniu 
biblioteki na dom kultury dobudowa-
na zostaje dwupiętrowa część, gdzie 
wydzielone zostają pomieszczenia na 
pracownie instruktorskie, duży hol 
oraz niewielka salka. Część ta nigdy 
nie zostaje oddana do użytku, niszcze-
je i straszy swoim wyglądem. Potrze-
ba rozbudowy Biblioteki jest bezdys-
kusyjna. Instytucja poza działalnością 
statutową prowadzi szereg działań, na 
które brakuje pomieszczeń. Działania 
dla najmłodszych czytelników w for-
mie zajęć w czasie ferii, edukacja bi-

blioteczna w formie pasowań nowych 
czytelników, organizowanie drob-
nych form artystycznych i spektakli 
teatralnych, spotkania i promocje ksią-
żek, szkolenia dla seniorów, czy orga-
nizacja wystaw tematycznych i werni-
saży wymagają większej przestrzeni. 
Podjęte próby wybudowania nowego 
obiektu scalającego działania Miej-
skiej Biblioteki i Miejskiego Ośrodka 
Kultury zostają tylko pięknym projek-
tem bez realizacji. Ostatecznie zostaje 
podjęta decyzja by wyremontować 
dobudowaną w latach 90-tych część. 
Prace ruszyły w styczniu 2020 roku. 
Za przebudowę Biblioteki Miejskiej 
w „Centrum Wiedzy, Kultury oraz 
Życia Społecznego” odpowiada Firma 
Budowlana „Sikora” z Nowego Tar-
gu. Założeniem jest uatrakcyjnienie 
oferty oświatowej, kulturalnej i spo-
łecznej dla mieszkańców. Nacisk poło-
żony został na wzmocnienie i rozwój 
funkcji jakie w życiu społeczności peł-
ni biblioteka. Projekt obejmuje dosto-
sowanie istniejących pomieszczeń do 
aktualnych zapotrzebowań: rozbudo-
wanie oddziału dla dzieci z czytelnią 
i kącikiem dla malucha, wypożyczal-
nią dla dorosłych, czytelnią z letnim 
ogrodzie (palmiarnia) z możliwością 

organizowania również wydarzeń 
w plenerze, wewnętrznym ogrodzie 
bibliotecznym. Przestrzeń ta ma być 
przedłużeniem ogrodu letniego, zo-
stanie obsadzona zielenią, uprawiany 
tam ogród będzie dodatkowym miej-
scem spotkań na świeżym powietrzu 
z czytelnikami jako  „Mszański Ogród 
Literacki”. Zaplanowana jest filia Wo-
jewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej 
oraz odpowiednio wyposażone po-
mieszczenia archiwalne. Dodatkowo 
zaplanowano kilka miejsc aktywności 
– salę konferencyjną, pracownię kom-
puterową, pracownię artystyczną, salę 
zajęć ruchowych. Z myślą o dodatko-
wych funkcjach i miejscu spotkań to-
warzyskich zaplanowana została klu-
bokawiarnia w podziemiach budynku 
z zapleczem na pracownię kuchenną 
przeznaczoną na warsztaty kulinarne 
oraz duża sala multimedialna na 70 
osób by móc w przyszłości organizo-
wać spotkania dyskusyjnych klubów 
czytelniczych i filmowych. Dużym 
udogodnieniem będzie winda. Prze-
strzeń wokół budynku została posze-
rzona o działkę – wykupiono ją od 
prywatnego właściciela by stworzyć 
odpowiedni parking dla czytelników.

BIBLIOTEKA MIEJSKA
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Pod koniec stycznia Burmistrz 
Miasta Anna Pękała oraz Michał 
Stawarski dyrektor biura Związ-

ku Euroregion „Tatry” podpisali umo-
wę ze Związkiem Euroregion „Tatry” 
o dofinansowanie mikroprojektu indy-
widualnego „Aktywni z każdej strony” 
- polsko-słowackie dziedzictwo sporto-
we Gminy Nižná i Miasta Mszana Dol-
na w ramach środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Program Interreg V-A Polska - Słowa-
cja 2014 - 2020.
Nasz projekt jest jednym z 21 projek-
tów na pograniczu polsko-słowackim, 
dzięki któremu zostanie poszerzona 
infrastruktura turystyczna. W ramach 
projektu zostaną wydane książki 
o dziedzictwie sportowym w obu miej-
scowościach, przewodniki turystyczne 
oraz „malowane mapy” po Gminie 
Nižná i Mieście Mszana Dolna. Projekt 
będzie realizowany od marca do grud-
nia 2021r. 
Mamy jeszcze plany związane z mecza-
mi towarzyskimi obu drużyn piłkar-
skich, bardzo liczymy, że uda się nam 
spotkać na zielonej murawie. Mimo 
wielu utrudnień związanych z sytuacją 
epidemiczną jesteśmy w stałym kon-
takcie z naszym słowackim partnerem 
Starostą Jaroslavem Rosiną i pracowni-
kami urzędu. Z naszej strony projekt 
koordynują Antoni Róg Sekretarz Mia-
sta oraz Faustyna Kaletka – Zastępca 
Kierownika USC. W realizację projektu 
również mocno zaangażowani są Rad-
ni wraz z Przewodniczącym Rady Ja-
nuszem Matogą.

red. i fot. UM

W ramach Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych 
Miasto Mszana Dolna złoży-

ło wniosek o uzyskanie środków z Fun-
duszu Przeciwdziałania COVID-19 
z przeznaczeniem na zakupy inwe-
stycyjne lub inwestycje w ogólnodo-
stępną infrastrukturę turystyczną oraz 
w infrastrukturę komunalną związaną 
z usługami turystycznymi. 
Złożony wniosek zawiera pomysł na 
realizację „Kompleksu turystyczno-
-rekreacyjnego ZIELONA w Mszanie 
Dolnej” wraz z zakupem niezbędnego 
sprzętu rekreacyjnego, budowę wieży 
widokowej z obiektami małej archi-
tektury na górze Lubogoszcz, a także 
parkingu turystycznego na terenie 
miasta. Wspomniany kompleks planuj-
my wykonać przy ul. Zielonej. Projekt 
zakłada budowę altan turystycznych, 

lodowiska, które zostanie przeniesione 
na stałe z terenu stadionu miejskiego, 
budowę skateparku oraz miasteczka 
rowerowego. Wspomagana ma być, 
poza infrastrukturą turystyczną rów-
nież infrastruktura komunalna zwią-
zana z usługami turystycznymi, więc 
wniosek zawiera informację o zaplano-
wanym parkingu turystycznym i ciągu 
pieszo jezdnym przy ulicy Zielonej. 
Zgodnie z ustalonymi zasadami Mia-
sto Mszana Dolna mogło wnioskować 
o kwotę w wysokości 40% wysokości 
wydatków poniesionych przez gminę 
na realizację inwestycji w latach 2016-
2020. Wniosek został złożony 10 lute-
go – informację o przyznanej dotacji 
w wysokości 2 279 423,56 zł otrzyma-
liśmy 25 marca.

red. i fot. UM

Zgodnie z zapowiedzią w nowym 
roku zostały wznowione dyżury 
przedstawicielem PGNiG. Do tej 

pory na konsultacjach w lutym i mar-
cu w urzędzie pojawiło się kilkanaście 
osób. W ten sposób można lepiej się 
przygotować i zastanowić się w jakim 
temacie chcemy uzyskać odpowiedź. 
Wachlarz konsultacji jest szeroki, m.in. 
dotyczy: pozyskania informacji o moż-
liwości rozpoczęcia korzystania z gazu, 
etapów związanych z formalnościami 

niezbędnymi do przyłączenia do sieci 
gazowej, pomoc w złożeniu wniosku 
o określenie warunków przyłączenia 
do sieci gazowej, pomoc w złożeniu 
wniosku o zawarcie umowy o przy-
łączenie do sieci gazowej, możliwość 
zawarcia umowy kompleksowej na 
sprzedaż gazu oraz nowych ofert 
PGNiG, pozyskanie informacji o zasa-
dach rozliczenia, taryfikacji oraz cen 
gazu, uzyskanie doradztwa w proce-
sie wykonania wewnętrznej instalacji 

Podpisana 
umowa

Złożony wniosek – 
jest dotacja

Duże zainteresowanie 
dyżurem przedstawiciela 

PGNiG
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gazowej jak i wyborze odpowiedniej 
oferty systemu ogrzewania paliwem 
gazowym oraz sporządzeniu całego 
kosztorysu przedsięwzięcia.
Przedstawicielem PGNiG odbywają-
cym dyżury w Urzędzie Miasta Msza-
na Dolna jest pan Paweł Słapak, poni-
żej kontakt:

Paweł Słapak  - Specjalista ds. koordy-
nacji Obsługi Klienta
Krakowski Obszar Sprzedaży
Gazowa 14B, 31-060 Kraków

tel. kom. +48 603 840 310
pawel.slapak@pgnig.pl
http://pgnig.pl/

Z uwagi na wprowadzone 20 marca 
nowe zasady bezpieczeństwa zapla-
nowany na dzień 1 kwietnia dyżur 
w Urzędzie Miasta został odwołany. 
Za utrudnienia przepraszamy. 
Prosimy śledzić na bieżąco nasze 
ogłoszenia, zależy nam na jak naj-
szybszym przywróceniu dyżurów 
w naszym mieście.

red. i fot. UM

Wstęp

„Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest, 
swoje obowiązek” – tak pisał Zyg-
munt Glogel, dziewiętnastowieczny 
etnograf. Myślę więc, że niektóre z ob-
chodzonych świat w Polsce warte są 
dokładniejszego przypomnienia. Mój 
artykuł przypomni o obchodach świąt 
związanych z Wielkanocą, o tradycji, 
obyczajach, obrzędach, które na pewno 
warto znać, natomiast całkowicie prze-
kreślić je, zgubić w gorączce dzisiejsze-
go życia byłoby chyba szkoda.
Niezwykle istotną rolę w przypadku 
wszystkich świąt odgrywają wierzenia 
– czyli poglądy i przekonania o wystę-
powaniu w ludzkim życiu i przyrodzie 
zjawisk nadprzyrodzonych. Wierzenia 
te są ważnym elementem folkloru – 
czyli kultury ludowej. Pierwiastki wie-
rzeniowe w każdej kulturze odgrywają 
role niesłychanie doniosłą. Bez ich zna-
jomości nie sposób zrozumieć literatu-
rę, muzykę, malarstwo – jednym sło-
wem całą ogromną kulturę narodową. 
Solemnitas Solemnitum – czyli uro-
czystość uroczystości – tak w VI wie-
ku papież Grzegorz Wielki nazwał 
Wielkanoc. Następująca po zapustach 
– Święcie końca zimy i zarania wio-
sny, poprzedzona Wielkim Postem, 
w czasie którego zima walczy z wiosną 
– Wielkanoc to największa uroczystość 
kościelna. To również ważny okres 
w życiu rolnika, nic dziwnego, że tak 
wiele miejsca zajmuje we wierzeniach 
prawie wszystkich ludów europej-
skich. A ponieważ w czasach prasło-
wiańskich na dzisiejszy okres Świąt 
Wielkanocnych przypadały obchody 
Święta Zmarłych (przez Słowian ob-
chodzone cztery razy  w roku: podczas 
równonocy wiosennej i jesiennej oraz 
podczas letniego i zimowego przesile-
nia), w wielkanocnych uroczystościach 
i wierzeniach występuje tak wiele ele-
mentów zaduszkowych, tak wiele wie-
rzeń związanych z duchami, dziwami 

i różnego rodzaju czarami. W radosne 
i wesołe wielkanocne święta wplatają 
się tony smutne, płynące z rozważań 
o Męce Pańskiej, ale prapoczątek ma-
jące w pogańskim Święcie Zmarłych. 
Stąd też spotykane jeszcze do niedaw-
na zanoszenie wielkanocnego jadła na 
groby najbliższych  i palenie ogni, ta-
czanie jajek na grobach lub zakopywa-
nie ich w ziemi i wzywanie zmarłych 
na ucztę.
Święta Bożego Narodzenia i Święta 
Wielkiej Nocy mają wiele cech wspól-
nych, podkreślają nasz narodowy cha-
rakter, naszą polską gościnność i głę-
boką pobożność, dzięki którym religia                           
i obyczaj przenikają się wzajemnie.
Zwyczaje związane z obchodami Wiel-
kanocy rozpoczynają się od Niedzie-
li Palmowej, dawniej zwanej jeszcze 
Wierzbną lub Kwietną. Wszyscy czterej 
ewangeliści opisują wjazd Chrystusa 
do Jerozolimy na pięć dni przed ukrzy-
żowaniem, ale tylko jeden – Święty Jan 
– wspomina „wziął gałązki palmowe 
i wybiegł mu naprzeciw”. Wołali „Ho-
sanna”. To jedno zdanie ewangelisty 
dało początek zwyczajowi, a jeśli na-

wet nie zwyczajowi, to jego treści i po-
wszechnej dziś w całej Polsce nazwie: 
Niedziela Palmowa.
Etnografowie twierdzą, że zwyczaj 
przystrajania rózeg wierzbowych lub 
leszczynowych o rozwiniętych pę-
kach, gałązkami cisu, jałowca a także 
wstążkami jest starosłowiański i łączy 
się z pradawnym świętem wiosny, 
obchodzony koło równonocy wiosen-
nej, a często zbiega się ze Świętami 
Wielkanocnymi. Wyjaśnienie, czemu 
polska palma to gałązka wierzbowa                                  
i leszczynowa, odnajdujemy w wie-
lu legendach. Słowianie wierzyli, że 
rózga wierzbowa przedstawia sobą 
„ognisty pręt boga Pioruna i dlatego 
każde pole i dom opatrzone godłem 
tego bóstwa gromu i burzy polecane 
jest jego opiece, a tym samym wolne od 
piorunów                                 i nawał-
nicy”. W Polsce, gdzie starosłowiańska 
tradycja przetrwała długo, wierzbowe 
gałązki służyły więc za narzędzia ma-
gicznych zabiegów mających zapewnić 
zdrowie, płodność i bogactwo. Mate-
riał z jakiego sporządzano palmy, był 
ustalony tradycją, ale obowiązujący 

Geneza świąt wielkanocnych 
Wielkanoc czyli uroczystość uroczystości

/ Kultura i Zagórzanskie Dziedziny

Święcenie przy kościele św. Michała 23 kwietnia 1962 – autor zdjęcia dr Sebastian Flizak
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w różnych wsiach zestaw gałązek i ziół 
nie był jednakowy. Zgodnie ze starymi 
wierzeniami palmy powinny zawierać 
gałązkę leszczyny i wierzby, cisu, so-
sny lub jałowca i winorośli, nie powin-
ny natomiast zawierać gałązki topoli 
(osiki). 
Polacy zawsze przypisywali palmie 
właściwości lecznicze i czarodziej-

skie. I dlatego po powrocie z kościoła 
święconymi palmami chłostano się dla 
zdrowia. Chłostanie się palmami to je-
den stary zwyczaj związany z Palmo-
wą Niedzielą, drugim jest połykanie 
pączków gałązki wierzbowej, co miało 
zapobiegać chorobą gardła, płuc oraz 
wszelkim bólom.

Wielki Tydzień upływał pod znakiem 
przygotowań i oczekiwań Wielkiej Nie-
dzieli. Dni wielkotygodniowe wróżyły 
pogodę na cały rok, uważano, że jaka 
Wielka Środa – taka będzie wiosna, 
jaki Czwartek takie lato, Wielki Piątek 
– wróżył pogodę na żniwa i wykopki, 
a sobota zapowiadała pogodę na całą 
zimę. (…)

Udział dzieci w obrzędach  
i zwyczajach dorocznych

Dzieci brały aktywny udział w obrzę-
dach i zwyczajach dorocznych. Szcze-
gólnie obfitował w nie okres od Bożego 
Narodzenia do Świat Wielkanocnych. 
Dzieci przeżywały bardzo każde z ob-
chodzonych świąt. Prastarym zwycza-
jem słowiańskim jest topienie marzan-
ny i obnoszenie po wsiach „gaików”. 
W tzw. „Białą niedzielę” (trzecią przed 
Wielkanocą) na Śląsku obchodzono 
wieś „marzanką” tj. słomianą kukłą 
ubieraną przeważnie w ludowy strój 
dziewczęcy. Kukłę następnie topiono, 
ewentualnie palono, zdjąwszy z niej 
uprzednio strój (ubiór). Zwyczaj ten 
kultywowany dawniej przez kobiety, 
przeszedł stopniowo na coraz młodsze 

dziewczęta. 
Do wsi wracały dziewczęta z symbo-
lem wiosny „gaikiem” – tj. drzewkiem 
pięknie przybranym wstążkami, piór-
kami i jajkami. Obchodziły z nim całą 
wieś, śpiewając odpowiednie strofy, 
np. „Wyniosłyśmy marzaneczkę ze 
wsi, przyniosłyśmy zielony gaj do 
wsi”. Dziewczęta otrzymywały od go-
spodyń odwiedzanych domów jajka, 
z których w Wielkim Tygodniu robiły 
„kraszanki”. Zwyczaj ten znany był 
w Wielkopolsce. Tam kukłę zwaną 
„śmiercichą”, a gaik „nowym latkiem”. 
Także na Podhalu odnosiły dziewczęta 
po wsi lalkę ubraną na biało i przystro-
joną wstążeczkami i koralikami, zwaną 
„śmierzteczką”. 
W Polsce południowej zwyczaj topie-
nie marzanny przeobraził się – pod 

wpływem kościoła – w topienie, pa-
lenie lub strącanie z wieży kościelnej 
dzwonnicy, kukły słomianej zwanej 
Judaszem.
W Niedzielę Palmową już od wieków 
święcono palmy. W Polsce południo-
wej robiono je z kilkunastu prętów 
wierzbowych lub leszczynowych, 
przewiązanych i ozdobionych ko-
lorowymi wstążkami i sztucznymi 
kwiatami. W Gorcach, koło Myślenic, 
w sądeckim palmy osiągały wysokość 
czterech do pięciu metrów. Wierzchoł-
ki palm zatykano, po poświęceniu, za 
obrazy lub strzechę, z prętów sporzą-
dzano baty dla pastuszków oraz krzy-
żyki, które wtykano w rogach pól albo 
przybijano nad drzwiami zabudowań. 
Magiczną moc miały mieć też same ba-
zie z palm wielkanocnych. Powszech-
nie dodawano je dzieciom jako lekar-
stwo na ból gardła czy ból zębów. 
W okolicach Krakowa w Niedzielę 
Palmową chodziły po wsiach tzw. „pu-
chery”. Nazwa ich pochodzi od łaciń-
skiego „puer” – czyli chłopiec. Za pu-
cheroków przebierali się mali chłopcy: 
wkładali długie spiczaste czapki papie-
rowe obwieszone wstążkami z bibuły, 
w rękach nieśli koszyki  oraz drewnia-
ne młotki z trzonkami, również owi-
niętymi paskami z bibuły. Wędrując od 
domu do domu, wywoływali domow-
ników stukaniem do drzwi, a następnie 
wygłaszali śmieszne wierszowe oracje, 
za które dostawali dary, głównie jajka. 
Jest to zwyczaj średniowieczny, który 
przeszedł od żaków krakowskich na 
podmiejskie wsie i zachował się do dzi-
siaj. 
Od Wielkiego Czwartku do Wielkiej 
Soboty, kiedy milczały dzwony ko-
ścielne, ulubionym zajęciem chłopców 
było obchodzenie kościoła z terkotka-
mi i klekotkami drewnianymi. Biegali 
z nimi również po wsi i okolicznych 
polach. Ta praktyka miała przed wie-
kami na celu wypędzenie złych mocy, 
które się zadomowiły na ziemi w okre-
sie zimy.
W Wielkim Tygodniu, ponieważ post 
miał się już ku końcowi, urządzano 
w niektórych rejonach Polski tzw. „po-
grzeb żuru”. Koło Limanowej odbywał 
się on w następujący sposób: zbierała 
się gromadka chłopców z łopatami 
i zabierali gliniany garnek z żurem. 
Garnek ten powierzano chłopcu biorą-Chłopcy przed święceniem ognia w Wielką Sobotę, Dobra 1930 rok, fot. L. Węgrzynowicz
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cemu po raz pierwszy udział w tej ce-
remonii. Za wsią jeden z uczestników 
oblewał niosącego. Na Śląsku Opol-
skim już w wielką Środę odbywało się 
„palenie żuru”. Polegało ono na tym, 
że po zapadnięciu zmroku pasterze za-
palali stare miotły nasycone smołą i ży-
wicą, obiegali nimi pola wykrzykując: 
„Palę żur, buchty chwalę” – a na koniec 
wrzucali niedopalone miotły do jedne-
go wspólnego ogniska.
W Wielki Piątek lub w Wielką Sobotę 
wyganiano dawniej dzieci i wszystkich 
domowników przed świtem do rzeki 
lub stawu, aby się umyli. Był to także 
zabieg magiczny, mający zapewnić 
zdrowie. W Wielki Piątek w wielu oko-
licach bito dzieci gałązkami wierzbo-
wymi wymawiając formułkę w rodza-
ju: „Boże ranny, boże rany, Chrystus 
był ukrzyżowany”. W Wielką Sobotę 
rano chodzili chłopcy do Kościoła 
z hubą albo pękami patyków, asysto-
wali przy święceniu i zapaleniu od nie-
go huby lub patki przynosili do domu. 
Od nich zapalała gospodyni ognisko, 
a ogarki zakopywano w polach, albo 

przechowywano na różne okazje. 
W Wielką Sobotę dzieci towarzyszyły 
oczywiście starszym, niosącym jadło 
do poświęcenia. Ale chyba największą 
radość miały dzieci podczas samych 
świąt, kiedy była okazja do jedzenia 
jajek, kiełbasy czy boczków oraz upie-
czonych chlebów i placków. Smako-
wały one wybornie po ściśle przestrze-
ganym czterdziestodniowym poście. 
Dziewczynki otrzymywały od chrzest-
nych matek pisanki. Chłopcy urządzali 
zawody polegające na sprawdzeniu 
twardości skorupki jajek. Do tej gry 
stawali parami. Zwyciężał ten, kogo 
pisanka nie stłukła się i otrzymywał 
stłuczoną pisankę kolegi. 
Dużo emocji było także w Poniedzia-
łek Wielkanocny, zwany inaczej „La-
nym”. Gdzieniegdzie (np. w okolicach 
Limanowej) już nad ranem odwiedzały 
chatę grupy „dziadów Śmigustnych”. 
Koło Wieliczki w ciągu dnia chodziła 
po wsi „siuda baba”. W Wielkopolsce 
same dzieci, zwłaszcza chłopcy, cho-
dziły „po dyngusie” śpiewając okolicz-
nościowe piosenki z prośbą o datek. 

Za wyśpiewane piosenki otrzymywali 
datki w naturze i urządzali sobie z nich 
ucztę. 
W opoczyńskiem dzieci biegały za 
wózkami dyngusowym z żywym 
kogutem, obwożonym po wsi przez 
starszych chłopców. No i oczywiście 
wielką radość sprawiło oblewanie do-
mowników, sąsiadów, przechodniów. 
(…)

Tak to co najmniej przez trzy dni ob-
chodzono kiedyś w Polsce Wielkanoc. 
Dzisiaj trzeciego dnia trzeba już iść do 
pracy. Ale z dawnej tradycji zostało 
dużo. Przede wszystkim nastrój ra-
dości. Wielkanoc to święta radosne, 
w dalszym ciągu nie wolne wprawdzie 
od figlów w rodzaju śmigusa-dyngusa, 
ale poza tym to wesołe święta towarzy-
skie, podczas których ludzie odwiedza-
ją się wzajemnie, a każdy dom, zwłasz-
cza w poniedziałek stoi otworem dla 
gości, tradycyjnie pełen jedzenia. 

Teofila Latoś
Mszana Dolna, Wielkanoc 2021

Składam serdecznie podziękowania za możliwość publikacji tekstu o genezie Świąt Wielkanocnych  
P. Teofili Latoś – Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Mszanie Dolnej

Za przepiękne zdjęcie opisane jako: „Świecenie przy kościele w Mszanie Dolnej 23 kwietnia 1962 r.” autorstwa 
dr Sebastiana Flizaka - udostępnione z rodzinnego archiwum - ogromnie dziękuję Agnieszka Józefiak-Lewandowska

8 lutego 2021 r. to wiekopom-
na data dla Zagórzańskich 
Dziedzin i milowy krok dla 

ich animatorów.

Po trzech latach od swojego pierwsze-
go spotkania kreatorzy marki lokalnej 
oficjalnie powołali i przypieczętowali 
Partnerstwo „Zagórzańskie Dziedzi-
ny”. Zainteresowanie sformalizowa-
niem dotychczasowych działań ini-
cjujących i animujących to szczególne 
porozumienie było spore. Zaproszenie 
do potwierdzenia swoim podpisem 
oświadczenia o powołaniu Partnerstwa 
„Zagórzańskie Dziedziny” otrzymali 
przedstawiciele instytucji, przedsię-
biorstw i organizacji pozarządowych 
oraz osoby fizyczne, które w proces 
budowy Zagórzańskich Dziedzin wło-
żyły swój szczególny wkład i złożyły 
deklarację współpracy w ramach Part-
nerstwa wraz z listem motywacyjnym.  
Nie wszyscy jednak mogli wziąć udział 
w tym podniosłym wydarzeniu. Osta-
tecznie Partnerstwo „Zagórzańskie 
Dziedziny”, którego głównym celem 

jest budowanie marki lokalnej Zagó-
rzańskie Dziedziny, powołali:

• Bolesław Żaba – Wójt Gminy 
Mszana Dolna, koordynator marki 
Zagórzańskie Dziedziny

• Rafał Rusnak – Wójt Gminy 
Niedźwiedź

• Anna Pękała – Burmistrz Miasta 
Mszana Dolna

• dr Janusz Tomasiewicz – Dyrektor 
Gorczańskiego Parku Narodowego

• Elżbieta Ciężadlik – Dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Mszanie Dolnej z/s w Kasinie 
Wielkiej

Powołali Partnerstwo 
„Zagórzańskie Dziedziny”



Wiosna 1/2021www.mszana-dolna.eu12

Kultura i Zagórzanskie Dziedziny

• Aneta Kujacz – Dyrektor Gminnej 
Biblioteki i Ośrodka Kultury 
w Niedźwiedziu

• Małgorzata Wójtowicz-Wierzbicka 
– Adiunkt muzealny w Muzeum im. 
Władysława Orkana w Rabce Zdroju

• Zofia Sowa – menadżer ośrodka 
Kasina Ski

• Maria Grzęda – Kierownik Bazy 
Lubogoszcz w Kasince Małej

• ks. Maciej Ścibor – Kierownik 
Ośrodka Rekolekcyjno-
Rekreacyjnego i Schroniska na 
Śnieżnicy w Kasinie Wielkiej

• Beata Blacharczyk – reprezentująca 
Pensjonat Szczebel w Mszanie 
Dolnej

• Bartłomiej Palac – Właściciel Firmy 
Gorce – ride&ski

• Anna Krzysztofiak – Dyrektor 
Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa 
z Kasinki Małej

• Elżbieta Ząbczyńska – Prezes 
Zarządu Stowarzyszenia 
Rękodzielników Zagórzańscy 
Pasjonaci

• Grażyna Piwowarska – Wiceprezes 
Zarządu Fundacji Na Rzecz Rozwoju 
Kultury Zagórzańskiej, wynajmująca 
również pokoje gościnne w Kasince 
Małej

• Beata Pajdzik - Przewodnicząca Koła 
Gospodyń Wiejskich Śwarne Babki 
z Łętowego

• Małgorzata Flig – Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia Filmowego Wyspy 
Kultury

• Irena Szczypka – reprezentująca 
Orkiestrę Dętą Echo Gór z Kasinki 
Małej

• Dorota Kościelniak – Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia Miłośników Kultury 
Góralskiej „Pod Cyrlom”

• Danuta Hudomięt – właścicielka 
gospodarstwa rolnego, Zagrody 
Edukacyjnej i Gospodarstwa 
Agroturystycznego „U Misia” 
z Poręby Wielkiej

• Krystyna Tomasiewicz
• Krystyna Płonka
• Paulina  Żakieta
• Klaudia Gawronek

Podczas spotkania każdy z Partnerów 
z wielką ochotą i dumą artykułował 
swój wkład w dotychczasowe działa-
nia pod marką lokalną, składał rów-
nież deklaracje na przyszłość. Było 
to swoiste podsumowanie i zebranie 
wszystkich „dziedzinnych” spotkań 
i działalności. Swoją cegiełkę do tego 
zestawienia dołożyła Olga Gałek –  
Wiceprezes Fundacji Miejsc i Ludzi 
Aktywnych MILA, która w swojej pre-
zentacji przypomniała aktywność kre-
atorów Zagórzańskich Dziedzin.
red. i fot.  Magda Polańska
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Podczas sesji Rady Miejskiej 
w dniu 23 lutego Burmistrz Mia-
sta Anna Pękała w swoim spra-

wozdaniu wspomniała o podpisaniu 
porozumienia „Zagórzańskie Dziedzi-
ny”. Miało to miejsce 8 lutego w Urzę-
dzie Gminy Mszana Dolna. Podpisanie 
w imieniu Miasta deklaracji Partner-
stwa to efekt trzech lat ciężkiej pracy 
i wypracowywania kierunków działań 
promocyjnych związanych z całym re-
gionem zagórzańskim. 
Dotychczasowe działania przedsta-
wiła miejskim radnym zaproszona na 
sesję Olga Gałek Wiceprezes Funda-
cji Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA. 
W prezentacji ujęte zostały propozycje 
wypracowane przez zagórzańskich 
rękodzielników – bogata oferta warsz-

tatów, szkolenia kulinarne, dzięki któ-
rym zagórzańskie potrawy pojawią się 
w karcie dań okolicznych restauracji, 
jak również zagórzańskie questy. Po-
mysł by nasze questy stanowiły jeden 
spójny produkt turystyczny jest już po-
wielany w innych regionach. To jedne 
z wielu najbardziej rozpoznawalnych 
działań w ramach „Zagórzańskich 
Dziedzin”, a warto zaznaczyć, że to do-
piero początek…
Obecność w partnerstwie przedstawi-
cieli miasta, stowarzyszeń czy insty-
tucji to niedaleka przyszłość. Jak pod-
kreśliła Olga Gałek animatorka marki 
lokalnej Zagórzańskie Dziedziny, part-
nerstwo „Zagórzańskie Dziedziny” to 
porozumienie otwarte. Przystąpić do 
porozumienia mogą przystąpić kolej-

ni Partnerzy, którzy zadeklarują wolę 
jego wspierania zgodnie z założony-
mi celami i motywacją do budowania 
tożsamości, poczucia dumy z Regionu 
Zagórzańskiego, promocji Regionu 
i wprowadzanych pod marką Zagó-
rzańskie Dziedziny produktów, usług 
i inicjatyw, ze szczególnym uwzględ-
nieniem ekonomii społecznej, a jed-
nocześnie zobowiążą się do przestrze-
gania Regulaminu funkcjonowania 
Partnerstwa „Zagórzańskie Dziedzi-
ny”. 
Jeśli nic nie stanie nam na przeszko-
dzie planujemy spotkanie dla wszyst-
kich zainteresowanych z terenu miasta, 
o czym poinformujemy na naszej stro-
nie internetowej.

Budowa marki lokalnej Zagórzańskie 
Dziedziny odbywa się w ramach Pro-
jektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej – Subregion 
Sądecki” współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego 2014 
– 2010 w ramach Priorytetu IX „Re-
gion Spójny Społecznie”, Działanie 
9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”. 
Jego operatorem jest Fundacja Miejsc 
i Ludzi Aktywnych MiLA, a koordy-
natorem Gmina Mszana Dolna.

Idea partnerstwa i marki Zagórzańskich 
Dziedzin na sesji Rady Miejskiej
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Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej apeluje o zwrócenie szczególnej 
uwagi na sytuację osób starszych i samotnych naszego miasta szczególnie w czasie pande-
mii. Najczęściej są to osoby pozbawione wsparcia ze strony rodziny, środowiska lokalnego 
oraz pracowników służb społecznych. 

W przypadku powzięcia informacji o takich osobach Ośrodek Pomocy Społecznej w Msza-
nie Dolnej podejmie niezwłoczne działania zmierzające do objęcia osób wymagających po-
mocy odpowiednim wsparciem.

Dlatego zwracamy się do Państwa o potraktowanie sprawy jako bardzo ważnej i w przy-
padku posiadania wiedzy o takich osobach prosimy o poinformowanie Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej: 
- tel. 18 33 10 084, 
- e-mail: mops@mops.mszana-dolna.pl,
-  lub osobiście w siedzibie MOPS przy ul. Starowiejskiej 2 w Mszanie Dolnej.

NIE BĄDZMY OBOJĘTNI NA LUDZI 
STARSZYCH I SAMOTNYCH!

Dwa dni po uruchomieniu ostat-
niego z zagórzańskich questów 
– „W Mszanie Dolnej z Jaśkiem 

po hrabiowski skarb” – po swoją zasłu-
żoną nagrodę zgłosił się Pan Grzegorz, 
który na swoim koncie ma już popular-
ną odznakę PTTK – Questy Wyprawy 

Odkrywców! Aby quest-torba trafiła 
w jego ręce musiał skutecznie przejść 
sześć zagórzańskich questów, a przy 
okazji z uwagą szukać korali, potem 
nawlec je na specjalny sznur i okazać 
w jednym z zagórzańskich samorzą-
dów. 
To wspaniały sposób na rodzinne spę-
dzenie wolnego czasu – o questingu 
mówi mieszkaniec stolicy Zagórzan, 
który pasją do szukania skarbów za-
raził swoją rodzinę i znajomych. Ak-
tywnie i ciekawie poznajemy historię 
regionu, nowe, nieodkryte dotąd fakty 
i miejsca. My wkręciliśmy się na mak-
sa – dodaje z uśmiechem. I oczywiście 
polecamy i zachęcamy, to przednia za-
bawa!

Przypomnijmy, aby zdobyć dodatko-
wy bonus należy znaleźć i naniziać 
wszystkie sześć korali, które rozsypa-
ły się po zagórzańskiej ziemi. Pomoże 
Wam ich szukać Jasiek, miejscowy gó-
ral, który jest przewodnikiem każdego 

z zagórzańskich questów. Ale nie za 
darmo – tak naprawdę te korale musi-
cie mu oddać, bo przeznaczone są dla 
wybranki jego serca pięknej zagórzanki 
Kasi. Wy natomiast dostaniecie nagro-
dę, którą odbierzecie w Urzędzie Gmi-
ny Mszana Dolna, w Urzędzie Miasta 
Mszana Dolna lub w Gminnej Bibliote-
ce i Ośrodku Kultury w Niedźwiedziu, 
a także w recepcji Pensjonatu „Szcze-
bel” w Mszanie Dolnej.

Questy to fantastyczny sposób na ła-
twe i przyjemne, ogólnodostępne wę-
drówki w pojedynkę, w parach lub 
w małych grupach – do podejmowania 
aktywności fizycznej zachęcają kreato-
rzy Zagórzańskich Dziedzin. U nas jest 
to jeszcze ciekawsze, bo przy okazji po-
magacie Jaśkowi szukać korali, które 
nieopatrznie mu się rozsypały po ca-
łym regionie. Jeśli skompletujecie cały 
ich sznur my Was za to nagrodzimy! 

red. i fot. Magda Polańska

Pierwsza nagroda za skompletowanie 
sznura zagórzańskich korali 

Pan Grzegorz odbierał nagrodę za 
sznur korali w Urzędzie Gminy, 
natomiast do Urzędu Miasta za-

witał jego syn, Bartosz. Po zweryfiko-
waniu ulotki ze skrzynią, w której nie 
brakowało pustego miejsca również on 
otrzymał nagrodę. Serdecznie gratulu-
jemy! Kto będzie następny? 
Zagórzańskie questy to część większe-
go projektu „Skarby Górali – poznaj 
górala spoza Podhala” Fundacji MAPA 
PASJI. Powstało 50 wypraw – questów 
w formie ulotek i aplikacji mobilnej. Je-
den z questów – w Bazie „Lubogoszcz” 
powstał również przy współpracy 

z Fundacją MILA. W ten sposób po 
odkryciu historii zagórzańskiej ziemi, 
pasjonaci, odkrywcy, turyści mogą po-
znawać dalej kolejne góralskie grupy: 
Kliszczaków, Górali Babiogórskich, Gó-
rali Orawskich, Górali Spiskich, Górali 
Pienińskich, Górali Nadpopradzkich, 
Górali Białych. Apetyt rośnie w miarę 
jedzenia, a tyle jest jeszcze do okrycia! 
Gorąco zachęcamy do questowych wy-
praw, nie potrzebujemy wiele by za-
planować wyprawę odkrywców. Takie 
wycieczki mają w sobie duże możliwo-
ści, wyprawę wybieramy indywidual-
nie, miejsca naszych questów możemy 

zdobywać w małych grupach, rodzin-
nie, z zachowaniem zasad bezpieczeń-
stwa. Komu w drogę, temu quest!
Więcej o projekcie: 
www.skarbygorali.pl

Warto odwiedzić stronę, poza wypra-
wami udało się zebrać dużą ilość mate-
riałów o niematerialnym dziedzictwie 
wszystkich wymienionych wyżej grup 
górali. Filmy, muzyka, prace wizualne, 
wyniki badań terenowych, webinaria, 
publikacje… Prawdziwe skarby!

red. A .J-L.
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Miasto Mszana Dolna zorganizuje dowóz na szczepienie prze-
ciwko wirusowi Sars-Cov-2 osobom z niepełnosprawnościami, 
a także osobom mającym obiektywne i niemożliwe do prze-
zwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym 
dotarciu do najbliższego punktu szczepień.
W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień 
przeciwko wirusowi Sars-Cov-2 Miasto Mszana Dolna, zgod-
nie z aktualnymi zaleceniami rządowymi, zorganizuje trans-
port uprawnionych osób do punktów szczepień. 
Osoby uprawnione do transportu do punktów szczepień (we-
dług wytycznych wojewody małopolskiego):

• posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności 
w stopniu znacznym, o kodzie R (upośledzenie narządu 
ruchu) lub N (choroby neurologiczne) albo odpowiednio 
I grupę z ww. schorzeniami i mają trudności w poruszaniu,

• mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we 
własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do 
najbliższego ich miejsca zamieszkania punktu szczepień,

• mają ustalony z punktem szczepień termin wykonania 
szczepienia,

• są mieszkańcami Miasta Mszana Dolna

1. Transport osoby uprawnionej, która rejestruje się bezpo-
średnio w punkcie szczepień
Osoba uprawniona, która zarejestruje się w wybranym punk-
cie szczepień, może złożyć bezpośrednio w placówce oświad-
czenie, że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punk-
tu szczepień lub dysponuje orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności o kodzie R lub N.
Listy osób wnioskujących o zapewnienie transportu wraz 
z terminem szczepień do koordynatora organizacji transportu 
przekazuje placówka wykonująca szczepienie lub bezpośred-
nio telefonicznie pacjent.

2. Transport osoby uprawnionej, która rejestruje się przez 
infolinię lub Internetowe Konto Pacjenta
W przypadku, gdy pacjent rejestruje się na szczepienie za po-
średnictwem infolinii 989 lub e-rejestracji, i spełnia określone 
kryteria uprawniające do transportu na szczepienie, może 
zgłosić potrzebę transportu bezpośrednio u koordynatora – 
kierownika MOPS (tel. 18 33 10 084 wew. 6 lub 698 927 102), 
email:  kierownik@mops.mszana-dolna.pl.
Koordynator  przyjmie zgłoszenie i po sprawdzeniu dostęp-
ności dowozu oddzwoni z informacją o szczegółach jego re-
alizacji.

Miasto nie organizuje przewozu zespołu szczepiennego do 
osób leżących w domach. Jest to zadanie punktów szczepień. 
Lekarz POZ w ramach fi nansowania przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia szczepień pacjentów realizuje transport dedy-
kowany osobom, które ze względów zdrowotnych wymagają 
użycia transportu sanitarnego.

Koordynator poinformuje pacjenta o konieczności skontakto-
wania się z właściwą placówką POZ celem oceny zasadności 
szczepienia pacjenta w miejscu jego pobytu.

Izabela Cież
Koordynator ds. szczepień Miasta Mszana Dolna

Informacja dotycząca 
transportu mieszkańców  

do punktu szczepień przeciw COVID-19

PAMIĘTAJ!!!
JEŚLI JESTEŚ ŚWIADKIEM 
PRZEMOCY w swoim otoczeniu, często 
słyszysz awantury rodzinne, widzisz, że 
jakieś osoby noszą ślady pobicia, obserwu-
jesz niedostateczną troskę o osoby starsze, 
niepełnosprawne i dzieci 

ZAREAGUJ!!!
JEŚLI JESTEŚ OFIARĄ PRZEMOCY

Powiadom służby zajmujące się prze-
ciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Mszanie Dolnej, ul. Starowiejska 2, 
tel. 18 33 10 084

• Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Limanowej, ul. J. Marka 9,  
tel. 18 33 37 825

• Miejska Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Mszanie 
Dolnej przy Urzędzie Miasta, 
ul. Piłsudskiego 2, tel.  18 33 10 622,

• Komisariat Policji w Mszanie Dolnej, 
ul. Piłsudskiego 2A tel. 18 33 10 007

• Lokalny Punkt Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym Przestępstwem 
z siedzibą w Limanowej, ul. Żwirki 
i Wigury 3, tel. 783 222 800

• Sądecki Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej w Nowym Sączu 
tel. 18 449 04 95 /całodobowo/  

• NIEBIESKA LINIA tel. 0/800-200-02  
www.niebieskalinia.pl 
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Sprawy dla mieszkanców

√ Jesteś ofiarą przestępstwa?  
√ Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie?
√ Czujesz się osamotniony?
√ Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ pod numer + 48 222 309 900 (Wsparcie przez 24 godziny / 7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych 
przestępstwem i świadków oraz instytucji, które otrzymują lub potencjalnie mogłyby otrzymywać środki z Fundu-
szu Sprawiedliwości).
Strona internetowa: www.numersos.pl
e-mail: info@numersos.pl
• obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, 

wsparcia dla dzieci),
• zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej 

świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl)

Linia Pomocy Pokrzywdzonym 

Zaświadczenie z MOPS do wniosku „Czyste Powietrze”
Osoba fizyczna, która zamierza ubiegać się 
o przyznanie dofinansowania z Narodowego 
Funduszu lub wojewódzkiego funduszu 
(Program „Czyste powietrze”), może złożyć 
żądanie wydania zaświadczenia o wysokości 
przeciętnego miesięcznego dochodu przy-
padającego na jednego członka jej gospodar-
stwa domowego.

Wniosek o wydania zaświadczenia należy 
składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Mszanie Dolnej ul. Starowiejska 
2 – dział świadczeń rodzinnych

Gospodarstwo domowe, które należy określić we wniosku, tworzą:
1. osoba fizyczna (wnioskodawca) samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
2. osoba fizyczna (wnioskodawca), oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związ-
ku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 Załącznik: wniosek- żądanie wydania zaświadczenia

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej informuje, że w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie z porad 
psychologa można skorzystać w każdy piątek w siedzibie MOPS przy ul. Starowiejskiej 2 w Mszanie Dolnej w go-
dzinach  8.00 - 12.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).  Wszelkie informacje w tym zakresie oraz zapisy 
u pracowników socjalnych pod nr tel. 18 33 10 084

Dyżury Psychologa w MOPS

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej przypomi-
na, iż nadal trwa rekrutacja do projektu „Małopolski Tele-Anioł” 
w ramach którego osoby starsze, chore i niepełnosprawne wyma-
gające wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wyko-
nywania podstawowych czynności dnia codziennego otrzymają 
wsparcie w formie:
• Teleopieki – bezpłatna opaska bezpieczeństwa,
• Usługi opiekuńcze lub sąsiedzkie świadczone w domu pod-

opiecznego.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do Projektu Małopolski Tele-Anioł wraz z wzorem Formularza dostępne są 
na stronie internetowej  https://www.malopolska.pl/teleaniol oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie  
Dolnej przy ul. Starowiejskiej 2.

TELE ANIOŁ – akcja trwa
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W dniu 14 marca 2021 roku 
w budynku naszej jednost-
ki OSP odbyło się Walne 

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 
członków Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Mszanie Dolnej. Zgodnie z planem 
zostały wygłoszone sprawozdania Pre-
zesa, Naczelnika, Kapelmistrza oraz 
Skarbnika OSP. Sprawozdanie wygło-
sił również przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej. Kolejno odbyło się gło-
sowanie nad absolutorium dla zarzą-
du, które zostało przyjęte bez uwag. 
Rozdane zostały odznaczenia związ-
kowe oraz za wysługę lat. Kolejnym 
punktem był wybór Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej oraz Delegatów na Zjazd 
Oddziału Gminnego ZOSP RP i Przed-
stawicieli do Zarządu Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP.
Po ukonstytuowaniu się Zarządu 
nowy Prezes Bartosz Piątkowski po-
dziękował ustępującemu Prezesowi 
Stanisławowi Antoszowi za jego wkład 
w rozwój jednostki. Prezes Stanisław 
Antosz usłyszał od członków walnego 
długą owację, na stojąco, za te prawie 
20 lat jego prezesury.
Bartosz Piątkowski określił, że sprawą 
priorytetową będzie dalsze utrzyma-
nie gotowości bojowej, z naciskiem 
na zwiększenie liczby kierowców. 
Kolejną kwestią, którą poruszył było 
utrzymanie dotychczasowych sponso-
rów, a także wprowadzenie nowych 
darczyńców do straży, do czego się 
zobowiązał. Podkreślił, że liczy na uda-
ną współpracę zarówno z Panią Bur-
mistrz Anną Pękałą, jak i Radą Miejską 
w Mszanie Dolnej. Po krótkiej dyskusji, 
która wyniknęła na końcu zebrania, 
pan Przewodniczący Franciszek Dzie-
dzina zamknął obrady.

na podstawie: 
fb OSP Mszana Dolna

Nowy Zarząd 
na Walnym Zebraniu Strażaków 

Tradycja podtrzymana 
– koncert Orkiestry Dętej OSP online

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej ukonstytuował się następująco:
• Prezes - Bartosz Piątkowski
• Wiceprezes - Naczelnik - Michał Kordeczka
• Wiceprezes - Kapelmistrz - Piotr Rataj
• Skarbnik - Lidia Kasprzyk
• Sekretarz - Kazimierz Stożek
• I Zastępca Naczelnika - Wacławik Mariusz
• II Zastępca Naczelnika - Wojtek Potaczek
• Kronikarz - Igor Wojciaczyk
• Gospodarz - Członek Zarządu - Zbigniew Rataj
skład Komisji Rewizyjnej
• Przewodniczący - Wiesław Popiołek
• Sekretarz - Stanisław Chrustek
• Członek Komisji - Łabuz Paweł

Zwykle z początkiem stycznia, 
w pierwszą lub drugą niedzie-
lę miesiąca Orkiestra Dęta OSP 

zapraszała na Koncert Noworoczny 
w gościnne progi remizy strażackiej. 
Na zaproszenie do wspólnego mu-
zykowania odpowiadali najbliżsi są-
siedzi „zza miedzy” i zaprzyjaźnione 
orkiestry z dalszych stron, dopisywała 
również publiczność, więc trudno so-
bie wyobrazić sytuację by noworoczny 

koncert się nie odbył. Wprawdzie w in-
nym wymiarze, bo do tego zmusza nas 
pandemia, ale musimy sobie radzić 
również i w takich czasach.
Orkiestra Dęta OSP już wcześniej udo-
wodniła, że jest w stanie dopasować się 
do aktualnych warunków. Wystąpiła 
podczas świątecznego koncertu „Idzie 
kolęda, z Mszany kolęda” zorganizo-
wanego przez Miejski Ośrodek Kultu-
ry, a zrealizowanego przez telewizję in-

ternetową tv28. Muzycy wzięli udział 
w Ogólnopolskim Zdalnym Przeglą-
dzie Orkiestr Dętych OSP zorganizo-
wanym przez Zarząd Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP przy wsparciu 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Nasza Orkiestra zdobyła 
srebrne pasmo i nagrody specjalne. 
Warto podkreślić, że do tego konkursu 
zakwalifikowało się tylko 29 orkiestr!
Dlatego też nikt nie myślał nawet 
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Podczas XXXIV Sesji Rady Miej-
skiej w dniu 16 marca w imieniu 
mieszkańców Burmistrz Miasta 

Anna Pękała oraz Przewodniczący 

Rady Miejskiej podziękowali Stanisła-
wowi Antoszowi za prawie 20 lat na 
stanowisku Prezesa Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Mszanie Dolnej. Korzysta-

jąc z okazji były Prezes jeszcze raz po-
dziękował za udaną współpracę z sa-
morządem miejskim, zarówno obecnej, 
jak i poprzednich kadencji. 

o tym, że Koncertu Noworocznego 
nie będzie. Tym bardziej, że to była 
dziesiąta, jubileuszowa edycja kon-
certu. Transmisja odbyła się dzięki 
współpracy z portalem limanowa.
in. Koncert transmitowany online na 
kanale youtube mieli szansę obejrzeć 
widzowie z całego powiatu limanow-
skiego i nie tylko. Patronat honorowy 
nad koncertem objął minister Edward 
Siarka, który nie mógł osobiście uczest-

niczyć w wydarzeniu, przesłał list 
gratulacyjny który został odczytany. 
Podczas koncertu Burmistrz Miasta 
Mszana Dolna Anna Pękała podzięko-
wała Orkiestrze za udział i reprezen-
towanie Miasta w różnych uroczysto-
ściach. Wyraziła nadzieję, że rok 2021 
będzie łaskawszy dla takich wydarzeń 
jak Międzynarodowy Festiwal Orkiestr 
Dętych, który niestety w minionym 
roku się nie odbył. Prezes OSP Stani-

sław Antosz podziękował za wsparcie 
i pomoc finansową, przekazał również 
pozdrowienia dla zaprzyjaźnionych 
orkiestr i przyjaciół ze słowackiej Niż-
nej i chorwackiej Krapiny. Ostatnie 
życzenia otrzymał Kapelmistrz Piotr 
Rataj, który rozpoczął 25 rok pracy 
jako dyrygent w Orkiestrze Dętej OSP 
w Mszanie Dolnej. Jeszcze raz składa-
my serdeczne gratulacje!

Podziękowania na Sesji dla 
Stanisława Antosza za długoletnią służbę

Burmistrz Miasta Anna Pękała objęła patronat nad Koncertem Noworocznym.

Koncert Noworoczny zorganizowano dzięki dotacji z Urzędu Miasta w ramach promocji miasta.

Nagranie koncertu dostępne jest na kanale youtube zaprzyjaźnionego z orkiestrą Józefa Zięby

Dnia 14.03.2021 roku, po prawie 
dwudziestu latach zakończy-
ło się moje sprawowanie za-

szczytnego stanowiska Prezesa OSP 
w Mszanie Dolnej. Korzystając z moż-
liwości chciałbym serdecznie podzię-
kować wszystkim, którzy przez te lata 
wspierali mnie i Jednostkę - zarówno 
w sposób niematerialny, jak i finanso-
wy. Było to dla mnie wielkie doświad-
czenie, ogromny zaszczyt i satysfakcja. 
Dziękuję wszystkim Druhnom i Dru-
hom za zaangażowanie w życie Jed-
nostki i pracę nad jej rozwojem, utrzy-
maniem gotowości i poziomu działań. 
Dziękuję Członkom Orkiestry Ochot-
niczej Straży Pożarnej za wieloletnią 
ścisłą współpracę.

Dziękuję, że tak wielu Przedsiębior-
ców, mnóstwo Osób Prywatnych ni-
gdy nie odmówiło pomocy, poświę-
conego czasu mnie i Jednostce OSP, 
gdy o to prosiłem. Nie będę wymieniał 
z imienia i nazwiska - wiem, że niektó-
rzy by sobie tego nie życzyli, ale z tego 
miejsca bardzo wszystkim dziękuję!
Dziękuję Burmistrzom Miasta Mszana 
Dolna, z którymi współpracowałem 
– Panu Tadeuszowi Filipiakowi i Józe-
fowi Kowalczykowi oraz Pani Annie 
Pękale – za życzliwość, przychylność. 
Dziękuję wszystkim Przewodniczącym 
Rady Miejskiej – Panu Janowi Zapale, 
śp. Jerzemu Władysławowi Żądło, Eu-
geniuszowi Sieji, Adamowi Malcowi, 
Pani Agnieszce Modrzejewskiej-Pota-
czek oraz obecnemu Panu Januszowi 

Matodze. Dziękuję byłemu Staroście 
Powiatu limanowskiego Panu Janowi 
Puchale oraz Panu Wicestaroście Panu 
Franciszkowi Dziedzina.
Chciałbym wraz z podziękowaniami 
przesłać pozdrowienia dla naszych 
Przyjaciół z Gradski Puhački Orkestar 
Krapina z Chorwacji na czele z Panem 
Branko Cvrtila oraz z Gminy Nižná 
z Panem Starostą Jaroslavem Rosina.
Szanowni Państwo, Druhny i Druho-
wie – wraz z wyrazami wdzięczności 
pozostaję pełen nadziei, że Św. Florian 
patron Strażaków przyniesie Wam 
zdrowie, dobroć, wiele szczęścia i po-
myślności.

Z pozdrowieniami, 
Stanisław Antosz

Szanowne Druhny i Druhowie, Sympatycy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej,
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W kwietniu, w trzy czwartki począw-
szy od 8 kwietnia do 22 kwietnia (dzień 
Ziemi) zapraszamy do wspólnej akcji 
zbierania śmieci. Dostrzegamy ogrom-
ny problem śmieci, które tworzą już 
dzikie wysypiska, straszą w miejscach 
dla nas zaskakujących, dlatego chcemy 
ruszyć w teren by posprzątać nasze 
miejskie otoczenie. Potrzebne są tylko 
dobre chęci, worki i rękawiczki zapew-
niamy. 
Do końca miesiąca na adres mailowy 
srodowisko@mszana-dolna.pl będzie-
my przyjmować sugestie gdzie może-
my wybrać się z workiem na porządki. 
Mamy już kilka swoich typów, miejsce 
każdej ze zbiórek dla osób, które chcą 
się włączyć w wspólne działanie to 
plac targowy – godz. 16:00. Spotykamy 
się tam 8, 15 oraz 22 kwietnia. Serdecz-
nie zapraszamy! 

red. UM

Operacja „Czysta Rzeka” to najwięk-
sza ogólnopolska akcja sprzątania rzek 
i ich okolic. Zaczęła się od porządko-
wania Bugu, ale rozpowszechniła się 
na całą Polskę. Nasza lokalna akcja 
„Operacja Mszanka” będzie miała 
miejsce 10 kwietnia. Gorąco zachęca-
my do zapisania się do utworzonego, 
lokalnego sztabu. Lista chętnych cały 

czas rośnie! Zapisów na akcję można 
dokonać w internecie, ale nie znaczy 
to, że tylko w ten sposób będzie można 
potwierdzić swój udział w akcji. Za-
praszamy wszystkich chętnych, którzy 
chcą uporządkować naszą rzekę. Wi-
dzimy się 10 kwietnia – miejsce zbiórki 
tama koło stadionu miejskiego. 

red. UM

Ekologiczne akcje w kwietniu
Serdecznie zapraszamy do udziału 

w kilku ekologicznych akcjach:
Trzy czwartki dla Ziemi Operacja „Czysta Rzeka” 

– możesz się zapisać na sprzątanie Mszanki

Szanowni Państwo!

W dniu 14 marca 2021 roku 
zostałem wybrany nowym 
Prezesem Ochotniczej Stra-

ży Pożarnej w Mszanie Dolnej. Na tym 
stanowisku zastąpiłem dotychczaso-
wego Prezesa Stanisława Antosza, któ-
ry swoją prezesurę rozpoczął w 2002 
roku i tak jak on wtedy, dziś ja podejmę 
wszelkie działania by nasza jednostka 
prężnie się rozwijała, nadal zapewnia-
ła bezpieczeństwo dla całego regionu 
i poprzez orkiestrę nadal pielęgnowała 
tutejsze tradycje muzyczne.
W tych wysiłkach jednak nie jestem 
sam, będzie to wspólne zadanie Za-
rządu, który został powołany w nastę-
pującym składzie: Naczelnik – Wice-
prezes Michał Kordeczka, Wiceprezes 
– Kapelmistrz Piotr Rataj, Skarbnik – 
Lidia Kasprzyk, Sekretarz – Kazimierz 

Stożek, I Zastępca Naczelnika – Ma-
riusz Wacławik, II Zastępca Naczelnika 
– Wojciech Potaczek, Kronikarz -  Igor 
Wojciaczyk oraz Członek Zarządu – 
Zbigniew Rataj.
Aktualny skład zarządu to młodość 
i zapał do działania połączone z długo-
letnim doświadczeniem, a to wszystko 
powiązane jednym –  chęcią służby na 
rzecz naszej lokalnej społeczności. My-
ślę, że to połączenie da naprawdę wy-
mierne efekty w najbliższych 5 latach.
Na ręce poprzedniego Zarządu skła-
dam olbrzymie podziękowania, za 
wszystkie rzeczy które dotychczas 
udało się zrobić, za ich bezinteresow-
ną pracę i każdą chwilę poświęconą 
dla dobra naszej strażackiej rodziny. 
Te wyrazy uznania w szczególny spo-
sób kieruję na ręce odchodzącego Pana 
Prezesa Stanisława Antosza, który na 
trwałe zapisał się na kartach historii 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie 
Dolnej, jako bardzo dobry gospodarz 
i Prezes.
Liczę na udaną współpracę z Panią Bur-
mistrz oraz z Radą Miejską w Mszanie 
Dolnej. Liczę także na wszystkich ludzi 
dobrej woli, którzy wspierali dotych-
czas naszą organizację, mam nadzieję, 
że nadal będą pomagać materialnie 
i niematerialnie OSP w Mszanie Dol-
nej, a osobiście zobowiązuję się zrobić 
wszystko co tylko możliwe by zarów-
no Państwo jak i członkowie naszej 
OSP mogli po zakończeniu tej kadencji 
Zarządu powiedzieć, że była to dobra 
robota. 
Pozwólcie nam Państwo działać, a oce-
niać będziecie w najbliższych latach.

Z wyrazami szacunku
Bartosz Piątkowski
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Ekologiczne akcje społeczne

1. ORGANIZATOR AKCJI:
Organizatorem akcji „Czekolada za 
szkło” są: Miasto Mszana Dolna, Za-
kład Gospodarki Komunalnej przy 
współpracy z Radnym Miejskim Mi-
chałem Liszką.

CELE ZBIÓRKI:
Akcja ma charakter proekologiczny, 
dąży do wypracowania postaw zwią-
zanych z prawidłową segregacją odpa-
dów. To akcja mająca na celu również 
utrwalenie nawyku segregacji odpa-
dów, uświadomienie potrzeby wpro-
wadzenia powszechnego recyklingu 
surowców wtórnych, kształtowanie 
postaw wobec środowiska i nawyków 
ekologicznych mieszkańców naszego 
miasta. Dzięki akcji każdy mieszkaniec 
miasta ma możliwość zapoznania się 
z zasadami funkcjonowania Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych.

2. UDZIAŁ W KONKURSIE
W akcji mogą brać udział mieszkańcy 
miasta Mszana Dolna, którzy złożyli 
deklaracje odbioru odpadów komunal-
nych.

3. MIEJSCE UDOSTĘPNIENIA REGU-
LAMINU. INFORMACJA O KON-
KURSIE
Niniejszy regulamin będzie udo-
stępniony w siedzibie organizatora, 
w punkcie PSZOK obsługiwanym 
przez Zakład Gospodarki Komunal-
nej, zostanie opublikowany na stronie 
www miasta Mszana Dolna w zakład-

ce Programy Proekologiczne oraz na 
fanpage’u miasta Mszana Dolna.

4. CZAS TRWANIA KONKURSU
Akcja trwa od 25 lutego do 22 kwietnia 
2021r. (Światowy Dzień Ziemi)

5. ZASADY UDZIAŁU W AKCJI
Zebrane w czasie trwania akcji czyste 
szkło opakowaniowe (butelki, sło-
iki itp.), białe i zielone, dopuszczalne 
jest również tłuczone (z wyłączeniem 
stłuczki szyb, szkła samochodowego, 
porcelany).  Szkło w odpowiednim 
wg segregacji pełnym zielonym wor-
ku -  należy przekazywać we własnym 
zakresie do Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych w czasie 
godzin otwarcia punktu.  Punkt Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów jest czyn-
ny: w poniedziałek od 7:00 -11:00, we 

wtorek 11:00-19:00 oraz w piątek 7:00-
15:00. Oddający szkło podpisuje się na 
liście, z jednej posesji płacącej za odpa-
dy może być oddany jeden worek od-
padów szklanych.
Za oddany worek 120 l każdy oddający 
otrzyma tabliczkę czekolady – do wy-
czerpania zapasów. 

6. ZAKOŃCZENIE AKCJI
W ramach podsumowania Miasto opu-
blikuje raport na podstawie zestawio-
nych przyjęć potwierdzonych podpi-
sem oddającego i podsumowanie akcji 
na swojej stronie internetowej.
Ogłoszenie podsumowania akcji na-
stąpi również – w miarę możliwości 
- w szkołach miejskich na uroczystym 
apelu z okazji Dnia Ziemi – 22 kwiet-
nia.

W związku z licznymi zgłoszeniami 
dotyczącymi błędnej klasyfikacji od-
padów komunalnych oddawanych 
przez przedsiębiorców prowadzą-
cych działalność gospodarczą, odbie-
ranych w ramach miejskiego sytemu 
z nieruchomości mieszanych (w części 
zamieszkałych i w części niezamiesz-
kałych – gdzie prowadzona jest dzia-
łalność gospodarcza).

Przypominamy!!! 
Do odpadów komunalnych wytwarza-
nych w wyniku prowadzenia działal-
ności gospodarczej zaliczamy te, które 
powstają w związku z bytowaniem 
pracowników (zaspokajanie potrzeb 
bytowych) np. kubki po napojach, opa-
kowania po jedzeniu i jako takie pod-
legają odbiorowi w ramach systemu 
miejskiego.
Odpadem komunalnym nie będą nato-
miast odpady z produkcji żywności czy 

W dalszym ciągu trwa akcja „CZEKOLADA ZA SZKŁO” – poniżej przypominamy regulamin

Regulamin akcji „CZEKOLADA ZA SZKŁO”

Jak klasyfikować odpady komunalne  w firmach?
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napojów. Podobnie jest z pochodzący-
mi z niszczarek, niewielkimi ilościami 
makulatury biurowej którą klasyfi kuje 
się jako odpady komunalne. 
Natomiast opakowania po materiałach 
biurowych, sprzętach biurowych, czy 
opakowania zbiorcze (kartony, folie 
z tworzyw sztucznych itp.) powinny 
być klasyfi kowane jako odpady inne 
niż komunalne ponieważ nie powstają 
w związku z zaspokajaniem potrzeb 
bytowych pracowników. Odpady tego 
typu należy gromadzić oddzielnie od 
odpadów komunalnych i przekazywać 
uprawnionym podmiotom. Podobnie 
jest w przypadku kiedy prowadzimy 
sklep lub magazyn, a powstają tam od-
pady z rozpakowywania produktów 
(towarów) tj. folia strech lub opakowa-
nia z kartonu które nie stanowią odpa-
dów komunalnych, ponieważ zwią-
zane są z działalnością gospodarczą 
fi rmy pomimo, że są podobne do tych, 
które powstają w gospodarstwach do-
mowych - Takie odpady nie mogą być 
przekazywane fi rmie, która świadczy 
usługi odbioru odpadów komunalnych  
w  ramach miejskiego sytemu.

Poniżej przedstawiamy jeszcze kilka 
przykładów odpadów, które nie będą 
odpadami komunalnymi:

• Odpady opakowaniowe: 
- powstające w wyniku działalności 

fi rmy, np. po surowcach stosowa-
nych na potrzeby produkcji, opa-
kowania po dostarczonym towa-
rze (kartony, folie, worki foliowe, 
skrzynie, opakowania ze szkła 
itp.),

• Odpady organiczne (żywność i na-
poje): 

- odpady z produkcji żywności – np. 
zakład cukierniczy produkują-
cy owocowe wyroby cukiernicze 
nie może zaklasyfi kować skórek 
po owocach stosowanych na po-
trzeby produkcyjne jako odpady 
komunalne. Zakład produkujący 
posiłki, kanapki (np. na catering) 
nie może zaklasyfi kować do od-
padów komunalnych wszelkich 
resztek organicznych powstałych 
w wyniku produkcji, np.: skra-
wek wędlin i serów, pozostałości 
po owocach, skorupek po jajkach, 
skrawek mięsa, pozostałości po 
warzywach itp.

- Restauracje, bary – nie będą odpa-
dami komunalnymi np., butelki 
z napojami spożywanymi przez 
konsumentów, resztki żywności 
itp.

- sklep handlowy – przeterminowa-

ne, zepsute resztki owoców, wa-
rzyw, produktów spożywczych 
itp. 

• Makulatura – np. kartony, pudełka 
kartonowe, gazety, segregatory, kolo-
rowe czasopisma.
• Sprzęt elektryczny/elektroniczny 
oraz elementy usunięte z tego sprzę-
tu nie będą odpadami komunalnymi 
w przypadku, gdy powstają w wyniku 
prowadzenia działalności polegającej 
na serwisie, konserwacji czy produkcji 
tego rodzaju sprzętu.

W związku z powyższym apelujemy 
o przestrzeganie zasad prawidłowe-
go gospodarowania odpadami, oraz 
przypominamy o obowiązku posiada-
nia umów na odbiór odpadów innych 
niż komunalne z podmiotem upraw-
nionym do ich odbioru i utylizacji.

W razie jakichkolwiek pytań lub 
dodatkowych informacji uprzejmie 
prosimy o kontakt z Urzędem Mia-
sta Mszana Dolna Referat Inwestycji 
i Gospodarki Komunalnej nr tel. 18 33 
10 419 wew. 216.

W celu ułatwienia właścicie-
lom nieruchomości oraz 
mieszkańcom dostępu do 

aktualnego harmonogramu odbioru 
odpadów komunalnych uruchomiona 
została DARMOWA aplikacja „Kiedy 
śmieci” 
Dzięki aplikacji „Kiedy Śmieci”  moż-
na:
• sprawdzić harmonogram odbioru 

odpadów w poszczególnych rejo-
nach (ulicach), 

• uzyskać informacje do jakiej frakcji 
zakwalifi kować dany odpad 

• ustawić sobie przypomnienie 
o zbliżającej się dacie wystawienia 
worków i pojemników.

• sprawdzić harmonogram pracy 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych  (PSZOK),

• pozyskać informacje dot. terminu 
płatności oraz stawek za odpady 
komunalne

Aplikacja jest dostępna na smartfo-
ny z systemem Android i iOS oraz na 
smartfony Huawei (bez wsparcia Go-
ogle). 

Mamy nadzieję, że ta aplikacja bę-
dzie bardzo przydatna w codziennym 
funkcjonowaniu naszych gospodarstw 
domowych.

„Kiedy śmieci” -  Darmowa aplikacja
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Powoli warto pomyśleć o nowym 
sezonie turystycznym. Na-
sze mszańskie Koło Terenowe 

PTTK zaprasza na otwarcie „XVII 
Spotkań w górach” 25 kwietnia na 
górze Potaczkowej. Powtarzamy górę 
z pierwszego zeszłorocznego spotka-
nia, gdyż z uwagi na czas epidemii 
COVID-19 nie było nam dane spotkać 
się wspólnie na szczycie. Będzie to 
pierwsze wyjście z sześciu w tym se-
zonie, liczymy, że nic nie pokrzyżuje 
nam tych planów, a jeszcze dodatko-
wo dla członków Koła Terenowego 
zorganizowane będą trzy wycieczki 
wyjazdowe. 
Wszystkim zainteresowanych wspól-
nym wędrowaniem przekazujemy 
informację, iż regulamin spotkań nie 
uległ zmianie, uczestnicy XVII „Spo-
tkań w górach” wybierają trasy tak, 
aby spotkać się na szczycie lub w in-
nym wyznaczonym miejscu w godzi-
nach 13.00-14.00. W „Spotkaniach 
w górach” mogą brać udział indywi-
dualni turyści i grupy zorganizowane. 
Dzieci i osoby niepełnosprawne rów-
nież mogą brać udział w wycieczkach 
ale wyłącznie pod opieką dorosłych. 
Spotkania odbywają się w wyznaczo-
nych miejscach bez względu na pogo-
dę. Organizatorzy przyznają nagrody 
uczestnikom, którzy zaliczyli przy-
najmniej cztery z sześciu szczytów. 
Serdecznie zapraszamy do wspólnego 
wędrowania! 

Serdecznie zapraszamy! Do zobacze-
nia na turystycznych szlakach!

red. PTTK
fot. archiwum PTTK 2016

Znany już jest XII ramowy plan 
akcji „Odkryj Beskid Wyspo-
wy”. Turyści odkrywający Be-

skid Wyspowy rozpoczną wędrówki 
w Tokarni, pierwsze wyjście organi-
zowane jest już szóstego czerwca na 
Urbanią Górę. Cały cykl spotkań do-
stępny jest na stronie internetowej ak-
cji „Odkryj Beskid Wyspowy”, nato-
miast miasto Mszana Dolna zaprasza 
podsumowanie akcji we wrześniu, 
w na Lubogoszczy zapraszamy 26 
września.
Tuż przed wakacjami zapraszamy do 
Dobrej na IX Galicyjski Piknik Kolejo-
wy oraz Bicie Rekordu Świata w śpie-
waniu piosenki kolejowej. Wakacje 
to również pełne dwa miesiące VIII 

Festiwalu Kultury Beskidu Wyspo-
wego „Beskidzkie Rytmy i Smaki”. 
Natomiast IX Festiwal Zespołów Re-
gionalnych „Beskidzka Podkówecka” 
odbędzie się trzeciego października 
w Limanowej. Serdecznie zaprasza-
my! 

Każde wyjście na trasę, poza noc-
nymi i wyjątkami, rozpoczyna się 
o godz. 8:00. Na szczycie odprawia-
na jest msza św. polowa, występy, 
konkursy i wspólny grill. Uczestnic-
two w cyklu jest bezpłatne, nie wy-
maga zgłoszenia, wystarczy przyjść 
na miejsce zbiórki. Każdy uczestnik 
bierze udział w wędrówkach na wła-
sną odpowiedzialność.

Szczegóły na stronie: 
www.odkryjbeskidwyspowy.pl
i www.facebook.com/odkryjbeskid-
wyspowy

red. UM

Odkrywanie Beskidu Wyspowego 2021

W góry, w góry z PTTK-iem

Koło Terenowe PTTK zaprasza na:
XVII SPOTKANIA W GÓRACH 2021

Data Nazwa szczytu Wysokość godz. spotkania
25.04 POTACZKOWA  746 m. n.p.m 13.00 - 14.00

23.05 KUDŁOŃ
Polana Gorc Troszacki   1274 m. n.p.m 13.00 - 14.00

20.06 JAWORZYNA 
KAMIENICKA  1078 m. n.p.m 13.00 - 14.00

18.07 KOSTRZA 720 m. n.p.m 13.00 - 14.00
22.08 OSTRA   925 m. n.p.m 13.00 - 14.00

19.09 LUBOGOSZCZ  968 m. n.p.m 13.00 - 14.00 (spotkanie 
podsumowujące)

DODATKOWO ZAPLANOWANO TRZY WYCIECZKI WYJAZDOWE: 

4.07.2021 – Góry Świętokrzyskie, 
31.07-01.08.2021 Karkonosze

4-5.09. 2020 Bieszczady

ZAPISY NA WYCIECZKI PRZYJMOWANE SĄ NA MIESIĄC PRZED PLA-
NOWANYM TERMINEM – WYJĄTKIEM SĄ BIESZCZADY- ZAPISY NA 

TRZY MIESIĄCE PRZED WYJAZDEM
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Mszana Dolna w latach 
1772–1918 przeszła 
transformację z ubogiej 

wsi górskiej do stolicy powiatu 
sądowego. Od początku XX w. na-
czelnikiem mszańskiego 
sądu był Józef Ptaś. W 1907 
r. został on po raz pierwszy 
wybrany do Rady Państwa 
(Sejmu) i przez dwie ka-
dencje pełnił w Wiedniu 
mandat posła. W 1918 r. 
wraz z m.in. Wincentym 
Witosem tworzył Polską 
Komisję Likwidacyjną.
         Józef Ptaś urodził się 25 
grudnia 1864 r. w Harklowej 
koło Nowego Targu. Pocho-
dził z chłopskiej rodziny cieśli 
Wawrzyńca i Karoliny z No-
welich. Jego rodzice dorobili 
się wkrótce domu w Nowym 
Targu i i zapewnili Józefowi 
środki na naukę w gimna-
zjum w Wadowicach (1883 
r.) oraz  studia na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim. W 1890 r. 
uzyskał tytuł doktora praw 
i w tym samym roku rozpo-
czął pracę w sądownictwie, 
rozpoczynając praktykę w Są-
dzie Krajowym w Krakowie.
W kwietniu 1895 r. złożył 
egzamin sędziowski i otrzymał no-
minację na adiunkta przy sądzie po-
wiatowym w Mszanie Dolnej. W 1899 
r. został awansowany na zastępcę 
prokuratora w C.K. Prokuratorii Pań-
stwa w Krakowie. W 1904 r. powrócił 
do Mszany Dolnej jako sędzia, a już 
wkrótce objął stanowisko naczelnika.
W tym miejscu należy przypomnieć, 
iż utworzony w 1883 r. sąd powiato-
wy w Mszanie Dolnej był ważnym 
elementem krajobrazu miejscowości 
i całego regionu. W Mszanie Dolnej 
znajdował się także posterunek żan-
darmerii (oddział nr 18 w Podgórzu), 
podległy bezpośrednio C.K. Starostwu 
w Limanowej oraz urząd podatkowy.
Józef Ptaś należał do Stronnictwa De-
mokratyczno-Narodowego (dalej: 
SD-N). Pozytywnie oceniał jego ak-
tywność na prowincji Stanisław Grab-
ski – minister w późniejszym rządzie 
Wincentego Witosa. Ptaś współpraco-
wał z Józefem Beckiem z Limanowej 
(ojcem późniejszego ministra spraw 
zagranicznych).

W 1907 r. Józef Ptaś został wybrany 
do Rady Państwa w Wiedniu z listy 
SD-N. Okręg wyborczy nr 39 obejmo-
wał powiaty sądowe w Mszanie Dol-
nej, Limanowej i Nowym Targu. Co 

interesujące, wsparł go w kampanii 
wyborczej Władysław Orkan. Pisarz 
stronił przecież od sympatii wobec 
endeków, za to podkreślał wyjątkowo 
podkreślał „kompromisowość i zna-
jomość potrzeb miejscowych” Józefa 
Ptasia i zachęcał chłopów do głosowa-
nia na jego kandydaturę. W tym czasie 
w powiecie limanowskim dominował 
ruch ludowy, toteż zwycięstwo Ptasia 
w okręgu 39 wzbudziło wielkie zain-
teresowanie. 
W wyborach 1911 r. ponownie uzy-
skał mandat do Rady Państwa. Usi-
łował nawet podjąć rokowania z ru-
chem ludowym, jednak przerwano je 
z polecenia SD-N.

Józef Ptaś około 1910 roku. „Tygo-
dnik Illustrowany” (1910) Nr 51, s. 
1036

We wrześniu 1914 r. został zmobilizo-
wany do służby wojskowej. Złożył też 
wtedy przewodniczenie Powiatowego 
Komitetu Narodowego na rzecz Stani-

sława Panasia – innego mszańskiego 
sędziego. Pod koniec wojny Ptaś peł-
nił obowiązki sędziego w Banialuce 
w Bośni.
28 października 1918 r. wszedł 

w skład Polskiej Komisji Li-
kwidacyjnej. 13 listopada 
1918 r. wziął udział w rozmo-
wach z Józefem Piłsudskim 
na temat utworzenia nowe-
go rządu. Ostro sprzeciwiał 
się kandydaturze Ignacego 
Daszyńskiego na stanowisko 
premiera odrodzonej Polski.
W okresie międzywojen-
nym Ptaś kontynuował pra-
cę w prokuraturze i sądow-
nictwie. W 1926 r. przeszedł 
w stan spoczynku. Na eme-
ryturze malował i uprawiał 
wędkarstwo. Zmarł 1 paź-
dziernika 1942 r.
Podsumowując, nie ulega 
wątpliwości, że Józef Ptaś był 
jedną z najważniejszych oso-
bistości Mszany Dolnej doby 
autonomii galicyjskiej. Przy-
czynił się do scalenia Galicji 
z Polską w latach 1918–1919. 
Pozostaje on dziś jednak nie-
słusznie zapomnianą w regio-
nie postacią.

Literatura
Polacy w parlamencie wiedeńskim – 1848-
1918, Warszawa 1996, s. 426, 434, 439.
J. Ptaś, Projekt ubezpieczenia społecznego 
przedłożony parlamentowi 3. listopada 
1908, Lwów 1908.
A. Szklarska-Lohmannowa, Ptaś Józef 
(1864-1942), Polski Słownik Biografi cz-
ny, t. 29, Wrocław–Warszawa–Kra-
ków–Gdańsk–Łódź 1986, s. 302–303.
A. Wątor, Narodowa Demokracja w Gali-
cji do 1918 roku, Szczecin 2002.

Michał Wójcik – ekonomista, polo-
nista i historyk-regionalista. Autor 
projektu „Mszana Dolna na starych 
fotografi ach”. Wiceprezes Towarzy-
stwa Polsko-Austriackiego w No-
wym Sączu. Członek stowarzyszeń: 
PTL i krakowskiego „Podgórze.pl”. 
Obecnie pracuje nad monografi ą 
dziejów Mszany Dolnej w dobie ga-
licyjskiej oraz opracowaniem historii 
tutejszego sportu.

Tekstem Michała Wójcika rozpoczynamy cykl artykułów o tematyce związanej z historią naszego miasta. Udostęp-
niamy łamy naszej gazety dla osób, które chciałyby podzielić się swoją wiedzą i przybliżyć ją naszym czytelnikom. 
Gorąco zachęcamy do współpracy!

Józef Ptaś – poseł z Mszany Dolnej 
na Sejm wiedeński



Wiosna 1/2021www.mszana-dolna.eu24

Wspomnienia

Dalej szukamy materiałów, 
które wzbogacą opracowanie historyczne

KOREKTA DO OPRACOWANIA 

Zmarła Wanda Juliszewska  z domu Pulka
Śp. Wanda Juliszewska z domu Pulka (1951-2021) była współzałożycielką  
i wieloletnią działaczką mszańskiego koła Stowarzyszenia na rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną. Koło w Mszanie Dolnej zostało powo-
łane w 2007 roku, a jego głównym celem jest działalność na rzecz wyrówny-
wania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków 
przestrzegania wobec ich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu 
uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia 
oraz wspierania ich rodzin. Misją Stowarzyszenia jest dbanie o godność, 
szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równo-
prawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie. 

Pani Wanda do każdych działań pochodziła z dużą aktywnością i optymi-
zmem. Od samego początku udało się stworzyć rzeczy, które po raz pierwszy 
zaistniały w naszym regionie na tak dużą skalę i odbiły się szerokim echem w 
świadomości lokalnej. Organizowane po raz pierwszy w 2007 roku „Dni God-
ności Osób Niepełnosprawnych” miały swoje dalsze kontynuacje. Wyjazdy, 
wycieczki, spotkania mikołajkowe, spotkania z rodzicami. Trzeba było tylko 
zacząć, odszukać ludzi potrzebujących wsparcia. Na łamach naszej gazety  
w 2008 roku jako Wiceprzewodnicząca Koła zwróciła się z prośbą o wsparcie i pomoc w dotarciu do osób potrzebują-
cych pomocy, bo wtedy ta wiedza była wielką niewiadomą. Dużo osób potrzebujących wsparcia nie szukało pomocy, 
funkcjonowało tylko w czterech ścianach. Podjęte wtedy działania widzimy teraz, efekt długiej pracy zmienił sposób 
postrzegania osoby niepełnosprawnej w lokalnej społeczności.

Za pomoc, dobroć troskę i przyjaźń podziękowali członkowie Koła PSONI w Mszanie Dolnej na swoim profilu Koła 
w mediach społecznościowych.  

Na zawsze zostaniesz w naszych sercach. Spoczywaj w pokoju.

Trwają końcowe prace nad opra-
cowaniem „Mszana Dolna dla 
Niepodległej. Udział miesz-

kańców Mszany Dolnej na frontach 
I wojny światowej” autorstwa dr Prze-
mysława Stanko. Pomimo utrudnień, 
jakie narzuciła nam epidemia CO-
VID-19 udało się dotrzeć do zasobów 
archiwalnych. Finałem przeprowa-
dzonej kwerendy ma być publikacja 
na temat losów mieszkańców Mszany 
Dolnej, którzy w latach 1914-1918 od-
bywali służbę wojskową w różnych 
formacjach militarnych c.k. armii au-
stro-węgierskiej, w Legionach J. Pił-
sudskiego czy w marynarce. Zawarte 
informacje zawierać będą m.in. rodzaj 
formacji, czas służby i jej przebieg, 

miejsca bitewne, odniesione rany, 
pobyt w szpitalach wojskowych, datę 
dzienną i miejsce śmierci i usytuowa-
nie cmentarza wojskowego, na któ-
rym spoczywają obywatele Mszany 
Dolnej. 

By publikacja nie była tylko surowym 
materiałem - za pośrednictwem ga-
zety zwracamy się z prośbą o pomoc 
w wzbogaceniu jej pamiątkami ro-
dzinnymi z tego okresu. Może gdzieś 
w rodzinnych archiwach znajduje 
się zdjęcie pradziadka w mundurze? 
Może gdzieś zachowany jest list, kart-
ka wysłana do rodziny? Może ktoś 
jeszcze przechowuje stare odznacze-
nia? Dotarliśmy do informacji, że 

osiem osób na wniosek gminy zosta-
ło odznaczonych w okresie między-
wojennym przez Prezydenta RP za 
czynną walkę o niepodległość Polski 
w latach 1914-1921. Siedem Krzyży 
Niedpodległości i jedno odznacze-
nie orderem Virtuti Militari. Należy 
wspomnieć, iż Krzyż Niepodległości 
był do 1992 r. trzecim najważniejszym 
orderem RP w hierarchii odznaczeń 
i orderów (po Orle Białym i Virtuti 
Militari). 

Będziemy wdzięczni za pomoc. 

kontakt:
Agnieszka Józefiak-Lewandowska

Urząd Miasta w Mszanie Dolnej

W ostatnim numerze „Pod 
Lubogoszczą” publikowali-
śmy okolicznościowy tekst 

związany z Jubileuszem 30-lecia  Sa-
morządu Gminnego. W podanej pu-
blikacji w wykazie Radnych Miasta 

kadencji 2010-2014 pominęliśmy oso-
bę P. Agnieszki Rataj, która funkcję 
Radnej pełniła od czerwca 2013 roku. 
W tej samej kadencji błędnie przypi-
saliśmy funkcję Wiceprzewodniczące-
go – pełnił ją P. Jan Szynalik, od roku 

2013 zastępując śp. Roberta Andrzeja 
Rataja. 

Za błędy przepraszamy
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„Narty z UKS Beskid Mszana Dolna”

Zawodniczki KORYO wróciły z medalami

Wyjątkowa, bo w końcu śnież-
na zima tego roku pozwo-
liła wykorzystać swoje wa-

lory i tak też zrobił Uczniowski Klub 
Sportowy „Beskid” Mszana Dolna. 
Przez kilkanaście dni na stoku narciar-
skim Kasina Ski odbywało się szkole-
nie sportowe dzieci i młodzieży mają-
ce na celu zapoznanie ich z zasadami 
bezpiecznego przebywania na stoku 
narciarskim połączone z nabywaniem 
i doskonaleniem umiejętności jazdy 
na nartach. Szkolenie prowadzili wy-
kwalifikowani instruktorzy i trenerzy 
narciarstwa alpejskiego. Realizowane 
zadanie było współfinansowane przez 
Urząd Miasta Mszana Dolna. Niech 
najlepszym podziękowaniem dla or-
ganizatorów będzie radość wszyst-
kich uczestników szkolenia, w tym 
trudnym dla nas wszystkich, pełnych 
obostrzeń czasie.

Zarząd UKS Beskid Mszana Dolna

W dniach 5-7 marca w War-
szawie odbyły się pierwsze 
zawody w ramach Pucharu 

Polski kadetów w taekwondo olim-
pijskim.  Zawody były pierwszą eli-
minacją do Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży. W rywalizacji wzięło 
udział 400 kadetów, którzy chcieli 
wywalczyć prawo do startu w fina-
łach Mistrzostw Polski. Zawodniczki 
reprezentujące UKS KORYO Martyna 
Chorągwicka i Bożena Gal zdobyły 

brązowe medale. Oprócz medalistek 
Klub UKS KORYO Mszana Dolna 
reprezentowali: Anna Bąkowska, An-
gelika Luźniak, Ewa Murzyn, Oskar 
Pilch, Anita Smoter, Nikola Stachura 
i Martyna Uchacz. Serdecznie gratu-
lujemy medalistom oraz pozostałym 
zawodnikom świetnych walk! 

red i fot. 
Zbigniew Karpierz Trener  

UKS KORYO

Zadanie „Narty sposobem na zdrowego ducha i zdrowe ciało” zrealizowano w ramach 
Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami 

Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2021
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Podsumowano XXIII Plebiscyt 
na Najpopularniejszego piłkarza i trenera 

Ziemi Limanowskiej

Sportowe ferie z UKS Beskid”

6 marca w sali konferencyjnej Sta-
rostwa Powiatowego w Limanowej 
odbyło się uroczyste podsumowanie 
XXIII Plebiscytu na najpopularniej-
szego piłkarza i trenera Ziemi Lima-
nowskiej 2020.Uroczystą galę prowa-
dził Dawid Jasica -Członek Zarządu 
Podokręgu Piłki Nożnej. Honorowy 
patronat nad plebiscytem objął sta-
rosta limanowski Mieczysław Ury-
ga. Organizatorem podsumowania 
był Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej 
z prezesem Stanisławem Strugiem 
na czele. Wśród zaproszonych gości 
obecni byli: Mieczysław Uryga – Sta-
rosta Limanowski, Wiesław Janczyk 
– Poseł na Sejm RP, Zbigniew Lach 
Wiceprezes Małopolskiego Związku 

Piłki Nożnej, Władysław Bieda – Bur-
mistrz Miasta Limanowa, Anna Pęka-
ła – Burmistrz Miasta Mszana Dolna, 
Benedykt Węgrzyn – Wójt Gminy 
Dobra Jan Skrzekut – Wójt Gminy 
Limanowa, Piotr Stach – Wójt Gminy 
Laskowa, Bogdan Łuczkowski – Wójt 
Gminy Łukowica, Paweł Ptaszek – 
Wójt Gminy Tymbark, Adam Sołtys 
– Wójt Gminy Słopnice, Rafał Rusnak 
– Wójt Gminy Niedźwiedź, Katarzyna 
Szybie – Z-ca Wójta Gminy Mszana 
Dolna, Jarosław Augustyniak – Se-
kretarz Gminy Kamienica, Stanisław 
Strug – Członek Zarządu MZPN Pre-
zes Podokręgu Piłki Nożnej Limano-

wa. Udział wzięli również członkowie 
Prezydium Zarządu Podokręgu Piłki 
Nożnej, Prezesi Klubów Sportowych, 
oraz laureaci plebiscytu: trenerzy, pił-
karze, działacze.
Nagrodzonym zawodnikiem, który 
zakwalifikował się do pierwszej trój-
ki w kategorii „Najpopularniejszy 
piłkarz Klasy Okręgowej” był grają-
cy w Klubie Sportowym TURBACZ 
Jakub Wacławik. Serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów 
i dalszych sportowych osiągnięć.

red. Jacek BUGAJSKI 
Limanowa.in

Tegoroczne ferie zimowe dla 
wielu z nas kojarzą się głównie 
z siedzeniem w domu. Oczywi-

ście tak było w wielu przypadkach, ale 
nie we wszystkich. Uczniowski Klub 
Sportowy „Beskid” we współpracy 

ze Szkołą Podstawową nr 1 w Msza-
nie Dolnej zorganizował „Zimową 
Półkolonię Sportową”. Codziennie 
przez dwa tygodnie uczniowie z klas 
1 – 4 brali udział w kilkugodzinnych 
zajęciach sportowych prowadzonych 
przez Trenerów: Łukasza Dobrowol-
skiego i Pawła Leję. Rozmaite ćwi-
czenia sportowo-ruchowe połączone 
z zabawami i zespołowymi grami 
sportowymi przedzielane przerwami 
na posiłki, stworzyły chociaż namiast-
kę „normalności” w tym trudnym dla 
wszystkich czasie. Wszelkie działania 
podejmowane w ramach półkolonii 
odbywały się z zachowaniem wszel-
kich obowiązujących norm sanitar-
nych. Warto nadmienić, iż „Zimowa 
Półkolonia Sportowa” organizowa-
na przez klub „Beskid” była jedyną 
zgłoszoną do Kuratorium w powiecie 
limanowskim. Na koniec kierujemy 

słowa podziękowania do Pani Dyrek-
tor SP nr 1 za udostępnienie obiektów 
sportowych i do wszystkich pracow-
ników „Jedynki” zaangażowanych 
w prawidłowy przebieg tego spor-
towego zimowego wypoczynku. Już 
dzisiaj zapraszamy na kolejną tym 
razem letnią edycję półkolonii sporto-
wej. Widzimy się w wakacje!
                                                                                                       
Zarząd UKS „Beskid” Mszana Dolna
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IV edycja TURBACZ CUP

Weekendy na przełomie 
stycznia i lutego obfitowały 
w cykl turniejów piłki noż-

nej halowej, które zostały zorganizo-
wane przez Klub Sportowy Turbacz 
Mszana Dolna na miejscowych obiek-
tach. AP Bonito oraz KS Turbacz, jak 
najbardziej mogą uznać rozgrywki 
za udane, ponieważ mszańskim dru-
żynom udało się w sumie zdobyć 4 
brązowe medale, jeden srebrny oraz 
jeden najcenniejszy – złoty.
Akademia Piłkarska Bonito Mszana 
Dolna nie zeszła z podium w żadnej 
z kategorii, w których występowała, 
jednak zabrakło tego najcenniejszego 
medalu, chociaż był on na wyciągnię-
cie ręki, ponieważ Orliki dotarły do 
finału, w którym ostatecznie lepszy 
okazał się Dunajec Nowy Sącz. W spo-
tkaniu o 3. miejsce zespół Halnego Ka-
mienica pokonał w rzutach karnych 
Prądniczankę Kraków. Był to jedyny 
turniej, w którym kolejne zespoły 
przechodziły do fazy play-off, a na-
stępnie mierzyły się ze sobą w drabin-
ce mierząc się o kolejne miejsca - cała 
reszta została rozegrana w formacie 
ligowym.
W Żakach bezkompromisowym lide-
rem, z kompletem pięciu zwycięstw, 
okazała się drużyna Pcimianki Pcim, 
a kolejne miejsca zajmowali Hutnik 
Kraków oraz właśnie AP Bonito Msza-
na Dolna. Nie inaczej było w kategorii 
„Młodzik”, gdzie zawodnicy Gości-
bii Sułkowice bez doznania smaku 
porażki sięgnęli po pierwsze miejsce 
wyprzedzając Sokół Słopnice oraz 
mszańską akademię piłkarską.
Kolejna część turnieju różniła się od 
poprzedzających rozgrywek, ponie-
waż rywalizacja toczyła się na dwóch 
halach. Drużyny w każdej z katego-

rii zostały podzielone na dwie gru-
py – pierwsza grupa swoje spotkania 
rozgrywała na hali przy mszańskiej 
„Jedynce”, natomiast drużyny z dru-
giej grupy mierzyły się przy położo-
nym nieopodal „Instalu”.  Na koniec 
zmagań grupowych najlepsze zespo-
ły uzyskały awans do Ligi Mistrzów, 
natomiast pozostałe drużyny nadal 
rywalizowały w Lidze Europy, co 
zapewniało przede wszystkim dużą 
ilość minut oraz możliwość rywaliza-
cji z drużynami o podobnym pozio-
mie zaawansowania.
Trampkarze Turbacza wyszli z gru-
py z pierwszego miejsca, jednak nie-
kwestionowanym hegemonem tej 
kategorii okazali triumfatorzy XXIX 
Strefowych Halowych Mistrzostw 
w Piłce Nożnej - Gorce Kamienica. 
Zespół Orkana Niedźwiedź, pomimo 
iż w pierwszej fazie uplasował się za 
czarno-pomarańczowymi, ostatecznie 
okazał się niespodzianką i po poko-

naniu zawodników z Mszany Dolnej, 
którzy ostatecznie zajęli najniższe 
miejsce na podium, zapewnił sobie 
srebrny medal.
8 sekund - właśnie tyle zabrakło Junio-
rom Młodszym Turbacza, aby upla-
sować się na podium przed Orłem 
Myślenice. Drużyna Orła w spotkaniu 
z czarno-pomarańczowymi, dzięki 
bramce zdobytej parę sekund przed 
końcem spotkania, ostatecznie wsko-
czyła na drugie miejsce. Tym razem 
triumfatorem okazała się Biegoniczan-
ka Nowy Sącz, która z grupy wyszła 
z drugiego miejsca, a następnie nie 
zaznała już smaku porażki zgarnia-
jąc w Lidze Mistrzów komplet zwy-
cięstw.
Juniorzy Starsi z Mszany Dolnej 
w grupie nie poradzili sobie tak do-
brze, jak w drugiej fazie, ale nam to 
wcale nie przeszkadza! Także i oni 
wyszli z drugiego miejsca, jednak nie 
przeszkodziło to w zdobyciu później 
6 bramek w Lidze Mistrzów, nie tra-
cąc zarazem ani jednej, co zapewniło 
komplet trzech zwycięstw i wreszcie 
upragniony złoty medal.  Na drugim 
miejscu uplasowała się drużyna Lu-
bomira Wiśniowa, a podium zamknął 
Sokół Słopnice.
Jak widzimy, zapewnienie sobie szyb-
kiego awansu i możliwość odpusz-
czenia ostatniego meczu poprzez 
wprowadzenie zmienników może 
być prawdziwym kluczem do sukce-
su! Serdecznie dziękujemy wszystkim 
drużynom, które wzięły udział w tur-
nieju oraz Urzędowi Miasta za pomoc 
w organizacji turniejów.

red. i fot. 
Grzegorz Szynalik

Prezes KS TURBACZ



Wyniki XXXVIII Konkursu 
Palm Wielkanocnych „Zagórzańska Bagnięć”

Kategoria „Estetyka i precyzja wykonania” - praca indywidualna
1. Michał i Paweł Stożkowie
2. Karolina Ostrowska

Kategoria „Zagórzańska bagnięć” - praca indywidualna
1. Maksymilian Cichorz
2. Bartosz Kubowicz
3. Michał Gil

Kategoria „Estetyka i precyzja wykonania” - praca grupowa
1. Uczniowie kl. III i IV Szkoły Podstawowej w Łostówce
2. Alicja i Mikołaj Wacławikowie

Wyróżnienia
Niepubliczne przedszkole „SKRZATY” w Mszanie Dolnej
Miejskie Przedszkole nr 2 w Mszanie Dolnej
Przedszkole „SZCZEŚLIWY MALUSZEK” w Mszanie Dolnej

fot. MOK


