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RADA MIASTA
Dyżury Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej

Terapeuta ds. Uzależnień, Psycholog
BEATA WIETRZYK
środa 8:00-10:00

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 
w zakresie uzależnień i przemocy

Dyżur w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej ul. Starowiejska 2

Piątek: 8:00-12:00

RADA MIASTA
Dyżury Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej

ANNA PĘKAŁA
przyjmuje mieszkańców:
we wtorki od 10:00-12:00

oraz w czwartki w godzinach od 13:30-15.30
mail kontaktowy: burmistrzmd@mszana-dolna.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej
JANUSZ MATOGA
przyjmuje mieszkańców we wtorek
w godz. 7:30-9:00

BURMISTRZ MIASTA

RADA MIEJSKA 
Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącej

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
JANINA FLIG
przyjmuje mieszkańców w piątek
w godz. 14:30-15:30
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Szanowni Mieszkańcy

W ażnym tematem przeło-
mu roku 2021/2022 były 
konsultacje społeczne 

dotyczące sporządzenia Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Za-
gospodarowania Przestrzennego 
naszego Miasta. Przez szereg dni 
konsultacje odbywały się w bu-
dynku Urzędu Miasta.
Podczas spotkań z pracownikami fi r-
my przygotowującej propozycję zmian 
mieszkańcy zgłosili bardzo dużo zastrze-
żeń, w związku z czym Radni zawnio-
skowali do Burmistrz o zorganizowanie 
dla wszystkich zainteresowanych spo-
tkania w remizie OSP. Spotkanie odby-
ło się 22 grudnia. Licznie zgromadzeni 
mieszkańcy apelowali o uwzględnienie 
wniosków przez nich składanych, tak, 
aby nowe Studium, wychodząc naprze-
ciw potrzebom mieszkańców, otworzyło 
możliwie najlepsze perspektywy rozwo-
ju Mszany Dolnej. Firma projektująca 
przystąpiła do weryfi kacji zgłoszonych 
uwag i w najbliższych tygodniach plano-
wane jest ponowne wyłożenie projektu 
do wglądu dla mieszkańców. Informacje 
o tym pojawią się zapewne na stronie 
internetowej, jak również na tablicach 
ogłoszeń. 
Radni, jak poprzednio, będą również 
wnioskować o zorganizowanie ogólnego 
spotkania z mieszkańcami w tej sprawie.
Podczas sesji Rady Miejskiej, która miała 
miejsce w styczniu, Rada przyjęła budżet 

Miasta na rok 2022. Radni, na wniosek 
Druhów OSP, zdecydowali wesprzeć 
naszą jednostkę Ochotniczej Straży Po-
żarnej dodatkową kwotą 300 tys. złotych 
na zakup nowego samochodu ratow-
niczo-gaśniczego. Mamy nadzieję, że 
już niedługo nowy wóz zacznie służyć 
na naszym terenie, poprawiając bezpie-
czeństwo mieszkańców i komfort dzia-
łań strażaków. W trakcie opiniowania 
projektu budżetu przez Radnych padły 
zapewnienia ze strony Burmistrz Miasta, 
że zaplanowane łączenie klas czwartych 
w obu miejskich szkołach nie dojdzie do 
skutku. Ten wniosek Radni złożyli po 
spotkaniu i konsultacjach z rodzicami 
dzieci tych klas. W budżecie zaplanowa-
no środki fi nansowe na projekty i  prace 
remontowo-budowlane na miejskich 
drogach m.in. ulice: Mroza, Flizaka, Le-
śna, Marka. Należy tu zaznaczyć, że re-
alizacja inwestycji na ul. Leśnej jest ściśle 
uzależniona od pozyskania przez Urząd 
Miasta dotacji z budżetu państwa. W wy-

niku rozstrzygnięcia naboru do progra-
mu Polski Ład miastu przyznano dotację 
w kwocie 10 746 000,00 złotych na dokoń-
czenie rozpoczętej budowy kina i siedzi-
by Miejskiego Ośrodka Kultury przy sta-
dionie. Wszyscy oczekujemy szybkiego 
rozpoczęcia prac, zwieńczeniem których 
będzie nowy budynek Centrum Kultury 
i Tradycji Górali Zagórzańskich w Msza-
nie Dolnej.
Ostatnie tygodnie przynoszą nam smut-
ne i tragiczne informacje o niesprowoko-
wanym i nieuzasadnionym ataku zbroj-
nym Rosji na Ukrainę. Polacy każdego 
dnia okazują wielkie serca, pomagając 
naszym wschodnim sąsiadom. Rów-
nież Mszana Dolna zaangażowała się 
w niesienie pomocy. W imieniu Rady 
Miejskiej składam podziękowania za 
wszelkie działania na rzecz uchodźców 
mieszkańcom, wolontariuszom, pra-
cownikom Urzędu Miasta i wszystkich 
jednostek organizacyjnych Miasta oraz 
wszystkim osobom dobrej woli, udzie-
lającym wsparcia. Radni podczas obrad 
XLVIII sesji Rady Miejskiej przyjęli Rezo-
lucję potępiającą agresję Rosji na Ukrainę 
oraz wyrażającą solidarność z narodem 
ukraińskim. Jej treść odnajdą Państwo na 
kolejnych stronach naszego kwartalnika. 
Życzę Państwu w tych trudnych czasach 
dużo zdrowia i pokoju oraz wzajemnej 
wyrozumiałości.
Zachęcam do śledzenia obrad sesji Rady 
Miejskiej za pośrednictwem internetu.

Słowo od Pani Burmistrz

Słowo od Przewodniczącego

Szanowni Mieszkańcy

Kolejny raz w czasie tej ka-
dencji przyszło nam się 
zmierzyć z zaskakującą 

i niespotykaną w najnowszej hi-
storii samorządu sytuacją. Po kil-
ku falach pandemii, w dniu 24 
lutego 2022 r. Federacja Rosyjska 
wszczęła wojnę z Ukrainą, a do 
naszego miasta trafili uciekają-
cy przed tym atakiem obywate-
le Ukrainy, w większości matki 
z dziećmi. 
Mieszkańcy naszego miasta mają wielkie 
serca i bardzo szybko pomoc dla naszych 
gości została zorganizowana. Część 
przyjezdnych trafi ła do prywatnych do-
mów, a kilkudziesięcioosobowa grupa 
do dwóch pensjonatów. W Miejskim 
Ośrodku Kultury działał punkt zbiórki 

darów, który po trzech tygodniach zo-
stał przeniesiony do Miejskiej Biblioteki. 
Mieszkańcy Mszany Dolnej otwarli też 
portfele, by wspomóc uchodźców. Cały 
czas działa konto bankowe, na które 
można wpłacać darowiznę: 10 88080006 
0010 0197 8791 0003. Dziękuję wszyst-

kim Mieszkańcom Mszany Dolnej, któ-
rzy przyjęli pod swój dach uchodźców. 
Dziękuję właścicielom pensjonatów za 
możliwość zakwaterowania i wyżywie-
nia dla obywateli Ukrainy. 
Dziękuję Wolontariuszom, którzy po-
magali we wszystkich działaniach na 
rzecz uchodźców. Dziękuję każdemu, 
kto podarował choćby najmniejszą rzecz 
lub wpłacił choćby złotówkę na ten szla-
chetny cel. Dziękuję wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób pomagali i nadal 
pomagają naszym wschodnim braciom. 
Dziękuję Mieszkańcom narodowości 
ukraińskiej, którzy włączyli się w nasze 
działania, pomagając w pokonaniu ba-
riery językowej i obaw przybywających 
do Mszany Ukraińców. Dziękuję Wam 
Wszystkim!

Anna Pękała
Burmistrz Miasta

Mszana Dolna

Z wyrazami szacunku
Janusz Matoga

Przewodniczący Rady Miejskiej



Wiosna 1/2022www.mszana-dolna.eu4

Aktualnosci

W środę, 9 marca z inicjatywy 
radnego Michała Liszki zor-
ganizowany został Marsz jed-

ności z Ukrainą. Zarówno mieszkańcy, 
jak i uchodźcy spotkali się o 18:00 na 
Placu Targowym. Spotkanie rozpoczęło 
się od wysłuchania hymnu Ukrainy, nie 
zabrakło również flag ukraińskich uszy-
tych specjalnie na tę okazję. Uczestników 
marszu powitał Radny Michał Liszka, 
następnie grupa przeszła do parku, gdzie 
po kilkuminutowym marszu parkowymi 
alejkami, na wyznaczonym miejscu uło-
żony został napis „POKÓJ” w języku 
polskim i ukraińskim – w tak symbolicz-
nym momencie uczczono minutą ciszy 
wszystkich poległych w trwającej wojnie. 
Dziękujemy wszystkim, którzy znaleźli 
czas, by uczestniczyć w tym wydarzeniu 
oraz wszystkim służbom mundurowym, 
które pomogły zabezpieczyć to wydarze-
nie.

Szanowni Mieszkańcy, dzięki współ-
pracy z Bankiem Spółdzielczym 
w Mszanie Dolnej został założony 

rachunek, umożliwiający wpłaty daro-
wizn na potrzeby osób przybywających 
do naszego miasta.
To kolejna forma pomocy na terenie na-
szego miasta, o tyle wygodna, że pozwo-
li zrealizować indywidualne potrzeby 
Uchodźców. Trwająca zbiórka darów to 
najszybsza i doraźna forma pomocy, na-
tomiast gdy stajemy przed problemem 
konkretnego wyposażenia, bądź indywi-
dualnych potrzeb czasami pozostajemy 
bezradni. To dla nas duże ułatwienie 
i pomoc. Dziękujemy za każde wsparcie!

Jak będzie wyglądać pomoc? Przygoto-
wujemy bony zakupowe dla Uchodź-
ców, które będą mogli zrealizować sa-
modzielnie w sklepie – zakupić produkty 
wg swoich potrzeb, w godnych warun-
kach i swobodzie decyzji. Zebrane środki 
na utworzonym koncie pomogą sfinali-
zować te bony.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Mszanie 
Dolnej podjął decyzję o zwolnieniu z pro-
wizji wszystkich wpłat gotówkowych 
i przelewów dokonywanych w placów-
kach BS Mszana Dolna na rzecz pomocy 
ofiarom wojny na Ukrainie.

Można dokonywać wpłat 
na konto by pomóc 

Uchodźcom

We wtorek, 15 marca odbyło się 
zorganizowane przez samo-
rząd spotkanie informacyjne 

dla uchodźców z Ukrainy, przebywa-
jących na terenie miasta. W spotkaniu 
udział wzięło około 50–60 osób, były 
to głównie mamy z dziećmi, ale też 
w mniejszej liczbie mieszkańcy Msza-
ny Dolnej, którzy przyjęli ich w swoich 
własnych domach. Wydarzenie rozpo-
częło się minutą ciszy, którą uczczono 
pamięć poległych na Ukrainie. Przed-
stawiciele samorządu poinformowali 
m.in. o procedurach uzyskania numeru, 
PESEL, wytłumaczyli, w jakim celu jest 
on nadawany, wskazali też, w jaki spo-
sób kontaktować się z miastem i jego in-

stytucjami w sprawach, z którymi sami 
uchodźcy nie mogą sobie poradzić. Ze 
strony uczestników spotkania padło wie-
le pytań, dotyczących m.in. kwestii edu-
kacji dzieci, opieki medycznej, czy też 
możliwości nauki języka polskiego dla 
dorosłych. W kwestii pomocy związanej 
z podjęciem pracy Urząd postanowił po-
magać przy rejestracji w celu przydziele-
nia numeru PESEL: obywatele Ukrainy 
będą wypełniali ankiety, w których po-
dadzą informacje o swoim wykształce-
niu, doświadczeniu i kwalifikacjach.
Samorząd zamierza organizować tego 
typu spotkania cyklicznie – w zależno-
ści od potrzeb – co dwa tygodnie lub co 
miesiąc.

Urząd zorganizował 
spotkanie dla uchodźców

Numer rachunku: 10 88080006 0010 0197 8791 0003. 
Odbiorca przelewu: Pomoc dla Ukrainy 

Tytuł przelewu: Dar dla Ukrainy

Marsz 
jedności 

z Ukrainą 
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„Polski na co dzień” - nauka języka 
polskiego w Miejskim Ośrodku Kultury

REZOLUCJA
Rady Miejskiej

Podziękowanie 
od małego Klymenta 

z Ukrainy

Rozpoczęły się zajęcia z języka 
polskiego w Miejskim Ośrod-
ku Kultury w Mszanie Dolnej. 

Taka inicjatywa jest pierwszą tego 
typu w naszej okolicy, które zostały 
zorganizowane z myślą o obywate-
lach Ukrainy. Zajęcia odbywają się 
w piątki o godz. 16:00 w sali MOK, są 
one bezpłatne, a prowadzi je p. Moni-
ka Antosz-Grodzicka przy wsparciu p. 
Iny Jasińskiej. Pomysł nauki podstaw 
języka wynika z potrzeby komunika-
cji w codziennych sytuacjach, na ulicy, 
w szkole, w urzędzie czy w poszuki-
waniu pracy. To również skupienie 
się na nauce mówienia oraz używania 
zwrotów oraz nabycie pewności w ro-
zumieniu się nawzajem. 
Organizatorzy kursu zwracają się po-
moc o wsparcie zajęć – w sprawie bie-
żących potrzeb najlepiej kontaktować 
się bezpośrednio z Miejskim Ośrod-
kiem Kultury, tel. 18 33 10 011.
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W środę, 6 kwietnia w krakow-
skim kinie „Kijów” odbyła 
się uroczysta, jubileuszowa 

XV Gala Plebiscytu „Poza Stereotypem 
– Seniorka i Senior Roku”. To wydarze-
nie rozpoczyna cykl inicjatyw, składa-
jących się na Małopolski Rok Seniora 
i Solidarności Międzypokoleniowej 
ustanowiony przez Sejmik Wojewódz-
twa Małopolskiego w 2022 r. Sylwetki 
nagrodzonych w każdym roku senio-
rów pokazują, że niezależnie od wieku 
emerytalnego można nadal pozostać 
w aktywności, działając w organiza-
cjach pozarządowych czy na uniwersy-
tetach III wieku. 
Działalność w Zagórzańskim Uni-
wersytecie Trzeciego Wieku była naj-
mocniej podkreślana w przestawieniu 
naszego kandydata z Mszany Dolnej. 
W 2013 roku Pan Franciszek Dziedzina 

zainicjował powstanie ZUTW i od tego 
momentu pełni funkcję Prezesa, inicju-
jąc wiele wartościowych działań akty-
wizujących naszych seniorów. Dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu w życie 
społeczne regionu Pan Franciszek sku-
pia w ZUTW około 80 seniorów, or-

ganizując szereg spotkań, wykładów, 
kursów językowych, warsztatów oraz 
wyjazdów integracyjnych. Nie można 
pominąć faktu, iż Franciszek Dziedzi-
na jest głosem społeczności mszańskiej 
w wielu sprawach związanych z regio-
nem naszego powiatu. Postać niezwy-
kle barwna, zawsze uczestniczy we 
wszystkich wydarzeniach lokalnych 
i kulturalnych. Pan Franciszek Dzie-
dzina pozyskuje dla seniorów środki 
zewnętrzne z różnych instytucji. W mi-
nionym roku, ze względu na trwającą 
pandemię aktywność seniorów była 
nieco ograniczona, pomimo tego kan-
dydat Franciszek zrobił wszystko, aby 
zorganizować szereg działań. Warto 
również podkreślić, że w minionym 
roku mszańscy seniorzy zaangażowali 
się w działania ekologiczne – związane 
z programem „Małopolska Pszczoła”. 

Zgłoszenie przygotowała P. Izabela 
Cież – Kierownik Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej wraz z rekomen-
dacjami z Urzędu Miasta. Serdecznie 
gratulujemy, już samo wyróżnienie jest 
podziękowaniem za dotychczasową 
pracę dla lokalnej społeczności Senio-
rów. 
Działań i nowych inicjatyw nie braku-
je, choćby Klub Senior +, który działa-
jąc przy Miejskiej Bibliotece w Mszanie 
Dolnej uzupełnia aktywność dwóch 
naszych stowarzyszeń, skupiających 
wokół siebie seniorów aż z trzech za-
górzańskich gmin. Zainteresowanie 
ofertą Klubu jest duże i choć Klub de-
dykowany jest tylko dla mieszkańców 
miasta, chętnych nie brakuje, co nas 
bardzo cieszy i mobilizuje. 
Samorządy Miasta Mszana Dolna, 
Gminy Mszana Dolna i Gminy Niedź-
wiedź również mogą pochwalić się 
wspólną inicjatywą ze Stowarzysze-
niem MANKO, czyli realizacją Ogólno-
polskiej Karty Seniora. Karty te zostały 
już wręczone w Gminie Niedźwiedź, 
liczymy, że już niedługo będziemy 
mogli przybliżyć więcej informacji 
w tym temacie jeśli chodzi o nasze mia-
sto – obiecuje Burmistrz Anna Pękała. 
Rok 2022, został ustanowiony przez 
Sejmik Województwa Małopolskie-
go Rokiem Seniora i Solidarności 
Międzypokoleniowej. Małopolska 
specjalnie z tej okazji przygotowała 
wiele wydarzeń dedykowanych se-
niorom, w naszym mieście również 
ich nie zabraknie.

na podstawie: ROPS Kraków, 
fot. Urząd Marszałkowski 

oraz Izabela Cież

Franciszek Dziedzina wyróżniony 
na Gali Małopolskich Seniorów



www.mszana-dolna.eu 7Wiosna 1/2022

Aktualnosci

Najlepsze wg mieszkańców pro-
jekty, zrealizowane na Sądec-
czyźnie ze środków unijnych, 

zostały nagrodzone w piątek, 1 kwiet-
nia podczas Gali „Fundusze z Kultu-
rą”. Na scenie Małopolskiego Centrum 
Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu 
symboliczne statuetki z rąk Witolda 
Kozłowskiego, Marszałka Małopolski, 
odebrali laureaci Plebiscytu „Fundusze 
Europejskie są w Małopolsce”.
Wśród nagrodzonych znalazło się 

również Miasto Mszana Dolna, które 
otrzymało wyróżnienie za realizację 
projektu pn. „Budowa ścieżki rowero-
wej wzdłuż rzeki Mszanki”.
Miasto na realizację tego przedsięwzię-
cia uzyskało dofinansowanie z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 (Oś Priorytetowa 4 Regio-
nalna polityka energetyczna, Działanie 
4.5 Niskoemisyjny transport miejski) 
w wysokości 708 678,06 zł.

Od 14 lutego Miejska Biblioteka 
w Mszanie Dolnej działa już 
w nowej siedzibie. Przenie-

siony księgozbiór widoczny jest za 
przejrzystymi szybami nowoczesne-
go wnętrza, które zachęca by wejść 
do środka i pozwiedzać odmieniony 
wizerunek Biblioteki. Wypożyczal-
nie dla dorosłych i dzieci, sala warsz-
tatowa i kącik malucha, jak również 
strefa dla Seniorów czyli „Klub Senior 
+” zlokalizowany na pierwszym pię-
trze, zaraz po sąsiedzku z piękną salą 
konferencyjną. Tu ma swoją siedzibę 
również Stowarzyszenie „Kierunek 
Przyszłość”, które koordynuje inicjaty-
wę Zagórzańskiego Centrum Wolonta-
riatu. Już odbywają się zajęcia w „Baby 

clubie”, a Biblioteka zaprasza trzy razy 
w tygodniu na zajęcia warsztatowe 
dla dzieci – w poniedziałki na zajęcia 
plastyczno-techniczne, w środy zajęcia 
rozwojowo-profilaktyczne, a piątkowe 
popołudnia to świat planszówek. Co 
warto zapamiętać: Biblioteka działa 
w niezmienionych godzinach otwarcia:
Poniedziałek: 10:30-17:30 
Wtorek: 8:30-15:00 
Środa: 10:30-17:30 
Czwartek: 8:30-15:00 
Piątek: 10:30-17:30 
Sobota: 8:00-12:00
Warto przyjść i na własne oczy przeko-
nać się, jak wygląda teraz odnowiony 
budynek. Gorąco zachęcamy!

Cały czas trwają prace wokół budyn-
ku - z przestrzennego parkingu będzie 
można korzystać już niebawem, mniej 
widoczna z ulicy powstaje strefa rekre-
acji z letnią sceną. Kamienny amfiteatr 
i jego aranżacja z nasadzeniami i wod-
ną ścieżką już działa na wyobraźnię, 
jakie działania można przeprowadzać 
w tym miejscu. Cieszy nas również 
wiadomość, że Polskie Towarzystwo 
Ludoznawcze Oddział Mszana Dolna 
również znajdzie tu swoją przestrzeń 
i możliwości na działanie. Oficjalne 
otwarcie Miejskiej Biblioteki zaplano-
wane jest na 8 maja, w Ogólnopolskim 
Dniu Bibliotekarza i Bibliotek.

Mszana Dolna nagrodzona!

Miejska Biblioteka w nowej siedzibie!

/ Inwestycje
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Poniższy artykuł powstał 
w związku z licznymi za-
pytaniami i wątpliwościami 

w zakresie zarządzania drogami 
na terenie Miasta Mszana Dolna, 
dlatego pokrótce przedstawiam, 
jak wygląda to zagadnienie od 
strony prawnej i finansowej.

Drogi (ulice) na terenie Miasta mają 
różne statusy prawne i własnościowe. 
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
21 marca 1985 roku o drogach publicz-
nych, możemy je podzielić, ze wzglę-
du na ich funkcję 
w sieci drogowej, na następujące kate-
gorie:
    1. drogi krajowe;
    2. drogi wojewódzkie;
    3. drogi powiatowe;
    4. drogi gminne;
Przez Mszanę Dolną przebiegają drogi 
wszystkich wymienionych kategorii. 
Droga krajowa DK – 28 biegnie głów-
nym ciągiem ulic: Zakopiańskiej, Kol-
bego, Piłsudskiego i Słomki. Jej za-
rządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad (GDDKiA). 
Wszelkie prace na tej drodze zwią-
zane z remontami i modernizacją 
nawierzchni, naprawą chodników, 
doświetleniem przejść, zjazdami pry-
watnymi i publicznymi, umiejscowie-
niem przystanków oraz utrzymaniem 
(odśnieżanie drogi i chodników, sprzą-
tanie, czyszczenie rowów, odwodnie-
nie itp.) leżą w gestii zarządcy, czyli 
GDDKiA. Ewentualne pozwolenia na 
wejście w pas drogowy uzyskać moż-
na u zarządcy.

Droga wojewódzka DW – 968 biegnie 
głównym ciągiem ulic: Krakowskiej 
i Orkana (do zjazdu z ronda w kie-
runku gminy Niedźwiedź). Jej zarząd-
cą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie (ZDW). Wszelkie prace 
na tej drodze związane z remontami 
i modernizacją nawierzchni, naprawą 
chodników, doświetleniem przejść, 
zjazdami prywatnymi i publiczny-
mi, umiejscowieniem przystanków 
oraz utrzymaniem (odśnieżanie drogi 
i chodników, sprzątanie, czyszczenie 
rowów, odwodnienie itp.) leżą 

w gestii zarządcy, czyli ZDW. Ewentu-
alne pozwolenia na wejście w pas dro-
gowy uzyskać można 
u zarządcy.
Drogi powiatowe w naszym mieście 
są dwie. Pierwsza to główny ciąg ulicy 
Zarabie, a druga to główny ciąg ulicy 
Orkana (od ronda do początku miej-
scowości Podobin). Ich zarządcą jest 
Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej 
(PZD). Wszelkie prace na tych drogach 
związane z remontami i modernizacją 
nawierzchni, naprawą chodników, do-
świetleniem przejść, zjazdami prywat-

Remonty dróg na terenie miasta
Mszana Dolna
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nymi i publicznymi, umiejscowieniem 
przystanków oraz utrzymaniem (od-
śnieżanie drogi i chodników, sprząta-
nie, czyszczenie rowów, odwodnienie 
itp.) leżą w gestii zarządcy czyli PZD. 
Ewentualne pozwolenia na wejście 
w pas drogowy uzyskać można u za-
rządcy.
Drogi gminne (miejskie) dzielą się do-
datkowo na drogi publiczne i drogi 
wewnętrzne. Aby droga miała status 
drogi miejskiej musi leżeć na grun-
tach własności Miasta. Drogami, które 
mają uregulowany status prawny i do 
których Miasto posiada tytuł własno-
ści, zarządza Miasto. Na tego typu 
drogach Miasto może remontować 
i modernizować nawierzchnię, napra-
wiać i budować chodniki, doświetlać 
przejścia dla pieszych, decydować 
o rozmieszczeniu zjazdów, umiej-
scawiać przystanki oraz dbać o ich 

utrzymanie, czyli odśnieżać, sprzątać 
itp. Miasto na tych drogach wydaje 
również pozwolenia na wykonywanie 
prac w pasie drogowym. Takie drogi 
biegną następującymi ulicami: Stawo-
wą (główny ciąg, ale nie do końca), 
Zarabie (boczna), Asnyka, Kościusz-
ki, Marka (główny ciąg), Ogrodowa 
(główny ciąg), Fabryczna, Krasińskie-
go, Starowiejska (główny ciąg i boczne 
przy blokach na osiedlu Krakowska), 
Chopina, Modrzejewskiej, Moniuszki, 
Paderewskiego, Jarzębinowa, Konop-
nickiej, Mickiewicza, Sienkiewicza, 
Słowackiego, Tolińskiego, Żeromskie-
go, Zakopiańska (boczna), Kazimie-
rza Wielkiego, Mroza (ciąg główny 
i niektóre boczne), Stachury, Spokojna, 
Orzeszkowej, Grunwaldzka, Piłsud-
skiego (koło biblioteki), Topolowa, 
Zielona (główny ciąg), Flizaka, Stabra-
wy, Malinowa, Bardy, Matejki (głów-

ny ciąg), Rakoczego (w początkowej 
części), Smrekowa, Szymanowskiego, 
Leśna (główny ciąg – obie odnogi), Ry-
nek, Jana Pawła II, Słoneczna (główny 
ciąg), Spadochroniarzy (główny ciąg), 
Słomka (boczna), Orkana (część jednej 
z bocznych), Podhalan, Zagórzan, Ko-
pernika, Popiełuszki. 
Pozostałe - niewymienione drogi (naj-
częściej boczne) - są albo drogami pry-
watnymi (w katastrze widnieją osoby 
fizyczne) we władaniu Miasta, albo po 
prostu drogami prywatnymi. 
Zgodnie z przepisami prawa Miasto 
może finansować zadania tylko na 
tych drogach, do których posiada tytuł 
prawny. Władanie nie stanowi stanu 
prawnego, a stan faktyczny, zatem nie 
rodzi 
w związku z tym uprawnień właści-
cielskich. Zgodnie z ustawą o samo-
rządzie gminnym Miasto ma obowią-
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Wszystkich mieszkańców zainteresowanych przejęciem przez Miasto 
własności nieruchomości, na których znajdują się drogi we władaniu Miasta, 

zapraszam po informacje do Urzędu Miasta Mszana Dolna, ul. Piłsudskiego 2.

Anna Pękała
Burmistrz Miasta

Mszana Dolna

zek zaspokajać zbiorowe potrzeby 
wspólnoty, co należy do jednego z za-
dań własnych Miasta. Jednak zgodnie 
z ustawą o finansach publicznych Mia-
sto może wydawać środki publiczne 
własne oraz pochodzące z dotacji celo-
wych z budżetu państwa jedynie na re-
alizację bieżących i inwestycyjnych za-
dań własnych, na nieruchomościach, 
do których posiada tytuł prawny. Stąd 
też wynika fakt, że drogi we władaniu 
Miasta nie kwalifikują się do wydat-
ków ze środków publicznych, czyli 
budżetu Miasta. 
I tutaj warto podkreślić, że Miasto nie 
ma prawa finansować takich dróg, 
gdyż stanowi to naruszenie dyscypli-

ny finansów publicznych. 
Istnieją możliwości przekazania wła-
sności tych dróg na rzecz Miasta, ale 
wymagają one współpracy mieszkań-
ców i Urzędu: 
 - po pierwsze, gdy droga taka została 
zaliczona przed 31 grudnia 1998 roku 
do dróg publicznych, można starać się 
o uzyskanie jej własności na podstawie 
art. 73 ustawy wprowadzającej ustawę 
reformującą administrację publiczną, 
jednak żadna z dróg we władaniu Mia-
sta nie posiada takiego statusu;
- po drugie właściciele lub ich następcy 
prawni mogą odpłatnie lub nieodpłat-
nie przekazać swoje udziały w drodze 
na rzecz Miasta, z tym, że ich tytuł wła-
sności do tej nieruchomości nie może 

budzić żadnych wątpliwości praw-
nych;
- po trzecie Miasto może zasiedzieć 
nieruchomości, na których znajduje się 
droga i tu obowiązuje droga sądowa, 
przede wszystkim najpierw sąd ustali, 
osoby, które bez żadnych wątpliwości 
posiadają obecnie tytuł prawny do tej 
drogi, a nadto Miasto musi wykazać, 
że do tej pory używało tej drogi jak 
swojej własności. 
Obecnie w Sądzie Rejonowym w Lima-
nowej toczą się postępowania o zasie-
dzenie trzech dróg na terenie Miasta. 
Dokumentacja kolejnej jest kompleto-
wana. 
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Dziękujemy wszystkim wystawcom za udział w Zagórzańskich Targach.
A byli z nami:

Zagórzańscy Pasjonaci Stowarzyszenie Rękodzielników, Danuta i Ewa Franczak, Sznurkowe Perełki, 
Rękodzieło Moją Pasją, Zagórzańska Spiżarka, KGW Gosposie z Mszany Górnej, Koło Gospodyń Paradne 

Gosposie z Kasinki Małej, KGW w Zasadnem, Stowarzyszenie Zagórzańska Brać, Stowarzyszenie 
Miłośników Kultury Góralskiej Pod Cyrlom z Olszówki, Miody i produkty pszczele z Pasieki od Piotra 

Woźniaka z Koniny, SABYART, Małgorzata Suder, Maria Bolisęga,  Monika Kubik, Barbara Jarosz, 
Maria Knapczyk, Andrzej Kubacki, Jolanta Klimek oraz Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej 

w Niedźwiedziu, HAFTHAN z Koniny, Natalia Drożdż z całą rodziną!

Już dzisiaj serdecznie wszystkich zapraszamy na kolejne spotkanie!

Nikt z organizatorów planując 
Zagórzańskie Targi Wielka-
nocne nie spodziewał się, że 

początek kwietnia przywita nas śnie-
giem, a ten będzie w niedzielę pasował 
do wiosennego kiermaszu jak przy-
słowiowy kwiatek do kożucha… Cóż 
począć? Trzeba było wyciągnąć owe 
kożuchy, przeprosić się z ciepłymi swe-

trami… Koniec końców zagórzańskie 
gaździny, które już myślały żegnać się 
z zimą, pięknie się prezentowały przy 
swoich promocyjnych stanowiskach 
w ciepłych tradycyjnych okryciach. 
Dopisały koła gospodyń z pysznymi, 
własnoręcznie wykonanymi wyroba-
mi, kusiły stoiska spożywcze, wsze-
lakie przetwory, sery, miody, sztuka-
teryjnie dekorowane pierniczki. Stoły 
kipiały kolorami, zachęcały rękodzie-

łem, dekoracjami, świątecznymi ak-
centami. Warto było poświęcić trochę 
czasu i dokładnie wszystko obejrzeć.
Wśród wystawców nie zabrakło ręko-
dzieł, artystów, wytwórców, pasjona-
tów, więc w przypadku wątpliwości, 
każdy otrzymał fachową informację 
i wiedzę. Było również stoisko promo-
cyjne Powiatu Limanowskiego, gdzie 
można było otrzymać bezpłatne ma-
teriały informacyjne o regionie i jego 
atrakcjach. Ogromną popularnością 
cieszyło się stoisko pań z Ukrainy – 
tak bardzo zachęcały do kosztowania 
barszczu ukraińskiego, że trudno było 
odmówić. Gospodynie zza wschodniej 
granicy bardzo solidnie się przygoto-
wały: zrobiły kanapki ze słoniną, wy-
pieki na słono i słodko, mrożone pie-
rogi i kluski, drobne rękodzieło, a ich 
pociechy przygotowały piękne rysun-
ki.

Wystawców odwiedzili zagórzańscy 
włodarze: Burmistrz Miasta – Anna Pę-
kała oraz Wójt Gminy – Bolesław Żaba, 
a także Janina Flig – Wiceprzewod-
nicząca Rady Miasta Mszana Dolna. 
W regionalnym przedświątecznym tar-
gu na ziemi zagórzańskiej wzięli udział 
również przedstawiciele Powiatu Li-
manowskiego: Starosta – Mieczysław 

Uryga, Wicestarosta – Agata Zięba, 
Przewodniczący Rady – Józef Pietrzak, 
Wiceprzewodniczący Rady – Janusz 
Potaczek oraz Radni – Agnieszka 
Orzeł, Grzegorz Wójcik i Artur Żaba. 
Na Zagórzański Targ zawitał również 
Grzegorz Biedroń, Radny Sejmiku 
Wojewódzkiego, Prezes Małopolskiej 
Organizacji Turystycznej. Nasi goście 
nie mieli wyjścia – kosztowali, próbo-
wali lokalnych smakołyków, ba, nawet 
mieszali w garach; na koniec dokonali 
obfitych zakupów wielkanocnych wy-
robów.
Relację z wydarzenia zapewniła Tele-
wizja internetowa tv28.

Zagórzańskie Targi Wielkanocne 
– udane wydarzenie z mnóstwem atrakcji
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28 stycznia 2022 r. to data, któ-
ra u Zagórzan i Kliszczaków 
szczególnie zapisała się w ka-

lendarzu ważnych dla regionu wyda-
rzeń. Wspólnie świętowano bowiem 
promocję albumu GÓRALE ZAGÓ-
RZAŃSCY, GÓRALE KLISZCZACCY 
wydanego staraniem Małopolskiego 
Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym 
Sączu w ramach 10-tomowej edycji 
„Krakowiacy, Lachy, Górale - stroje 
wsi małopolskiej”.
W tej obszernej i szczegółowej, wręcz 
naukowej opowieści o strojach wsi ma-
łopolskiej nie mogło zabraknąć Górali 
Zagórzańskich, których na warsztat 
wzięła Dorota Majerczyk doktor nauk 
humanistycznych w dziedzinie etnolo-
gii i entomuzykologii, badacz kultury, 
jedna z czołowych instruktorek zespo-
łów regionalnych na Podhalu, niezwy-
kle zaangażowana animatorka życia 
kulturalnego. Bogato ilustrowany tom 
Zagórzanie podzielili ze swoimi sąsia-
dami, Kliczczakami. Badaniem i opi-
sem tej grupy zajęła się dr Katarzyna 
Ceklarz – dr nauk humanistycznych 
w zakresie  etnologii i antropologii 
kulturowej, socjolog; wykładowca 
Podhalańskiej Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, 
kierunek turystyka i rekreacja, opiekun 
praktyk śródrocznych; przewodnik 
beskidzki i tatrzański, współzałoży-
cielka oraz sekretarz Stowarzyszenia 
Kulturowy Gościniec. I to jej przypadła 

w udziale gawęda o strojach zagórzań-
skich i kliszczackich podczas spotka-
nia (współautorka tomu z powodów 
niezależnych od siebie nie mogą wziąć 
udziału w uroczystości).
O idei publikacji i ciężkiej pracy wy-
dawcy oraz trudnościach, które przy-
szło pokonać zespołowi MCK SOKÓŁ 
w Nowym Sączu w drodze do efektu 
finalnego opowiadał zebranym Piotr 
Gąsienica, Wicedyrektor SOKOŁA 
oraz Monika Kurzeja główny specjali-
sta ds. badań terenowych i dokumen-
towania niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego MCK SOKÓŁ. Z zapar-

tym tchem opowieści tych słuchali: 
Józef Pietrzak, Przewodniczący Rady 
Powiatu Limanowskiego oraz Mie-
czysław Uryga, Starosta Limanowski, 
a także zaproszeni przez organizato-
rów Zagórzanie: przedstawiciele rad 
gmin trzech zagórzańskich samorzą-
dów, dyrektorzy szkół z tego terenu, 
kierownicy zespołów regionalnych 
i orkiestr dętych, instytucji działających 
w dziedzinie ochrony i upowszechnia-
nia kultury zagórzańskiej oraz partne-
rzy marki lokalnej Zagórzańskie Dzie-
dziny.
Z zaproszenia organizatorów skorzy-
stali przedstawiciele Górali Kliszczac-
kich skupieni wokół Kliszczackiego 
Centrum Kultury w Tokarni oraz 
Związku Podhalan Oddział Górali 
Kliszczackich w Trzebuni. Reporter-
skim okiem przebieg spotkania obser-
wowała Redaktor Naczelna Telewizji 
Limanowskiej. Honory gospodarzy 
pełnili: Anna Pękała – Burmistrz Mia-
sta Mszana Dolna; Katarzyna Szybiak 
- Zastępca Wójta Gminy Mszana Dol-
na oraz Rafał Rusnak – Wójt Gminy 
Niedźwiedź.
Jak na tego typu wydarzenie przystało 
uroczystość na wskroś przesiąknięta 
była akcentami zagórzańskimi. Ucztą 
muzyczną uraczyła wszystkich kape-
la Zespołu Regionalnego Kasinianie 
– Zagórzanie, którego członkowie byli 
statystami do zdjęć wykorzystanych 
w publikacji. Na stole królowała za-
górzańska zupa z korpieli na mleku 
i kołacz razowy na słono - dania ser-
wowane przez Śwarne Babki z KGW 
Łętowe. To właśnie dzięki ich ciężkiej 
pracy i staraniom w ostatnim czasie te 
potrawy wpisane zostały na ministe-
rialną Listę Produktów Tradycyjnych. 
I to właśnie one, paradząc się tego 
dnia w nowych strojach regionalnych, 
częstowały  zagórzańskimi kulinaria-

mi. Na deser goście rozkoszowali się 
zawijańcem z powidłem śliwkowym 
upieczonym przez Janinę Kochniar-
czyk z Łętowego. I to również nie był 
przypadkowy wybór – wypiek ten na-
grodzono I. miejscem w ramach ogól-
nopolskiego  konkursu „Nasze Kuli-
narne Dziedzictwo - Smaki Regionów” 
na najlepszy produkt żywnościowy 
oraz na najlepsze danie, potrawę re-
gionalną i lokalną (jego finał dla Mało-

polski odbył się podczas Agropromocji 
2019). Również upominki, które w ra-
mach wdzięczności za wykonaną pracę 
oraz jako pamiątka tego wyjątkowego 
spotkania trafiły do autorki i wydaw-
cy dzieła, wyszły spod ręki Zagórzan 
(Adama Rusnarczyka i Józefy Pota-
czek) oraz od lokalnych rolników.
Ta elitarna publikacja, główna bohater-
ka wydarzenia, trafiła w tym dniu do 
zagórzańskich organizacji i instytucji 
działających w obszarze kultury ludo-
wej. Można z niej skorzystać również 
we wszystkich bibliotekach publicz-
nych. Cała seria albumów „KRAKO-
WIACY, LACHY i GÓRALE stroje wsi 
małopolskiej” dostępna jest w urzę-
dach miasta/gmin trzech zagórzań-
skich samorządów, w Gorczańskim 
Parku Narodowym w Porębie Wielkiej 
oraz Starostwie Powiatowym w Lima-
nowej i Powiatowym Centrum Infor-
macji Turystycznej.

Święto Górali Zagórzańskich 
i Kliszczackich 
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Miała być uroczysta gala, 
ale sytuacja wojny na 
Ukrainie i lokacji uchodź-

ców wojennych w naszym kraju nie 
sprzyja dużym fetom. Kameral-
nie, ale uroczyście, w podniosłym 
nastroju, 12 marca br. wręczono 
pierwszym użytkownikom Znaku 
Promocyjnego ZAGÓRZAŃSKIE 
DZIEDZINY certyfikaty i statuetki 
tego prestiżowego symbolu jako-
ści. Gościny w tym dniu udzielili 
właściciele obiektu JANDA Resort 
& Conference w Mszanie Dolnej, 
którego usługa otrzymała znak za-
górzańskiej marki lokalnej.
Mini-galę poprowadziła Olga Gałek, 
członek Kapituły Znaku Promocyjnego 
Zagórzańskie Dziedziny, Wiceprezes 
Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych 
MiLA, ale przede wszystkim „guru” 
marek lokalnych, autorka polskiej ich 
definicji oraz Animatorka Zagórzań-
skich Dziedzin. Podniosłego charak-
teru wydarzeniu nadała obecność 
tych, do których należała ocena wnio-
sków konkursowych oraz udzielenie 
rekomendacji starającym się o Znak 
Promocyjny ZAGÓRZAŃSKIE DZIE-
DZINY podmiotom: Marka Panka 
– Przewodniczącego Kapituły, dr Ka-
tarzyny Ceklarz – Wiceprzewodni-
czącej Kapituły oraz Członków tego 
gremium: Olgi Gałek i ks. Jana Zająca. 
 
Zaszczytem dla gospodarzy zagórzań-
skich samorządów było wręczenie 
podmiotom działającym na ich terenie 
certyfikatów i statuetek potwierdzają-
cych prawo do użytkowania i posługi-
wania się Znakiem Promocyjnym ZA-
GÓRZAŃSKIE DZIEDZINY.
Z rąk Anny Pękały, Burmistrz Miasta 

Mszana Dolna, odebrała je Domini-
ka Duda, przedstawicielka WPPHU 
JANDA Janina Duda, którego usługa: 
Oferta turystyczno-rekreacyjna oraz 
noclegowo-gastronomiczna z możli-
wością rehabilitacji w Ośrodku wy-
poczynkowo-konferencyjno-reha-
bilitacyjnym JANDA RESORT & 
CONFERENCE uzyskała Znak Promo-
cyjny ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY.
 
Pełne ręce roboty miał tego dnia Bole-
sław Żaba, Wójt Gminy Mszana Dolna, 
inicjator i koordynator Zagórzańskich 
Dziedzin. To właśnie do kierowanego 
przez niego samorządu trafiło najwię-
cej statuetek. Znakiem jakości potwier-
dzono 5 usług oferowanych na tym 
terenie. Odebrali je przedstawiciele 4 
podmiotów:
• Anna Krzysztofiak, właścicielka 

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa 
z Kasinki Małej (liderka wśród 
wnioskodawców), która prawo do 
użytkowania Znaku Promocyjnego 
ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY 
otrzymała na dwie oferty swojej 
firmy: Wakacyjne półkolonie 
„Podróże po Górze – tradycje są 
ważne” oraz Usługę pośrednictwa 
sprzedaży produktów lokalnych 
„Punkt sprzedaży produktu lokal-
nego i Zagórzańska księgarenka”;

• Barbara Tromiczak, Danuta Węglarz 
i Edyta Tromiczak – Śwarne Babki 
reprezentujące Koło Gospodyń 
Wiejskich Łętowe, które od 12 
marca b.r. jakość Oferty eduka-
cyjnej „Zagórzańskie smaki” – 
warsztaty gotowania tradycyjnych 
potraw kuchni zagórzańskiej  może 
potwierdzić znakiem zagórzańskiej 
marki lokalnej;

• Maria Grzęda – Kierownik Bazy 
Lubogoszcz w Kasince Małej 
(działającej w ramach Krakowskie-
go Szkolnego Ośrodka Sportowe-
go) – w tym przypadku certyfikat 
potwierdzał przyznanie Znaku na 
Ofertę turystyczno-rekreacyjną 
w Bazie Szkoleniowo -Wypoczyn-
kowej „Lubogoszcz” w Kasince 
Małej;

• Monika i Dorota Kościelniak 
reprezentujące Stowarzyszenie 
Miłośników Kultury Góralskiej 
Pod Cyrlom z Olszówki, które Znak 
Promocyjny ZAGÓRZAŃSKIE 
DZIEDZINY otrzymało na Ofertę 
edukacyjną – Zagórzańskie warsz-
taty taneczno-muzyczne „Pieca 
zadym nie troncojcie”.

Rafał Rusnak, Wójt Gminy Niedź-
wiedź, gratulował prestiżowego wy-
różnienia:
• Monice i Piotrowi Woźniakom z Ko-

niny - Pasieka u Piotra Woźniaka 
z Koniny, których produkt – Miód 
wielokwiatowy z Pasieki u Piotra 
Woźniaka z Koniny otrzymał pra-
wo do użytkowania i posługiwania 
się znakiem zagórzańskiej marki 
lokalnej

• Karolinie Marii Zapale, Prezes Sto-
warzyszenia Kierunek Przyszłość 
z Poręby Wielkiej -  nagrodzona 
w pierwszym konkursie inicjatywa 
wolontariatu międzypokolenio-
wego „Zagórzańskie Centrum 
Wolontariatu” w ostatnich dniach 
tylko potwierdziła zasadność decyzji 
Kapituły. Praca zagórzańskich wo-
lontariuszy okazała się nie do prze-
cenienia przy przyjęciu uchodźców 
z objętej wojną Ukrainy.

 
Uroczystości towarzyszyły wielkie 
emocje: wzruszenie przeplatało się 
z dumą, wdzięcznością i ekscytacją. 
Dało się wyczuć szczęście i wyróżnie-
nie z obecności w tym konkretnym 

Pierwsi użytkownicy Znaku Promocyjnego 
ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY 
odebrali certyfikaty i statuetki



Wiosna 1/2022www.mszana-dolna.eu14

Zagórzanskie Dziedziny

miejscu, ale i odpowiedzialność za to, 
co zostało potwierdzone pierwszym 
poważnym krokiem w drodze do wła-
snej, zagórzańskiej marki lokalnej. Pa-
dło wiele pięknych słów, potwierdza-
jących sens ciężkiej czteroletniej pracy, 
pełnej poświęcenia, wyrzeczeń i odpo-
wiedzialności za zapisywanie nowego 
rozdziału w historii regionu.
Tak, tak, data wręczenia pierw-
szych Znaków Promocyjnych ZA-
GÓRZASKIE DZIEDZINY nie była 

przypadkowa – to kolejna, czwar-
ta, rocznica pierwszego spotkania 
nieformalnej grupy, która dała im-
puls do działania późniejszym kre-
atorom i partnerom marki lokalnej. 
Trzeba tutaj podkreślić, że i statuetka 
nie jest dziełem przypadku. Najwięk-
szy lokalny skarb – prestiżowy Znak 
Promocyjny ZAGÓRZAŃSKIE DZIE-
DZINY – powierzono Bulnadzie, któ-
ry  strzegł będzie najwyższej jakości 
produktów, usług i inicjatyw ściśle 

związanych z regionem zagórzańskim. 
Samo wykonanie tego dzieła oddano 
w przezdolne ręce miejscowego arty-
sty–rzeźbiarza, Adama Rusnarczyka 
z Kasiny Wielkiej. Swój udział w tym 
dziele mają również Drewniane cuda 
z Kasinki.
Znane już ze swojego talentu kulinar-
nego i prawdziwej zagórzańskiej go-
ścinności Śwarne Babki z Łętowego 
i tym razem szczodrze częstowały swo-
imi wypiekami. Aromat pysznej kawy 
serwowanej przez gospodarzy uroczy-
stości sprawił, że rozmowom przy stole 
nie było końca…
Dzisiaj emocje już nieco opadły, cer-
tyfikaty zawisły na ścianach siedzib 
nagrodzonych podmiotów, Bulanda 
dzierżący Znak Promocyjny ZAGÓ-
RZAŃSKIE DZIEDZINY zajął honoro-
we miejsce w tych przybytkach, a jego 
użytkownicy, nie marnując ani chwili 
cennego czasu, przystąpili do realizacji 
podjętych zobowiązań. O tym histo-
rycznym wydarzeniu zawsze już będą 
przypominać lokalne annały i piękne 
zdjęcia – nośniki najpiękniejszych prze-
żyć.

Magda Polańska

Gromadzimy się na comiesięcz-
nej Eucharystii, szczególnej, 
bo zagórzańskiej. Modlimy się 

w intencji Zagórzan, tego dzieła, tra-
dycji, mocy wiary, bo poprzez kulturę, 
także tą naszą, zagórzańską, chcemy 
być zawsze blisko Pana Boga. Tego nas 
uczył również św. Jan Paweł II – wita-
jąc uczestników Zagórzańskiej Mszy 
św. podkreślił O. Marek Kustroń, pro-
boszcz Parafii św. Józefa Oblubieńca 
NMP w Lubomierzu.
Ostatnią w sezonie zimowym regio-
nalną Eucharystię swoim udziałem, 
oprawą muzyczną oraz zaangażowa-
niem w liturgię słowa uświetnili go-
spodarze – Związek Podhalan oddział 
w Lubomierzu - zgromadzeni pod 
swoim sztandarem. Towarzyszyli im 
druhowie z miejscowej OSP oraz miesz-
kańcy Ziemi Zagórzańskiej. Uwagę 
zgromadzonych przykuwały piękne, 
odświętne regionalne stroje. Na tle dość 
współczesnych kolorowych gorsetów 
wyszywanych koralikami i kwiecistych 
spódnic, oko szczególnie przyciągały 
Śwarne Babki z KGW Łętowe, ubrane 
tak, jak zagórzanki nosiły się drzewiej. 
Znowu bardzo szybko minęło pół roku 
naszych spotkań w Lubomierzu. Na 
Zagórzańskiej Mszy św. spotkamy się 
tutaj ponownie w listopadzie. Od maja 

te Eucharystie będą odprawiane w za-
bytkowym kościele w Kasinie Wielkiej – 
przypomniał na zakończenie celebrans. 
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim 
zespołom, orkiestrom, kołom gospo-
dyń, rękodzielnikom i innym osobom 
zaangażowanym w piękną oprawę 
tego wydarzenia. Swoją postawą, włą-
czaniem się w tę inicjatywę, pięknymi 
regionalnymi strojami, muzyką, śpie-
wem, Waszą obecnością i modlitwą 
dajecie świadectwo wiary i ogromnej 
świadomości konieczności kultywowa-
nia zagórzańskich tradycji i przekazy-
wania ich młodemu pokoleniu.

Na majowej Zagórzańskiej Mszy św. 
spotykamy się w Kasinie Wielkiej, ale 
UWAGA! 29 maja b.r. o godz. 14.00. 
Na prośbę wielu osób zmieniamy ter-
min regionalnych Eucharystii na każdą 
ostatnią niedzielę miesiąca. Godzina 
pozostaje bez zmian – informują orga-
nizatorzy wydarzenia. 
Oczywiście przypomnimy Wam o tej 
zmianie poprzez rozwieszenie plaka-
tów oraz informacje medialne. Do zo-
baczenia!

Magda Polańska

Gospodarze miejsca uświetnili 
Zagórzańską Mszę Świętą
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Zagórzanie mają kolejne po-
wody do świętowania – cztery 
zagórzańskie potrawy zostały 

bowiem przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi wpisane na Listę Pro-
duktów Tradycyjnych!
Od dzisiaj zagórzańska zupa z korpieli 
na mleku,pierogi z suszonymi śliwka-
mi, kluski rozgarnywane zwane sapką 
oraz kołacz razowy na słono smakują 
jeszcze lepiej!
Powody do uczczenia tego dnia 
w sposób szczególny mają Śwarne Bab-
ki z KGW Łętowe, które wnioskowały 
o ten zaszczytny certyfikat. Wszystkie 
działania zmierzające do szczęśliwego 
finału prowadziły w ramach inicjatyw 
podejmowanych przy budowie mar-
ki lokalnej Zagórzańskie Dziedziny, 
przy współpracy z partnerami tej mar-
ki lokalnej oraz Olgą Gałek z Fundacji 
Miejsc i ludzi Aktywnych MiLA. Na 
realizację zadania, w ramach którego 
wnioskowały o wpis zagórzańskich 
potraw na Listę Produktów Trady-
cyjnych, łętowianki pozyskały grant 
z Małopolskiego Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej – Subregion Są-
decki.
Aby jednak produkty mogły zostać uznane 
za tradycyjne i znaleźć się na tej zaszczyt-
nej liście trzeba było przejść długi proces 
ich badań etnograficznych i kwerendy 
merytorycznej oraz ich dokładnego, wręcz 
drobiazgowego opisu (pomocy w tym za-
kresie udzielili nam pracownicy Muzeum 
im. Władysława Orkana w Rabce – Zdro-
ju), a potem weryfikacji w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Małopolskie-
go – informują Śwarne Babki. Dużym 
przeżyciem dla nas była „obrona” tych 
potraw przed 12 – osobową Radą powołaną 
przez Marszałka; zasiadają w niej bowiem 

sami specjaliści. Optymizmem napawał 
nas fakt pochwały, jakiej nam i naszym 
produktom udzielili przedstawiciele Rady, 
w tym Inspektor ds. jakości produktu. 
Z niecierpliwością oczekiwałyśmy na wyni-
ki powtórnej weryfikacji naszych wniosków 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
– wspominają łętowianki.
To prawdziwie dziedzinna chwila! Rozko-
szujmy się nią jak najdłużej! A tym, którzy 
chcieliby rozkoszować się smakiem naszych 
dzisiejszych bohaterek – certyfikowanych 
potraw – zapraszamy na warsztaty z ich 
przygotowania.
Śwarne Babki nie tylko nauczą Was jak je 
robić, ale też podejmą z prawdziwą, zagó-
rzańską gościnnością! – zachęcają kre-
atorzy Zagórzańskich Dziedzin. KGW 
Łętowe – jesteśmy z Was dumni! – dodają 
Zagórzanie.
Śwarne Babki z KGW Łętowe przy-

gotowujące cztery tradycyjne, zagó-
rzańskie potrawy, wzięły udział w na-
graniu spotu reklamującego te dania, 
którego autorami są Małgorzata i Jacek 
Flig ze Stowarzyszenia Filmowego – 
Wyspy Kultury. Były również boha-
terkami reportażu „Produkt lokalny 
w działaniach kół gospodyń wiejskich” 
wyemitowanego w TVP 3 Kraków. Za-
proszenie do udziału w tym odcinku 
otrzymały od Małopolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Karniowi-
cach.
Potrawy, które właśnie zostały wpisa-
ne na Listę Produktów Tradycyjnych, 
były wielokrotnie nagradzane podczas 
różnych konkursów, a „Zagórzańska 
zupa z korpieli na mleku” urosła już 
w regionie do rangi kultowej.

Magda Polańska

Marcowe spotkanie Kreato-
rów i Partnerów Zagórzań-
skich Dziedzin było okazją 

do planowania kolejnych dziedzin-
nych działań w Regionie Zagórzań-
skim. Animatorka zagórzańskiej marki 
lokalnej wprowadziła Użytkowników 
Znaku Promocyjnego ZAGÓRZAŃ-
SKIE DZIEDZINY w arkana promocji 
pod wspólnym znakiem, sieciowania 
ofert oraz współpracy z osobami, pod-
miotami i instytucjami z regionu. 

Partnerzy Zagórzańskich Dziedzin 

mieli okazję poznać pierwsze zagórzań-
skie produkty, usługi i inicjatywy, któ-
rym przyznano prawo do użytkowania 
i posługiwania się Znakiem Promocyj-
nym ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY. 
Podzieli się również swoimi planami 
związanymi z promocją regionu, budo-
waniem więzi i tożsamości zagórzań-
skiej oraz propozycjami współpracy 
w zakresie dziedzinnych działań, a tak-
że możliwością ich rozwoju.

Prowadzący warsztaty z oferty Zagó-
rzańskich Dziedzin dyskutowali o mo-

dyfikacji swoich kreatywnych działań, 
sposobów ich promocji, dystrybucji, 
komunikacji oraz włączenia tej aktyw-
ności w proces tworzenia spójnej i zin-
tegrowanej oferty turystycznej regionu. 
Marka lokalna Zagórzańskie Dziedzi-
ny jest narzędziem promocji Regionu 
Zagórzańskiego, poprzez prezentację 
wysokiej jakości produktów, usług 
i inicjatyw związanych z tym regionem, 
oferowanych i realizowanych przez re-
gionalnych twórców, usługodawców 
oraz regionalne instytucje i podmioty 
ekonomii społecznej. Budowana jest 

Zagórzańskie potrawy wpisane 
na Listę Produktów Tradycyjnych!

Dziedzinne rozmowy o przyszłości
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w oparciu o lokalne zasoby oraz bogate 
dziedzictwo kulturowo – historyczne 
i przyrodnicze Regionu. Powstała z ini-
cjatywy Gminy Mszana Dolna (rozsze-
rzona na dwa pozostałe zagórzańskie 
samorządy: Miasto Mszana Dolna 
i Gminę Niedźwiedź) w odpowiedzi 

na potrzeby mieszkańców, podmio-
tów gospodarczych, organizacji spo-
łecznych, w tym Podmiotów Ekonomii 
Społecznej i instytucji wspierających 
zrównoważony rozwój Regionu na 
obszarach górskich i podgórskich z wy-
korzystaniem potencjału przyrodnicze-

go i kulturowego, w oparciu o walory 
naturalne i zasoby lokalne, produkty 
markowe.

Opiekę merytoryczną procesu budowy 
marki lokalnej Zagórzańskie Dziedziny, 
w ramach projektu „Małopolski Ośro-
dek Wsparcia Ekonomii Społecznej – 
Subregion Sądecki”, który jest współ-
finansowany przez Unię Europejską ze 
środków Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Małopolskie-
go 2014-2020 w ramach Priorytetu IX 
„Region Spójny Społecznie”, Działanie 
9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”, 
prowadzi Olga Gałek, Wiceprezes Fun-
dacji Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA, 
specjalista z zakresu budowania marki 
lokalnej i rozwoju ekonomii społecznej.

Magda Polańska

Zagórzanskie Dziedziny / Informacje z naszych instytucji

Obchodzony w całym kraju 
1 marca Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych jest stałym 

elementem w kalendarzu Szkoły Pod-
stawowej Nr 1. Tego dnia klasy ósme 
uczestniczyły w projekcji filmu o sani-
tariuszce piątej Wileńskiej Brygady AK 
– Ince – Danucie Siedzikównej, tej, któ-
ra „zachowała się jak trzeba”, i mimo 
brutalnego śledztwa nie wydała niko-
go… Skazana na śmierć, w chwili egze-
kucji zdążyła jeszcze krzyknąć: „Niech 
żyje Polska”. Ten przejmujący filmowy 
dokument wywarł na oglądających 
duże wrażenie.

W młodszych klasach na lekcjach wy-
chowawczych uczniowie obejrzeli 
inne krótkie filmy przybliżające histo-
rię powstania antykomunistycznego 
w Polsce po II wojnie światowej i po-
znali niektórych wielkich bohaterów 
tamtych lat – Witolda Pileckiego, Łuka-
sza Cieplińskiego, Zygmunta

Szyndzielarza… W holu szkoły – za-
równo społeczność naszej szkoły jak 
i odwiedzający goście mogli zapoznać 
się z krótką wystawą z okazji Dnia 
Żołnierzy Wyklętych. Tutaj ze szcze-
gólnym zainteresowaniem czytano 
fragmenty grypsów – listów pisanych 
z więzienia przez płk. Łukasza Ciepliń-
skiego ps. Pług. Oczekując na wykona-
nie wyroku śmierci żegnał się w nich 
z ukochaną żoną i synkiem oraz umiło-
waną ojczyzną. Na wystawie znalazło 
się też kilka listów, jakie pisały polskie 
dzieci do towarzysza Bieruta. Prosiły 
w nich o ułaskawienie przebywających 
w więzieniach i często
skazanych na śmierć tatusiów… Żad-
na z tych dziecięcych próśb nie została 
wysłuchana.
Ci bohaterowie walczyli i ginęli dla 
Polski. Dla nas.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
red i fot. SP 1

Zainteresowanie oddziałem dzie-
cięcym nowej biblioteki przeszło 
nasze najśmielsze oczekiwania. 

Już od pierwszych dni zaczął on roz-
brzmiewać radością i entuzjazmem 
młodych czytelników. Nowe książki, 
ciekawe gry edukacyjne oraz odpo-
wiednio wyposażona sala zabaw przy-
czyniły się do tak licznych odwiedzin. 
Mamy nadzieję, że miejsce to zawsze 
będzie tętnić życiem i pozytywną ener-
gią. Serdecznie zapraszamy do odwie-
dzin!

red i fot. Miejska Biblioteka

1 MARCA – pamiętamyBezcenna 
dziecięca 

radość



www.mszana-dolna.eu 17Wiosna 1/2022

Informacje z naszych instytucji

Na początku lutego w SP Nr 1 
uczniowie trzech klas pierw-
szych zostali pasowani na czy-

telników biblioteki szkolnej. Podczas 
spotkania, na które zostali zaproszeni 
ze swoimi wychowawcami, poznali 
regulamin biblioteki, sposób wypoży-
czania książek oraz zalety czytania . 
Odgadywali także bajkowe zagadki, 
które sprawdzały znajomość utworów 
dla dzieci. Najważniejszym momentem 
było oczywiście złożenie uroczystego 
przyrzeczenia. Pierwszoklasiści zobo-
wiązali się, że będą szanować książki 
i korzystać z ich mądrości. Po przyrze-
czeniu nastąpiło uroczyste pasowanie 
na czytelnika. Na koniec spotkania 
uczniowie otrzymali pamiątkowe za-
kładki oraz Wyprawki Czytelnicze, 
które tak jak w poprzednim roku, dla 
dzieci rozpoczynających edukację 

w szkole podstawowej i stawiających 
swoje pierwsze kroki w nauce czytania, 
przygotował Instytut Książki w ramach 
kampanii „Mała książka-wielki czło-
wiek”.
Życzymy pierwszoklasistom, aby to 
uroczyste spotkanie i otrzymana wy-
prawka rozbudziły pasję do
czytania na długie lata.

red i fot. SP 1 Wtłusty Czwartek (24 lutego) 
zorganizowaliśmy nieco-
dzienną akcję pod hasłem 

„Pączek za książkę”. Przedsięwzięcie 
cieszyło się dużym powodzeniem. 
Dzięki tej radosnej wymianie nasza bi-
blioteka wzbogaciła swój księgozbiór 
o ciekawe pozycje wydawnicze zarów-
no dla dorosłych, jak i dla dzieci. Spon-
sorem wyrobów cukierniczych był Bo-
lesław Jania. 

red i fot. Miejska Biblioteka

W „Jedynce” kolejne 
pasowanie

Pączek 
za książkę

Obchody Dnia Kobiet w naszej 
bibliotece były bardzo uda-
ne. Czytelniczki uczestniczące 

w ciekawych i profesjonalnych prezen-
tacjach – pani kosmetolog (mgr Kata-
rzyna Orzeł) i dietetyk (mgr Emilia Wa-
cławik) – wzbogaciły się o nową wiedzę 
z zakresu zdrowia oraz pielęgnacji uro-
dy. Nie zabrakło także symbolicznego 
słodkiego upominku. Serdecznie dzię-
kujemy za obecność wszystkim zapro-
szonym gościom.

red i fot. Miejska Biblioteka

Święto Kobiet 
w Bibliotece

„Nie nudź się w domu 
– przyjdź do biblioteki”

14 marca wystartowaliśmy z cy-
klem spotkań dla dzieci i mło-
dzieży pod hasłem „Nie nudź 

się w domu – przyjdź do biblioteki”. 
Oferujemy warsztaty plastyczno-tech-
niczne (4-8 lat), zajęcia rozwojowo-pro-
filaktyczne (9-15) oraz piątkowe popo-
łudnia z grami planszowymi. Podczas 
pierwszych warsztatów plastyczno-
-technicznych dzieci radośnie prezen-
towały swoje umiejętności manualne. 
Wykonanie oryginalnych, kolorowych 
wazoników przyozdobionych włóczką 
oraz motywami kwiatowymi było dla 
małych rączek nie lada wyzwaniem. 
Środowe zajęcia rozwojowo – profi-
laktyczne odbyły się przy współpracy 
stowarzyszenia Kierunek Przyszłość. 
W trakcie zabaw ruchowych, mających 
na celu integrację uczestników, wyko-
rzystano pomoce animacyjne takie jak 
chusta klanzy czy przełamujący pierw-
sze lody „węzeł gordyjski”. Nie zabra-
kło także ciekawych eksperymentów 

naukowych, a przede wszystkim ser-
decznej pogawędki, zacieśniającej więź 
w grupie. Piątek z planszówką również 
okazał się przysłowiowym „strzałem 
w dziesiątkę”. Różnego typu gry, quizy 
i puzzle cieszyły się dużym zaintereso-
waniem.

red i fot. Miejska Biblioteka
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Sprawy społeczne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Mszanie Dolnej przystępuje 
do  Programu pt. ”Korpus Wsparcia 
Seniorów” na rok 2022 realizowany 
w ramach środków z Funduszu Soli-
darnościowego. 
W ramach programu seniorom z wieku 
65 lat i więcej zostanie zapewniony do-
stęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, 
które będą połączone z usługą operato-

ra pomocy. W przypadku trudnej sytu-
acji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie 
guzika alarmowego, znajdującego się 
na opasce, umożliwi połączenie się 
z gotową do interwencji centralą.
„Opieka na odległość” gwarantuje sze-
roko pojęty system bieżącego monito-
rowania stanu seniora w miejscu jego 
zamieszkania oraz pozwala na natych-
miastową reakcję w sytuacji zagrożenia 

zdrowia lub życia seniora.
Do udziału w programie będą kwalifi-
kowani seniorzy w wieku 65 lat i wię-
cej, którzy mają problemy z samodziel-
nym funkcjonowaniem ze względu 
na stan zdrowia, prowadzącym samo-
dzielnie gospodarstwo domowe lub 
mieszkający z osobami bliskimi, które 
nie są w stanie zapewnić im wystarcza-
jącego wsparcia.
W związku z powyższym zapraszamy 
zainteresowanych mieszkańców mia-
sta do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej   
pod numer tel. 18 33 10 084  lub osobi-
ście do siedziby MOPS przy ul. Staro-
wiejskiej 2 w Mszanie Dolnej.

Nazwa zadania: Wsparcie finansowe 
zadań i programów realizacji zadań 
pomocy społecznej.
Zgodnie z umową  nr 117/OPS/2021 
zawartej pomiędzy Skarbem Państwa 
– Wojewodą Małopolskim, a Miastem 
Mszana Dolna – Burmistrzem Miasta 
jest przeznaczenie dofinansowania 
zgodnie z zapisem w § 1 ust. 1- 3 jak 
poniżej:
1. Dotacja jest przeznaczona na dofi-

nansowanie zadania własnego bene-
ficjenta dotacji polegającego na utrzy-
maniu ośrodka pomocy społecznej, 
o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 
18 ustawy o pomocy społecznej.

2. Celem dotacji jest zapewnienie obsłu-
gi realizacji zadań, o których mowa 
w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz 

art. 18 ust. 1 pkt. 3-8, z uwzględnie-
niem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy 
społecznej.

3. Dotacja przeznaczona jest na wydat-
ki bieżące określone w art. 124 ust. 3 
ustawy o finansach publicznych i nie 
może być wydatkowana na wydatki 
majątkowe, o których mowa w art. 
124 ust. 4 tej ustawy.

Miasto Mszana Dolna podpisało umo-
wę z Wojewodą Małopolskim, który 
działa w imieniu Skarbu Państwa - 
umowa dotyczy realizacji wielolet-
niego programu rządowego „Posiłek 
w szkole i w domu”  na rok 2022, za-
danie polega na zapewnieniu pomocy 
w formie posiłku, świadczenia rzeczo-
wego lub świadczenia pieniężnego na 
zakup posiłku lub żywności osobom jej 
potrzebującym, w szczególności:
– dzieciom do czasu podjęcia nauki 

w szkole podstawowej,
– dzieciom do czasu ukończenia szkoły 

ponadpodstawowej  lub szkoły po-
nadgimnazjalnej,

– osobom i rodzinom znajdującym się 
w trudnej sytuacji materialnej lub ży-
ciowej, w szczególności osobom star-
szym, chorym i niepełnosprawnym.

Przyznanie pomocy uzależnione jest 
od kryterium dochodowego. Program 
realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Mszanie Dolnej.

Drodzy mieszkańcy Mszany Dolnej!

Program rządowy 
„Posiłek w szkole i w domu”

Rządowe wsparcie finansowe 
na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

W związku z realizacją programu „Posiłek w szkole i w domu” Miastu Mszana 
Dolna  przyznana została:
dotacja w wysokości:  67.892,00 zł,
kwota środków własnych wynosi: 16.973,00 zł
Całkowita wartość programu wynosi: 84.865,00 zł
Okres realizacji programu: od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Budżetu Państwa.

Okres realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku 
 
Wartość dofinansowania: 56.960,00 zł
Całkowita wartość zadania: 71.200,00 zł
Zadanie jest dofinansowane ze środków Budżetu Państwa
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Sprawy społeczne
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W Mieście Mszana Dolna od stycznia 
2022 r. działa Klub Senior+. Ośrodek 
wsparcia dla osób starszych został włą-
czony w strukturę Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Mszanie Dol-
nej i prowadzony z myślą o osobach 
w starszym wieku. Celem działania 
ośrodków jest podtrzymywanie spraw-
ności psychofizycznej osób starszych 
dla umożliwienia im jak najdłuższego 
funkcjonowania w środowisku ro-
dzinnym, sąsiedzkim, w miejscu za-
mieszkania. Mszański Klub działa 3 
razy w tygodniu w poniedziałki, środy 
i czwartki. Uczestnicy korzystają z sze-
rokiej oferty zajęć manualnych, rehabi-

litacyjnych, prelekcji i imprez okolicz-
nościowych. Planowane są warsztaty 
teatralne, warsztaty kulinarne, wspól-
ne wyjazdy kulturalne np. do kina, 
teatru, dostępne są stanowiska kompu-
terowe, pomieszczenie z urządzeniami 
do ćwiczeń i rehabilitacji, wyjazdy na 
basen, a pomysłów do zrealizowania 
nie brakuje.

Miasto Mszana Dolna podpisało umo-
wę nr 45/WP/2022/FS z Wojewodą 
Małopolskim, umowa dotyczy reali-
zacji zadania w ramach resortowego 
Programu Ministra Rodziny i Polityki 
Społecznej „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” edycja 2022., który 
jest finansowany ze środków Fundu-
szu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu jest wpro-
wadzenie usług asystenta jako formy 
ogólnodostępnego wsparcia w wyko-
nywaniu codziennych czynności oraz 
funkcjonowaniu w życiu społecznym, 
której adresatami są:
1. dzieci do 16. roku życia z orzecze-

niem o niepełnosprawności łącznie 
ze wskazaniami: konieczności stałej 
lub długotrwałej opieki lub pomocy 
innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodziel-
nej egzystencji oraz konieczności 
stałego współudziału na co dzień 
opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osoby niepełnosprawne posiadające 
orzeczenie o niepełnosprawności:

3. o stopniu znacznym lub
4. o stopniu umiarkowanym albo
5. traktowane na równi do wymienio-

nych w lit. a i b.
Usługi asystencji osobistej mogą 

w szczególności polegać na pomocy 
asystenta w:

1. wykonywaniu czynności dnia co-
dziennego dla uczestnika Programu;

2. wyjściu, powrocie lub dojazdach 
z uczestnikiem Programu w wybrane 
przez uczestnika miejsca;

3. załatwianiu spraw urzędowych;
4. korzystaniu z dóbr kultury (np. mu-

zeum, teatr, kino, galerie sztuki, wy-
stawy);

5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem 
o niepełnosprawności do placówki 
oświatowej lub przyprowadzaniu 
ich z niej.

Klub Senior+

Program rządowy „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

W związku z realizacją programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 
– edycja 2022  Miastu Mszana Dolna  przyznana została:
dotacja w wysokości:  130 356,00 zł ,
Całkowita wartość programu wynosi: 130 356,00 zł
Okres realizacji programu: od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Budżetu Państwa.
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Sprawy dla mieszkanców

Szanowni Mieszkańcy!
Zakład Gospodarki Komunalnej roz-
poczyna zbiórkę  czystego szkła, które 
może zostać poddane recyklingowi. 
Musi to być szkło opakowaniowe bez 
porcelany, szyb okiennych, szyb samo-
chodowych, ceramiki itp. Takie opako-
wania szklane muszą być opróżnione, 
puste, bez zawartości i zakrętek, mycie 
nie jest konieczne.
Należy je umieszczać w dotychczas 

stosowanych workach na szkło, któ-
re dodatkowo trzeba wyraźnie ozna-
kować napisem „CZYSTE SZKŁO”. 
Oznakowania trzeba dokonać albo pi-
sakiem niezmywalnym, albo za pomo-
cą naklejki, której wzór przedstawia-
my poniżej. Naklejki można uzyskać 
w Punkcie Obsługi w Urzędzie Miasta 
Mszana Dolna.
Przedsięwzięcie z jednej strony jest 
podyktowane stałym doskonaleniem 
form dbania o środowisko naturalne, 
z drugiej zaś potrzebą optymalizacji 
kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Zakładamy, że zmniej-
szenie ilości odpadów oddawanych 
do utylizacji pozwoli wygenerować 
oszczędności w opłatach. Trzeba jed-
nak zaznaczyć, że jest to działanie pi-
lotażowe, a rzeczywiste korzyści bę-
dziemy mogli ocenić co najmniej po 
pierwszym kwartale funkcjonowania 
tego rozwiązania.
Gorąco zachęcamy Mieszkańców do 
aktywnego włączenia się w to przed-
sięwzięcie. Pozytywny wpływ tej akcji 
na nasze środowisko jest bezsprzeczny.

Akcja „Czyste szkło”

Szanowni Mieszkańcy!
Rozpoczął się kolejny rok budżetowy 
tej kadencji. W 2022 roku oprócz spo-
tkań w formie „Pytań i odpowiedzi” 
na moim profilu chciałabym spotkać 
się z Wami na żywo, a ze względu na 
czasami różne potrzeby, postanowi-
łam podzielić nasze spotkania zgodnie 
z wyznaczonymi okręgami wyborczy-
mi, tak by na każdym spotkaniu mógł 
pojawić się konkretny radny z danego 
okręgu.

Spotkania będą w czwartki o godz. 
18:00 i potrwają najwyżej 2 godziny. 
Poniżej podaję daty spotkań wraz z in-
formacją, którego okręgu dotyczą oraz 
nazwiskiem radnego reprezentującego 
ten okręg. Miejsca spotkań podane zo-
staną tydzień przed wydarzeniem – je-
śli mają Państwo taką możliwość warto 
śledzić oficjalny profil Burmistrz Mia-
sta Mszana Dolna Anna Pękała

Burmistrz Miasta zaprasza 
na spotkania Mieszkańców

1. 7 kwietnia 2022 roku – okręg nr 1 ulice: Stawowa i Zarabie – radny Tadeusz Żmuda
2. 21 kwietnia 2022 roku – okręg nr 2 ulice: Asnyka, Kościuszki, Marka, Ogrodowa – radny Jacek Wardyński
3. 5 maja 2022 roku – okręg nr 3 ulice: Fabryczna, Kolbego, Krasińskiego, Starowiejska (od nr 2-8 

i od nr 1-13) – radny Jan Szynalik
4. 19 maja 2022 roku – okręg nr 4 ulice: Chopina, Modrzejewskiej, Moniuszki, Paderewskiego, Jarzębinowa, Ko-

nopnickiej, Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Tolińskiego, Żeromskiego 
– radna Krystyna Pazdur

5.  2 czerwca 2022 roku – okręg nr 5 ulice: Zakopiańska, Kazimierza Wielkiego, Mroza, Stachury, Spokojna, Orzesz-
kowej – radna Joanna Sochacka

6. 23 czerwca 2022 roku – okręg nr 6 ulice: Grunwaldzka, Piłsudskiego, Topolowa, Zielona, Flizaka, Stabrawy, Ma-
linowa, Jana Matejki, Rakoczego, Smrekowa, Szymanowskiego – radny Michał 
Liszka

7. 7 lipca 2022 roku – okręg nr 7 ulice: Leśna, Rynek, Jana Pawła II – radna Janina Flig
8. 21 lipca 2022 roku – okręg nr 8 ulice: Słoneczna, Spadochroniarzy (od początku do nr 104) – radny 

Radosław Rusnarczyk
9. 4 sierpnia 2022 roku – okręg nr 9 ulica: Słomka (od nr 2-178 i od nr 1-41A) – radny Janusz Matoga
10. 25 sierpnia 2022 roku – okręg nr 10 ulica: Słomka (od nr 180 do końca i od nr 43 do końca) – radny Stanisław Antosz
11. 15 września 2022 roku – okręg nr 11 ulica: Orkana – radna Elżbieta Smaga
12. 22 września 2022 roku – okręg nr 12 ulica: Starowiejska nr 89, 89A, 89B, 89C, 89D) – radna Agnieszka Sasal
13. 6 października 2022 roku – okręg nr 13 ulice: Podhalan, Zagórzan, Kopernika, Popiełuszki, Starowiejska 

(od nr 14-42L i od nr 15-99), pl. św. s. Faustyny – radny Bogdan Surówka
14. 20 października 2022 roku – okręg nr 14 ulice: Starowiejska (od nr 44 do końca i od nr 101 do końca), Krakowska (od nr 

2-62 i od nr 1-27M) – radny Kamil Korda
15. 3 listopada 2022 roku – okręg nr 15 ulice: Spadochroniarzy (od nr 106 do końca), Krakowska (od nr 64 do końca i od 

nr 29 do końca) – radny Ryszard Sitkowski

Zapraszam na spotkania!
Anna Pękała

Burmistrz Miasta Mszana Dolna
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Od 1 lipca 2021 roku każdy Wła-
ściciel lub Zarządca budynku 
ma obowiązek złożenia dekla-

racji do Centralnej Ewidencji Emisyjno-
ści Budynków (CEEB) dotyczącej źró-
deł ciepła i źródeł spalania paliw.
Celem złożenia deklaracji jest pozyska-
nie rzetelnych i wiarygodnych informa-
cji od mieszkańców na temat używa-
nych źródeł ogrzewania swoich domów 
oraz stosowanego opału. Zebranie tych 
informacji w jedną bazę, pozwoli podej-
mować skuteczne działania mające na 
celu poprawę jakości powietrza.
 
Deklarację można złożyć na dwa spo-
soby
1. Elektronicznie poprzez wejście na 

stronę www.zone.gunb.gov.pl/  
i zalogowanie się za pośrednictwem 
profilu zaufanego.

2. Pobierając odpowiedni rodzaj dekla-
racji, a następnie składając wypeł-
nioną  w Urzędzie Miasta Mszana 
Dolna. 

 
Poniżej udostępniamy Państwu nie-
zbędne linki do pobrania dokumentów.

• Instrukcja-CEEB (.pdf)
• Deklaracja dotycząca źródeł ciepła 

i źródeł spalania paliw -  
Formularz A (.pdf)

• Deklaracja dotycząca źródeł ciepła 
i źródeł spalania paliw -  
Formularz A - przykład wypełnionej 
deklaracji (.pdf)

• Deklaracja dotycząca źródeł ciepła 
i źródeł spalania paliw -  
Formularz B (.pdf)

• Deklaracja dotycząca źródeł ciepła 
i źródeł spalania paliw -  
Formularz B - przykład wypełnionej 
deklaracji (.pdf)

• Informacje o CEEB (.pdf)
Co to jest Centralna Ewidencja Emisyj-
ności Budynków (CEEB)?
CEEB to system informacji o źródłach 
ogrzewania budynków w Polsce. Ze-
brane informacje pozwolą dostosować 
działania nakierowane na walkę ze 
smogiem. 
Docelowo w systemie pojawią się infor-
macje na temat wszystkich programów 
finansowania wymiany pieców. Możli-
we będzie także zamówienie przeglądu 
kominiarskiego.
 
Czy muszę składać deklarację do 
CEEB?
Tak, od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel 
lub zarządca budynku ma obowiązek 
przekazać informację o sposobie ogrze-
wania budynku. Dotyczy to domów 
mieszkalnych, budynków gospodar-
czych i lokali usługowych. 

 
Do kiedy mam czas?
Termin na złożenie deklaracji dla istnie-
jących budynków mija 30 czerwca 2022 
roku. Dla nowych budynków oraz tych, 
w których dokonano zmiany sposobu 
ogrzewania, deklarację należy złożyć 
w ciągu 14 dni od pierwszego urucho-
mienia źródła ciepła.
 
Jakie źródła ciepła muszą zostać zgło-
szone?
Zgłoszeniu podlegają m.in.:
- sieć ciepłownicza,
- kotły na paliwo stałe (węgiel/drew-
no),
- kominki, kozy, piece kaflowe, kuchnia 
węglowa,
- kotły i kominki gazowe,
- kotły olejowe,
- pompy ciepła, 
- ogrzewanie elektryczne, bojler elek-
tryczny, 
- kolektory słoneczne do ciepłej wody 
użytkowej lub z funkcją wspomagania 
ogrzewania. 
 
NIE ZGŁASZAMY: paneli fotowolta-
icznych i klimatyzatorów.
 
Więcej informacji 
Informacje o CEEB dostępne są na stro-
nie internetowej Głównego Urzędu 
Nadzoru Budowlanego www.gunb.
gov.pl oraz w Urzędzie Gminy.

Szanowni Państwo,
W związku z otrzymaniem informacji 
o wybraniu do dofinansowania pro-
jektu nr RPMP.04.04.02-12-0241/18 
pn. ,,Obniżenie poziomu niskiej emisji 
w Mszanie Dolnej – wymiana starych 
kotłów, pieców, urządzeń grzewczych 
na paliwa stałe w indywidualnych go-
spodarstwach domowych w ramach 
RPO WM 2014-2020 – ETAP II’’ zachę-
cam mieszkańców miasta do składania 
ankiet wraz z oświadczeniami.
Realizacja projektu planowana była na 

lata 2019 - 2020, jednak dopiero w tym 
roku otrzymamy środki na realizację 
projektu. Wiele osób, które wówczas 
zapisało się do programu zdążyło wy-
konać już instalację na własną rękę 
dlatego tez zachęcam mieszkańców za-
interesowanych wymianą kotłów stało-
palnych na gazowe w latach 2022-2023 
do składania ankiet wraz z oświadcze-
niami.
Ilość przewidziana do realizacji na lata 
2022-2023: 150 instalacji gazowych. 
Można pozyskać do 14 000 zł.

Aby wziąć udział w projekcie należy 
wypełnić ankietę wraz z oświadcze-
niem, która dostępna jest w wersji pa-
pierowej w urzędzie oraz na stronie 
internetowej miasta.
Zainteresowanych mieszkańców 
prosimy o wypełnienie powyższych 
dokumentów, które można składać:
1. Osobiście w Urzędzie Miasta 

w Mszanie Dolnej – pokój 201,
2. Za pomocą poczty na adres urzędu,
3. Za pomocą poczty elektronicznej 

(należy wysłać skan podpisanych 

Przypominamy o obowiązku obowiązku 
składania deklaracji do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków

Dotacje do kotłów gazowych



Wiosna 1/2022www.mszana-dolna.eu22

Organizacje pozarzadowe

13 marca odbyło się Walne 
Zebranie Sprawozdawcze 
członków OSP Mszana Dol-

na. Zarząd jednostki otrzymał jedno-
myślne absolutorium. Dh Stanisław 
Antosz został honorowym prezesem 
mszańskiej OSP. W zebraniu udział 
wzięli: burmistrz Anna Pękała, Ko-
mendant Powiatowy Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Limanowej Wojciech 
Frączek, prezes limanowskiego ZOP 
ZOSP RP Grzegorz Janczy, prezes 
ZOMG ZOSP RP, a zarazem wójt gmi-
ny Mszana Dolna Bolesław Żaba, dh 

Kazimierz Czyrnek oraz przewodni-
czący spotkania Franciszek Dziedzina.
Po wysłuchaniu sprawozdań za rok 
2021: prezesa, naczelnika, kapelmistrza 
orkiestry, skarbnika, przewodniczące-
go Komisji Rewizyjnej oraz po wysłu-
chaniu planów zarządu na rok 2022 
nastąpiło głosowanie, w którym zarząd 
otrzymał jednomyślne absolutorium. 
Kolejno nastąpiły wystąpienia zapro-
szonych gości, a następnie wręczono 
odznaczenia za wysługę lat, nagrody 
ufundowane przez Urząd Miasta dla 
najczęściej wyjeżdżających członków 

naszej OSP za rok 2021 oraz nagrody 
przyznane przez zarząd jednostki.
Nagrody w postaci dyplomów za dzia-
łalność na rzecz jednostki powędro-
wały do druhny Marii Kasprzyk oraz 
Tomasza Magierskiego, nagroda w po-
staci tytułu Naczelnika Honorowego 
OSP w Mszanie Dolnej do druha Kazi-
mierza Popiołka, a nagroda w postaci 
tytułu Prezesa Honorowego do Stani-
sława Antosza.

red i fot. OSP Mszana Dolna

dokumentów na adres ekomd@
mszana-dolna.pl)

Osoby które złożą wymagane do-
kumenty, zostaną zgłoszone do 

oceny energetycznej budynku 
w ramach realizowanego projektu. 
Oceny energetyczne są bezpłatne. 
Informacje w sprawie dofinansowa-
nia do wymiany kotłów udzielane są 

w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej, 
pok. 201 (II piętro), telefonicznie, pod 
numerem (18) 33 10 622 wew. 201 lub 
przez e-mail: ekomd@mszana-dolna.pl.

Walne zebranie członków Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej

fo
t. 

Sm
og

La
b

Sprawy dla mieszkanców /
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Turystyka

Do poznawania niezapomniane 
uroków „beskidzkich wysp” 
zachęcają organizatorzy: Fo-

rum Gmin Beskidu Wyspowego oraz 
Fundacja Rozwoju Regionu Rabka.
Ramowy Program XIII edycji akcji 
„Odkryj Beskid Wyspowy 2022” 102 
Wyspy Beskidu Wyspowego 
• godz. 8:00 - Wyjście na trasę pod 

opieką przewodników z miejsca 
zbiórki

• godz. 11:00 - Msza Św. Polowa, 
przywitanie gości przez gospodarza 
Gminy, występy kapeli, zespołów 
regionalnych i muzycznych, pokazy 
ratownictwa w górach GOPR, Straż 
Pożarna, ciekawostki, anegdoty 
i historia o Beskidzie Wyspowym 
– przewodnicy PTTK, Konkurs wie-
dzy o Beskidzie Wyspowym, Gminie 
i PTTK, Wybór Najmilszej, Najmil-
szego, Najmłodszego i Najstarszego, 
Uczestnika, z Najdalszego Zakątka 
Polski i świata, Rodzinne Odkry-
wanie, Wspólny grill i regionalne 
potrawy, Zbiorowa fotografia

• godz. 14:00 - Wyjście na trasę
• godz. 17:00 - Zakończenie i powrót 

do miejsca zbiórki
Wyjście na trasę o godz. 8:00 (za wy-
jątkiem Lubonia Wielkiego nocne 

o godz.20.00, Miejskiej Góry, Ćwilina 
o godz. 7:00, Urbaniej Góry o godz.9:00) 
bez względu na pogodę, na szczycie 
Msza Św. Polowa, występy, pokazy, 
konkursy, wspólny grill. Uczestnictwo 
w cyklu jest bezpłatne, nie wymaga 
zgłoszenia, wystarczy przyjść na miej-

sce zbiórki. Każdy uczestnik bierze 
udział w wędrówkach na własną od-
powiedzialność. Dla turystów będzie 
zabezpieczony autobus powrotny do 
miejsca zbiórki. Uczestnicy wędrówek, 
którzy przejdą całą trasę zgodnie z pro-
gramem otrzymają po zatwierdzeniu 
przez COTG PTTK odznaki: Złotego 
Rysia 2022 i Złotego Rysia Główny 
Szlak Beskidu Wyspowego „Beskidz-
kie Wyspy”. 
Szczegóły na stronie: www.odkryj-
beskidwyspowy.pl i www.face-
book.com/odkryjbeskidwyspowy  
 
UWAGA : forma realizacji programu 
uzależniona jest od rozwoju epidemii 
Covid-19

XIII edycja akcji 
ODKRYJ BESKID WYSPOWY 2022

Harmonogram wędrówek:
5 czerwca 2022 – Urbania Góra – organizator Gmina Tokarnia
12 czerwca 2022 – Ostra – organizator Gmina Mszana Dolna
19 czerwca 2022 – Modyń – organizator Gmina Łącko
3 lipca 2022 – Stacja Kolejowa w Dobrej – X Galicyjski Piknik Kolejowy i Bicie Rekordu 

Świata w śpiewaniu piosenki kolejowej – organizator Gmina Dobra
26 czerwca 2022 – Kiczora Kamienicka – Gmina Kamienica
2 lipca 2022 – Luboń Wielki /sobota - wędrówka nocna/ - organizator Miasto Rabka-Zdrój
3 lipca 2022 – Grodzisko - organizator Gmina Raciechowice i Gmina Wiśniowa
10 lipca 2022 – Kamionna - organizator Gmina Laskowa, Gmina Limanowa ,Gmina Żegocina, Gmina Trzciana
17 lipca 2022 – Ćwilin - organizator Gmina Dobra
24 lipca 2022 – Łyżka - organizator Gmina Łukowica
31 lipca 2022 – Kostrza - organizator Gmina Jodłownik
7 sierpnia 2022 – Szczebel - organizator Gmina Lubień
14 sierpnia 2022 – Jaworz – organizator Gmina Limanowa
15 sierpnia 2022 – Potaczkowa - organizator Gmina Niedźwiedź
21 sierpnia 2022 – Łopień - organizator Gmina Dobra i Gmina Tymbark
28 sierpnia 2022 – Mogielica - organizator Gmina Słopnice
4 września 2022 – Patryja - organizator Sołectwo Węglówka
11 września 2022 – Miejska Góra / Łysa Góra - organizator Miasto Limanowa
18 września 2022 – Lubogoszcz - organizator Miasto Mszana Dolna
2 października 2022 – XI Festiwal Zespołów Regionalnych Beskidu Wyspowego „Beskidzka Podkówecka” – Dobra Park 

Małachowski – organizator Gmina Dobra i Gminny Ośrodek Kultury
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Turystyka

Malowana mapa – kolejny punkt 
w mikroprojekcie zrealizowany

Malowana mapa – to kolejny 
z rezultatów mikroprojektu 
„Aktywni z każdej strony 

– polsko-słowackie dziedzictwo spor-
towe Gminy Nižná i Miasta Mszana 
Dolna” w ramach programu Inter-
reg Polska-Słowacja prowadzonego 
wspólnie z partnerską gminą. Projekt 
rozpoczął się w marcu zeszłego roku 
i zawiera w sobie kilka znaczących 
działań. Głównym celem było udoku-
mentowanie w formie książek historii 
sportu zarówno w Mszanie Dolnej, jak 
i w Niżnej. Zebrane materiały stwo-
rzą unikatowe pozycje i będą służyć 
kolejnym pokoleniom. To również 
ogrom pracy, której poświęcili się po 
polskiej stronie był to Michał Wójcik 
historyk, pasjonat miasta i jego histo-
rii, natomiast po słowackiej stronie był 

to Andriej Brčák– czynny sportowiec, 
społecznik. Finał tych działań pozna-
my już w czerwcu.
W lipcu zeszłego roku udało się także 
rozegrać towarzyski mecz piłkarskich 
drużyn FK Niżna i KS Turbacz na 
nowo otwartym stadionie. Również 
wcześniej, działaliśmy sportowo po 
obu stronach granicy: wspólne me-
cze towarzyskie, wyjazdy na zawody 
narciarskie, liczna grupa zawodników 
przyjechała w 2020 roku na współor-
ganizowaną przez Miasto – Spartakia-
dę KSM i zdobyła kilka najwyższych 
lokat. Czas epidemii mocno ograni-
czył nam wspólne kontakty, cieszmy 
się jednak z tego co razem udało nam 
się wypracować. Ważnym elementem 
jest realizowany turystyczny aspekt 
mikroprojektu – obie gminy zyskają 

przewodniki oraz malowane mapy 
– ręcznie malowane mapy oddające 
przestrzenne ukształtowanie terenu. 
Stworzenie takich malarskich arcy-
dzieł to żmudna i długa praca, ale efekt 
jest powalający. Ktoś, kto ma trudno-
ści w umiejscowieniu się na mapie, 
bez trudu skorzysta z takiej wizualnej 
podpowiedzi. Takie mapy można czę-
ściej spotkać u naszych sąsiadów, po 
słowackiej stronie - nas ogromnie cie-
szy fakt, że udało się ją wykonać dla 
naszego miasta. Precyzyjnie oddane 
otaczające miasto szczyty nie będą 
miały już żadnych tajemnic, oznako-
wane są również ważne miejsca, za-
równo przedstawiające infrastrukturę 
rekreacyjną, jak i historycznie ważne 
miejsca, warte odwiedzenia.

Mikroprojekt realizowany jest przez Miasto Mszana Dolna
Partner mikroprojektu Gmina Nižná na Słowacji

Mikroprojekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za 
pośrednictwem Euroregionu TATRY w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A 

Polska-Słowacja 2014-2020.
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Sport

„Ferie z nartami 2022”

Ferie zimowe to dla uczniów czas 
odpoczynku od nauki szkolnej, 
ale przede wszystkim czas na 

relaks, umysłowy odpoczynek i jeśli 
pogoda pozwala, to czas na zimowe 
szaleństwo związane oczywiście z bia-
łym śnieżnym puchem. Naprzeciw 
zainteresowaniom wyszedł Uczniow-
ski Klub Sportowy „Beskid” Mszana 
Dolna, który z pomocą mszańskiego 
Magistratu zrealizował zadanie pu-
bliczne „Niech każdy się dowie, że 
jeżdżę na nartach, bo dbam o zdro-

wie”. Na stoku narciarskim Kasina-ski 
Trenerzy UKS „Beskid” prowadzili 
zajęcia z nauki i doskonalenia jazdy 
na nartach w myśl idei „Bezpieczne 
ferie z nartami”. Uczestnikami za-
jęć narciarskich byli uczniowie z obu 
mszańskich szkół podstawowych. 
Oprócz przekazywanych informacji 
dotyczących techniki jazdy na nar-
tach, poruszana były także kwestie 
związane z bezpiecznym przebywa-
niem na stoku i w jego obrębie. Zada-
nie było dofinansowane przez Urząd 

Miasta Mszana Dolna. Oprócz zajęć 
na stoku klub zrealizował zajęcia w ra-
mach „Zimowej półkolonii sportowej 
2022”. Zajęcia tenisowe, gry i zabawy, 
zajęcia gimnastyczne odbywały się 
codziennie w szkole podstawowej nr 
1 w Mszanie Dolnej. Uczestnicy mieli 
zagwarantowane wyżywienie oraz fa-
chową obsadę trenerską. 

red i fot.                                                                                                    
Trener UKS „Beskid”                                                                                                     
Łukasz Dobrowolski
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Sport

SPORTOWA „JEDYNKA”

To, że „mszańska Jedynka” od 
lat wiedzie prym w powiato-
wych rankingach sportowych 

nie jest tajemnicą. Tak też jest i w tym 
roku szkolnym. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej n1 w Mszanie Dolnej 
uczestniczyli w 24 imprezach (w 41 
kategoriach), gdzie 10 krotnie sięgali 
po tytuły mistrzów powiatu lima-
nowskiego a raz województwa mało-
polskiego. Tytuły wicemistrzowskie 
zdobywali 9 krotnie a na trzecim miej-
scu podium stali 13 razy. Największe 
osiągnięcia notowano w kolarstwie 
górskim, sztafetowych biegach prze-
łajowych, lekkiej atletyce, pływaniu 
i narciarstwie alpejskim. Najbardziej 
utytułowani uczniowie to: Julia Fli-
śnik, Anna Gaweł oraz Mateusz Dzie-
dzina i Mikołaj Piecyk, którzy rywa-
lizują o zwycięstwo w rankingu na 
najlepszego sportowca 2021/22.
Wszystkich zainteresowanych zapra-
szamy na str. www.sp1mszanawf.cba.
pl , gdzie można znaleźć informacje na 
temat osiągnięć uczniów z „Jedynki”.                    

Red.i fot. Zbigniew Stachura



Uroczystości Katyńskie



Wyniki XXXIX Konkursu 
Palm Wielkanocnych „Zagórzańska Bagnięć”

KATEGORIA „ESTETYKA I PRECYZJA WYKONANIA” 
– PRACA INDYWIDUALNA
    1. Filip Orawiec
    2. Maciek Kowalczyk
    3. ex aequo: Marta Kowalczyk, Karolina Ostrowska

KATEGORIA „ESTETYKA I PRECYZJA WYKONANIA” 
– PRACA GRUPOWA
    1. Alicja i Mikołaj Wacławik
    2. Antoni i Małgorzata Orawiec
    3. Wolontariat przy Szkole Ponadgimnazjalnej im. Józefa 
Marka

KATEGORIA „ZAGÓRZAŃSKA BAGNIĘC”  
– PRACA INDYWIDUALNA
    1. Maksymilian Cichorz
    2. Dominik Antosz
    3. ex aequo: Kamil Kowalczyk, Bartosz Kubowicz

KATEGORIA „ZAGÓRZAŃSKA BAGNIĘC”  
– PRACA GRUPOWA
    1. Paweł i Michał Stożek
    2. Uczniowie klasy V ze Szkoły Podstawowej w Łostówce
    3. Bartek Malec i Dawid Babuśka

WYRÓŻNIENIA
    • Anna i Paweł Seredyńscy
    • Kinga, Anna i Paweł Łabuz
    • Miejskie Przedszkole Nr 2 w Mszanie Dolnej
    • Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszanie Dolnej
    • Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

Serdecznie gratulujemy!


