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Okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku to czas, kiedy w sposób 
szczególny odradzają się w ludzkich sercach dobroć i życzliwość, empatia 

i wrażliwość na los drugiego Człowieka. Wtedy, za sprawą Betlejemskiego Cudu, 
wstępuje w nas wszystkich nowa nadzieja, przyniesiona światu przez Dzieciątko – 

na to, że te wszystkie dobre emocje wytrwają z nami przez cały najbliższy rok.

Życzymy wszystkim Mieszkańcom Mszany Dolnej i Czytelnikom, 
by ten wyjątkowy czas upłynął Państwu w pokoju, zdrowiu i rodzinnej atmosferze, 

a nadchodzący 2022 rok był dla Was najlepszym z dotychczasowych.

Rada Miejska, Burmistrz Miasta 
i Pracownicy Urzędu Miasta Mszana Dolna
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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

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

Dyżur w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej ul. Starowiejska 2

Piątek: 8:00-12:00

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior + 
muszą wypełnić formularz rekrutacyjny i złożyć 
dokumenty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
przy ul. Starowiejskiej 2 w Mszanie Dolnej (w siedzibie 
MOPS w godz. 8:00 do 15:00; 
tel. 18 33 10 084)
 
Formularz rekrutacyjny – można pobrać:
• w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
(w godzinach 8:00-15:00);

• ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mszanie Dolnej.

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM 
„Klubu Senior+”!!!
Będziesz mógł skorzystać z zajęć 
aktywizacyjnych, takich jak:
▶ Zajęcia wokalne/teatralne
▶ Zajęcia kulinarne 
▶ Warsztaty rękodzielnicze  
▶ Zajęcia z edukacji zdrowotnej 
▶ Zajęcia usprawniające 
▶ Wieczorki taneczne 
 

Wybór zajęć zależy od ciebie!!!

Seniorze!!!  
Jeżeli jesteś:
• mieszkańcem Miasta Mszana 
Dolna,

• w wieku 60 +,
• osobą nieaktywną zawodowo 
i chcesz żyć w sposób aktywny
i twórczy,

• chcesz pomóc sobie i innym?

ZAPRASZAMY DO NOWO TWORZONEGO 
KLUBU SENIORA W MSZANIE DOLNEJ

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

W okresie od ostatniego 
wydania „Pod Lubogosz-
czą” Radni obradowali 

na 10-ciu sesjach, w czasie któ-
rych rozpatrywano i zatwierdzono 
kilkadziesiąt uchwał. 
Trwa realizacja zadania zainicjowanego 
przez Radnych, a dofi nansowanego ze 
środków Stowarzyszenia Euroregion 
Tatry pn. „Aktywni z każdej strony”. 
W ramach niego miasto otrzymało do-
tację, z której sfi nansowano m.in. uro-
czyste otwarcie wyremontowanego 
Stadionu miejskiego. Dalszymi działa-
niami będą: wydanie książki o historii 
mszańskiego sportu oraz materiałów 
promocyjnych, w tym mapy 3D nasze-
go Miasta.
Kilka kolejnych sesji okresu letnio-je-
siennego zdominował problem brud-
nej i zanieczyszczonej wody w pra-
wobrzeżnej części miasta. Po wielu 
spotkaniach i dyskusjach Radni uzy-
skali zapewnienie od Burmistrz miasta 
o podjęciu działań, zmierzających do 
skutecznego rozwiązania problemu. 
Pomoże w tym rządowe wsparcie fi -
nansowe na rozbudowę i modernizację 
miejskich wodociągów, które miasto 
już otrzymało.
Następstwem uchwały Rady Miejskiej 
o przystąpieniu do sporządzenia no-
wego studium rozwoju przestrzennego 

miasta było zlecenie przez p. Burmistrz 
opracowania projektu nowego doku-
mentu. Obecnie projekt jest wyłożo-
ny do wglądu oraz trwają konsultacje 
z mieszkańcami w tym zakresie. Każ-
dy zainteresowany może zgłosić swoje 
uwagi.
We wrześniu dotarła do nas smut-
na wiadomość o śmierci Honorowej 
Obywatelki Mszany Dolnej śp. Teresy 
Dangel z domu księżniczki Druckiej- 
Lubeckiej, potomkini hrabiowskiego 

rodu Krasińskich z Mszany Dolnej. 
W pogrzebie na warszawskich Powąz-
kach uczestniczyła delegacja naszego 
Miasta. Poczet sztandarowy utworzyli 
panowie: Wojciech Jamróz, Jan Łabuz 
i Andrzej Flig w tradycyjnych strojach 
zagórzańskich. Samorząd reprezento-
wali: Burmistrz Miasta oraz radni: Ja-
nusz Matoga, Jan Szynalik i Stanisław 
Antosz. Mszy pogrzebowej przewod-
niczył ks. Jerzy Raźny, proboszcz Para-
fi i św. Michała Archanioła w Mszanie 
Dolnej.
Na początku listopada delegacja nasze-
go samorządu odwiedziła partnerskie 
miasteczko Biri na Węgrzech. Była to 
kontynuacja współpracy międzynaro-
dowej, zainicjowanej przez burmistrza 
Józefa Kowalczyka. Podczas wizyty 
omówiono przede wszystkim możli-
wości współpracy w zakresie wymiany 
edukacyjno-kulturowej. Mamy nadzie-
ję, że już w przyszłym roku uczniowie 
z naszych szkół będą mogli odwiedzić 
swoich rówieśników na Węgrzech.
Zachęcam do dalszej lektury czasopi-
sma oraz oglądania obrad sesji Rady 
Miejskiej w internecie.

Szanowni Mieszkańcy

M ijający rok obfitował 
w wiele wydarzeń: otwar-
liśmy ponownie Stadion 

Miejski, wykonaliśmy kolejny 
etap sieci kanalizacyjnej na uli-
cy Słonecznej oraz ulicy Mroza, 
przebudowana została ulica Kra-
sińskiego, przeprowadziliśmy re-
mont wodociągu na ulicy Matejki, 
dokończona została przebudowa 
Miejskiej Biblioteki, wykonaliśmy 
także wiele mniejszych, ale równie 
znaczących inwestycji i remontów.
Po trzech latach aplikowania o środki 
zewnętrzne na dokończenie przebudo-
wy Ośrodka Kultury i Tradycji Górali 
Zagórzańskich otrzymaliśmy wstęp-
ną promesę opiewającą na 10 746 000 
złotych. Realizujemy też program 
e-administracji z dofi nansowaniem ze 

środków unijnych. Obecnie trwają pra-
ce przy budowie odcinka ulicy Mroza 
oraz zagospodarowania terenu wokół 
Biblioteki. O tym i innych ważnych dla 
Miasta sprawach przeczytacie Państwo 
w najnowszym numerze „Pod Lubo-
goszczą”. Znajdziecie tutaj też zesta-
wienie wszystkich istotnych dla Miasta 
inicjatyw podejmowanych w obecnej 
kadencji.  I chociaż w tym roku pande-
mia nie odpuszczała nie poddawaliśmy 
i wspólnie z większymi i mniejszymi 
Mieszkańcami Mszany Dolnej podej-
mowaliśmy różnego rodzaju akcje 
wspierające ekologię. Dziękuję wszyst-
kim, którzy angażują się w życie Miasta 
i dbają o naszą małą Ojczyznę. 

Słowo od Przewodniczącego

Janusz Matoga

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mszanie Dolnej

Słowo od Pani Burmistrz

Anna Pękała

Burmistrz Miasta
Mszana Dolna
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W poniedziałek 6 grudnia 
to pytanie można było 
zadać laureatom kon-

kursu „O Fotel Burmistrza – moja 
Mszana przyszłości”.  To właśnie 
w Mikołajki wyznaczyliśmy dzień, 
kiedy w fotelu Burmistrza Miasta 
mogli zasiąść nagrodzeni w kon-
kursie.
Mimo że konkurs otwierał możliwo-
ści na plastyczne, jak i pisemne prace, 
wpłynęły tylko graficzne wizualiza-
cje. Konkurs ogłosiliśmy 29 września 
w Święto Patrona Miasta – św. Michała 
Archanioła – i zakładał, że najmłodsi 
mieszkańcy podzielą się swoją wizją 
miasta przyszłości. Otrzymaliśmy pra-
ce czteroletniego Antoniego oraz na-
stoletniej Martyny – obie związane są 
z inwestycjami, o których intensywnie 
myśli również Burmistrz Miasta Anna 
Pękała. 

Młodego Burmistrza – Antoniego Cie-
żaka odwiedziliśmy w Przedszkolu 
Miejskim Nr 1. Niestety zaplanowany 
scenariusz dnia uległ zmianie, zdarza 

się to nawet najmłodszym włodarzom, 
ale złożone obietnice dotrzymamy 
w lepszym i zdrowszym dla wszyst-
kich czasie. Antoni przygotowany był 
znakomicie – wystąpił w swoim stroju 
najsłynniejszego harnasia – Janosika. 
Jak się okazało, to jego ulubiony boha-
ter, więc drodzy Rodzice: gratulujemy! 
Niewykluczone, że z takim podejściem 
Antoni pokaże swój przywódczy ta-
lent. Antoni zaproponował swoją wizję 
nowego przedszkola „Promyczek”, 
więc niespodzianką zarówno dla dzie-
ci, jak i dla pań z przedszkola była 
przygotowana wizualizacja projektu 
nowego budynku – kompleksu przed-
szkolnego przy ul. Marka. Dzieciom 
najbardziej podobały się zabawki na 
świeżym powietrzu, zupełnie tak jak 
na kolorowej pracy Antosia – otoczone 
zielenią. Antoni otrzymał od Pani Bur-

mistrz również dyplomy dla swojego 
przedszkola za udział w akcji „Sprząta-
nia Świata”, które są podziękowaniem 
za udział w ekologicznej akcji i ekoedu-
kacji najmłodszych. Jego rolą będzie 
przekazanie tych wyróżnień Pani Dy-
rektor. Na sam koniec okazało się, że 
najważniejsza nagroda za pracę prze-
rosła silnego harnasia. Mamy nadzieję, 
że ciężki pakunek pełen niespodzianek 
udało się zabrać do domu. 
Druga laureatka konkursu – Martyna 
Hadaniak – sama trafiła na drugie pię-
tro do gabinetu Pani Burmistrz. Przy 
herbacie i szarlotce miała okazję sze-
rzej opowiedzieć o swoim kolażu skła-
dającym się z trzech podstawowych 
życzeń: przebudowa Rynku – więcej 
zieleni i fontanna, likwidacja parko-
metrów oraz budowa kina. Dbanie 
o sprawy mieszkańców i ich szczęście 
to podstawa u Martyny, taką postawę 
również odpowiednio nagrodziliśmy. 
Nastoletnia Pani Burmistrz również 
zapoznała się z koncepcją przedszkola, 
ale z uwagi na jedno z jej trzech priory-
tetów – kino, zabraliśmy ją na zwiedza-
nie budynku nowego MOK-u. Wspól-
nie z Panią Burmistrz Anną Pękałą 
obejrzała salę kinowo-widowiskową 
oraz pomieszczenia przeznaczone na 
sale warsztatowo-zajęciowe. Zarówno 
Martynie, jak i wszystkim mieszkań-
com, życzymy, aby kino w Mszanie 
Dolnej szybko zaczęło wyświetlać fil-
my. Co więcej, takie życzenia wypo-
wiedziane w dniu Świętego Mikołaja 
mogą się prędko spełnić… Ze strony 
Miasta robimy wszystko, by tak było!
Serdecznie dziękujemy za udział 
w konkursie i jeszcze raz gratuluje-
my laureatom: Antoniemu Cieżakowi 
i Martynie Hadaniak.

Trudno jest być Mikołajem, 
a Burmistrzem..?
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Inwestycje

Zakończył się remont ul. Z. Kra-
sińskiego w Mszanie Dolnej. 
Realizacja zadania pn. „Przebu-

dowa drogi gminnej nr 30571 K w km 
0+004,60 do km 0+209,75 w miejscowo-
ści Mszana Dolna, powiat limanow-
ski” była możliwa do zrealizowania 
dzięki dofinansowaniu ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Ta ważna w mieście ulica nie tylko 
uzyskała nową nawierzchnię jezdni, 
ale również chodniki,  zjazdy, został 
wybudowany kanał technologiczny 
oraz przebudowano sieci kolidują-
ce z drogą (wodociągową, teleko-
munikacyjną, elektroenergetyczna 
i oświetlenia drogowego). Inwestycja 
kosztowała 935 980,42 zł, z czego do-
finansowanie wyniosło 460 539,00 zł.

W listopadzie rozpoczęły się 
prace związane z termomo-
dernizacją naszego Ośrod-

ka Zdrowia. Zadanie pn. „Docieple-
nie przegród w budynku SPZOZ 
Vital-Med w Mszanie Dolnej” finan-
sowane jest z Wojewódzkiego Fundu-
szu Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie. Jak informuje nas Kie-
rownik Ośrodka – Marta Stuczko, to 
nie jedyna inwestycja realizowana 
w tym roku. Druga, mniej widocz-
na związana jest z montażem foto-
woltaiki na dachu ośrodka. Dzięki 
pozyskanej dotacji udało się zamon-
tować panele fotowoltaiczne o mocy  
14,85 kW. Koszt kwalifikowany zada-
nia: 85 900,00 zł, otrzymana kwota do-
tacji to 22 252,00 zł.

Modernizacja ul. Z. Krasińskiego – 
w dzień estetyczna, w nocy bezpieczna

Zmienia się Ośrodek Zdrowia
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P iękna pogoda była sprzy-
mierzeńcem tych, którzy 
postanowili wziąć udział 

w miejsko-gminnych obchodach 
Święta Niepodległości. Uroczy-
stości rozpoczęły się Apelem Po-
ległych, w którym uczestniczy-
li przedstawiciele władz Gminy 
i Miasta Mszana Dolna, poczty 
sztandarowe, licznie zgromadze-
ni mieszkańcy, a wśród nich Maja 
i Rysio, wychowankowie Przed-
szkola Miejskiego Nr 2.
Przy akompaniamencie Orkiestry Dętej 

OSP w Mszanie Dolnej uczestnicy wy-
darzenia przeszli na cmentarz parafial-
ny, gdzie złożono wiązanki kwiatów 
na grobach żołnierzy. O godzinie 11:00 
rozpoczęła się uroczysta Msza Święta 
w intencji Ojczyzny, koncelebrowa-
na przez ks.ks. proboszczów Jerzego 
Raźnego i Tadeusza Mrowca oraz ojca 
Zbigniewa Letkiewicza SCJ, a po niej 
wspólne śpiewanie pieśni patriotycz-
nych z Orkiestrą Dętą i Chórem Parafii 
pw. Miłosierdzia Bożego.
Kolejnym punktem obchodów był III 
Spacer Historyczny, prowadzony – 
jak zwykle doskonale – przez Michała 
Wójcika. Spod cmentarza liczna grupa 
miłośników Mszany Dolnej  przeszła 
pod budynek dawnego sądu a następ-
nie do Urzędu Miasta, gdzie odbyło się 
spotkanie autorskie z pomysłodawcą 
spacerów. Natomiast o godzinie 15:00 
w Miejskim Ośrodku Kultury miał 
miejsce finał międzyszkolnego Konkur-
su Historycznego pod hasłem „Wolna 
i Niepodległa”. Jury w składzie: Mo-

nika Antosz-Grodzicka oraz Magdale-
na Nawieśniak wyłoniło zwycięzców. 
I miejsce zajął zespół reprezentujący 
Szkołę Podstawową w Porębie Wiel-
kiej, czyli Mateusz Czech i Mikołaj Ma-
łysz, II miejsce – reprezentanci Szkoły 
Podstawowej w Niedźwiedziu – Ma-
ciej Domagała i Maciej Trembacz, zaś 
III miejsce przypadło w udziale Mate-
uszowi Lupie i Wojciechowi Wojtasowi 
ze Szkoły Podstawowej w Łostówce.
Uczestnikom Konkursu serdecznie gra-
tulujemy, a wszystkim, którzy wzięli 
udział w radosnym Święcie Niepodle-
głości serdecznie dziękujemy!

red. MWG
fot. UM

Radosne Obchody Święta Niepodległości
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K iedy po ostatniej wizycie 
w Mszanie Dolnej przedsta-
wicieli Biri w lutym 2020 

roku obiecywaliśmy sobie nawza-
jem rewizytę, nikt nie spodziewał 
się, że tak szybko mogą zmienić 
się nasze plany. Wizyta Katalin Al-
mási wraz z grupą Radnych miała 
przynieść działania skierowane do 
dzieci i młodzieży.
Węgierska grupa odwiedziła nasze pla-
cówki oświatowe, Miejski Ośrodek Kul-
tury, Bibliotekę Miejską i… nastał czas 
epidemii COVID-19. Po ponad półtora-
rocznej przerwie, która uniemożliwiła 
nam bezpośrednie kontakty, delegacji 
miasta Mszana Dolna na początku li-
stopada 2021 r. udało się w końcu od-
wiedzić partnerskie Biri. Na oficjalne 
zaproszenie wystosowane przez panią 
burmistrz Katalin Almási i sekretarza 
miasta Zoltana Gyirána wyruszyli: bur-

mistrz Anna Pękała, przewodniczący 
Rady Miejskiej, Janusz Matoga, radni 
miejscy: Stanisław Antosz, Radosław 
Rusnarczyk, Agnieszka Sasal, Ryszard 
Sitkowski oraz Józef Kowalczyk – bur-
mistrz, który w 2002 r. zapoczątkował 
węgierską współpracę. 
Pierwsze kroki tuż po pojawieniu się 
w Biri prowadziły na cmentarz. Tam 
nasza delegacja złożyła symboliczną 
wiązankę i zapaliła znicze na grobie 
Józefa Mártona – burmistrza Biri, który 
w 2002 r. podpisał pierwszą partnerską 
umowę z Mszaną Dolną, a który nie-
stety w 2020 r. zmarł. Tego dnia udało 
nam się jeszcze zajrzeć na chwilę do ze-
społu szkół, w którym Pani Burmistrz 
zaprezentowała najnowszą inwestycję 
– żłobek dla najmłodszych. W murach 
szkoły od najmłodszych lat aż po spe-
cjalizacje zawodowe kształci się ponad 
1500 dzieci! Zwiedzaliśmy szkołę, po-
znając system zarządzania, począwszy 
od dowożenia dzieci na miejsce, moż-
liwości związane z internatem czy ży-
wieniem takiej ilości uczniów. Późnym 
popołudniem szkoła była już pusta, 
natomiast dzieci wiedząc, że przyjadą 
goście z Polski, zostawiły na tablicy nie-
spodziankę – polskie powitanie „Dzień 

dobry!”. Nie zabrakło wizyty w Urzę-
dzie, spotkaliśmy zaprzyjaźnionych 
już radnych oraz pracowników urzędu, 
miłą niespodzianką była również obec-
ność Szilágyi Mihály (Michała) - byłego 
komendanta węgierskiej Policji, któ-
ry inicjował pierwsze wymiany mię-
dzy Węgrami a Polską. Dzięki temu, 
w bliskiej odległości od Biri, partnerskie 
miasta mają Słopnice (Balkány)  i Lima-
nowa (Nagykálló). Sekretarz miasta, 
dr Zoltan Gyirán, zaskoczył nas swoją 
wiedzą i ciekawostkami, którymi ubar-
wiał prezentację miasteczka, nawiązu-
jąc do wspólnej historii. Głos zabrała 
również burmistrz Katalin Almási, któ-
ra wyraziła i podtrzymała plany zwią-
zane z działaniami wokół naszego part-
nerstwa. Przygotowania do dalszych 
działań, związanych przede wszystkim 
z wymianą międzyszkolną, potwier-
dziła ze swojej strony burmistrz Anna 
Pękała i taką też pomoc deklarowali 
obecni radni miejscy. Omówiliśmy plan 
naszej dalszej wizyty, gdyż program na 
kolejny dzień zawierał również udział 
w tradycyjnej „zabijaczce” (świniobi-
ciu), znanej też u naszych słowackich 
partnerów. 
Dawne świniobicie „DISZNÓVÁGÁS” 
– przygotowanie mięs i wędlin na zi-
mowy czas, to teraz sposób na wspólne 
spotkanie i biesiadowanie. Od samego 
rana w domu ludowym, dzięki uprzej-
mości pań gospodyń, mieliśmy szansę 
podglądać i kosztować na bieżąco ma-
sarskich wyrobów, a finał tego wyda-
rzenia kończył się kolacją i degustacją 
kiszek oraz kiełbas mocno przyprawio-
nych papryką. Cały dzień towarzyszyła 
nam kapela cygańska „Cigány Zene-
kar”, która - jak się okazało - wzbudziła 
zainteresowanie wszystkich mieszkań-
ców. Dom ludowy odwiedzili nawet 
najmłodsi – przedszkolaki przyszły 
posłuchać i potańczyć. Jak nam prze-
kazano, kapela ma zarezerwowany 
kalendarz na kilka miesięcy do przodu, 
niemniej jednak muzycy przyjęli zapro-
szenie do Mszany Dolnej. Trzymamy 
ich za słowo, obiecała dopilnować tego 

osobiście pani burmistrz Katalin. Poja-
wiły się plany związane z przyjazdem 
na otwarcie w 2023 r. Ośrodka Kultury 
i Tradycji Górali Zagórzańskich, więc, 
kto wie?
Odwiedził nas także László Pálosi, bur-
mistrz miasta Balkány – partnerskiego 
miasta Gminy Słopnice. Nie zabrakło 
nam również troski i opieki ze strony 
Kiss Andrása - radnego Samorządu 
Wojewódzkiego komitetu Szabolcs-
-Szatmár-Bereg megye w północno-
-wschodnich Węgrzech, gdzie znajduje 
się nasze partnerskie miasteczko Biri. 
András towarzyszył nam podczas wi-
zyty w słynnym sanktuarium maryj-
nym Máriapócs, które było głównym 
miejscem pielgrzymki Jana Pawła II 
na Węgrzech 18 sierpnia 1991 r. Pod-
czas wizyty mieliśmy okazję odwiedzić 
również grób śpiewającego cadyka, 
Yitzchaka Icchaka Tauba z Nagykálló 
oraz miasto Nyírbátor, należące od 
XIV wieku do rodu Batorych. Zwiedzi-
liśmy zburzone przez Turków i odbu-
dowane barokowe wnętrza gotyckie-
go klasztoru minorytów, dzisiejszego 
Báthory István Múzeum, gotycki zbór 
kalwiński z XVI-wieczną drewnianą 
dzwonnicą. W mieście odbywają się fe-
stiwale muzyczne i teatrów ulicznych. 
W Nyírbátor działa cały rok kąpielisko 
termalne z leczniczą wodą, bogatą m.in. 
w wapń, magnez,  jod i brom ze szcze-
gólnymi wskazaniami do leczenia cho-
rób narządu ruchu.
Mamy nadzieję, że tak jak mszańska 
delegacja miała możliwość poznać ser-
deczność i gościnność naszych przy-
jaciół z Biri, tak również w niedalekiej 
przyszłości również kraj i jego wspa-
niałą kulturę poznają nasi uczniowie 
podczas planowanych wymian eduka-
cyjnych. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, któ-
rzy zaangażowali się w organizację wy-
jazdu do Biri.
Składamy podziękowania również na-
szej nieocenionej tłumaczce, pani Kin-
dze Jach-Skrzypczak.

Udana rewizyta w Biri – 
odwiedziliśmy nasze partnerskie miasto!
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W piątkowe popołudnie, 12 
listopada, w Miejskiej Bi-
bliotece miało miejsce pod-

sumowanie konkursu fotograficznego 
„Magia Mojego Miasta”. Pani Agniesz-
ka Orzeł, dyrektor Miejskiej Biblioteki, 
przywitała wszystkich laureatów oraz 
podziękowała za nadesłane prace. 
Z kolei Michał Grzeszczuk – zastępca 
burmistrza miasta zwrócił uwagę na 
pomysły, jak pokazać miejsca mijane 
codziennie w Mszanie, tak, by wydo-
być z nich ten nietuzinkowy i magiczny 
moment. Na podsumowaniu konkursu 
obecni byli również: Janusz Matoga 
przewodniczący Rady Miejskiej oraz 
Bogdan Leja przewodniczący Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Przedstawiciel Komi-
sji Konkursowej – Mateusz Pietrzak, 
kierownik Biura Promocji, Kultury 
i Turystyki w Starostwie Powiatowym 
w Limanowej, odczytał sporządzony 
protokół, w którym określone były 
zasady nagradzania prac. Jury w skła-
dzie: Karolina Bodziony, Mateusz Pie-
trzak oraz Bartłomiej Stachura oceniało 
technikę wykonanej pracy, oryginal-
ność, pomysłowość, estetykę i zgod-
ność z tematyką konkursu. Do konkur-
su przystąpiło 20 osób – 10 w kategorii 
„dorośli”, 10 w kategorii „młodzież”, 
ogółem na konkurs wpłynęło 59 prac. 
Na wszystkie patrzono pod kątem 
uchwycenia uroków miasta w czterech 
porach roku, przedstawienie dorobku 
kultury materialnej i duchowej, za-
chodzących zmian, podejmowanych 
inicjatyw, zanikającej tradycji, folkloru 
lokalnego, stroju, historii, relacji mię-
dzyludzkich. Decyzją Komisji w każdej 
grupie wiekowej przyznano I, II, III 

miejsce i łącznie 6 wyróżnień. Ponad-
to dodatkową nagrodę Miasta Mszana 
Dolna odebrał Jacek Radiowski – jego 
zdjęcia często publikowane są na fb 
miasta. W luźnej dyskusji każdy z na-
grodzonych autorów był poproszony 
o kilka słów na temat swojej pracy, oso-
by fotografujące zwróciły uwagę rów-
nież na kilka szpecących zmian w kra-
jobrazie miejskim: zabytkowe miejsca 
tracą swój specyficzny charakter przy 
sąsiedztwie znaków drogowych, 

śmieci są również mało pożądanym 
elementem, niewartym uchwycenia 
na fotografii… To wartościowe uwa-
gi, tym bardziej, że Biblioteka Miejska 
obiecuje kontynuowanie konkursu 
z rozszerzeniem o część warsztatową. 
Czekamy z niecierpliwością, tym bar-
dziej, że nadesłane prace są na tyle róż-

norodne, że warto dalej kontynuować 
i doceniać osoby odkrywające swoje 
pasje akurat w tej przestrzeni wizual-
nej. Gorąco zachęcamy, by nagrodzone 
prace obejrzeć w Bibliotece Miejskiej 
oraz w przygotowanej specjalnie na 
ten cel wystawie plenerowej – w gablo-
tach pod centrum handlowym „Echo”  
(ul. Starowiejska).
WYNIKI KONKURSU:
KATEGORIA MŁODZIEŻ 
I nagroda – Piotr Filipiec
II nagroda – Nikola Targosz
III nagroda – Tobiasz Głowacki
Wyróżnienia:
1. Artur Górni
2. Kacper Sekuła
3. Patryk Miceusz

KATEGORIA DOROŚLI
I nagroda – Bartłomiej Orzeł
II nagroda – Bartłomiej Zobek
III nagroda – Robert Łabuz
Wyróżnienia:
1. Danuta Franczak
2. Jarosław Romanowski
3. Karolina Cieżak

Uczestnicy Konkursu fotograficznego 
„MAGIA MOJEGO MIASTA”
KATEGORIA DOROŚLI: Karolina Cie-
żak, Danuta Franczak, Ewa Franczak, 
Robert Łabuz, Teresa Mazurkiewicz, 
Bartłomiej Orzeł, Jacek Radiowski, Ja-
rosław Romanowski, Patrycja Rozel, 
Bartłomiej Zobek
KATEGORIA MŁODZIEŻ: Aleksan-
dra Dudzik, Mateusz Durmaj, Piotr 
Filipiec, Tobiasz Głowacki, Artur Gór-
ni, Patryk Miceusz, Katarzyna Mucha, 
Patrycja Palkij, Kacper Sekuła, Nikola 
Targosz

Magia Mojego Miasta – 
znamy laureatów konkursu fotograficznego
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Na tegoroczną edycję organi-
zowanego nieprzerwanie od 
2003 r. Międzynarodowego 

Konkursu Poetyckiego „O autentycz-
ną wiarę” i „O ludzkie serce człowie-
ka” 303 autorów przysłało 1156 prac. 
Uczestnikami są osoby z różnych 
stron Polski oraz z zagranicy: z USA, 
Niemiec i Włoch. Uroczystość roz-
dania nagród i dyplomów odbyła się 
w niedzielę, 17 października br.  w sali 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Msza-
nie Dolnej. Celem organizowania tego 
konkursu jest realizowanie wysiłków 
duszpasterskich ks. kan. Józefa Jamro-
za, który starał się, aby wiara ludzi 
była autentyczna, by serca wszystkich 
były naprawdę ludzkie, życzliwe dla 
innych.  Jeszcze w dzieciństwie ks. Jó-
zef Jamróz mówił „dobrzy ludzie jedną 
jagodą się dzielą”. W dzisiejszym za-
grożonym złem i dewiacjami świecie 
potrzeba wzbudzać w ludzkich ser-
cach wiarę i odwagę autentycznego jej 
wyznawania i okazywania wzajemnej 

dobroci. W nadesłanych na konkurs 
pracach widać wrażliwość autorów na 
obecną sytuację w Polsce, ale można 
też dostrzec przejawy prawdziwej wia-
ry, którą przepełnione są serca żyjące 
pełnią chrześcijańskich postaw zawar-
tych w Dekalogu.
Współorganizatorami tegorocznej edy-
cji konkursu byli: burmistrz Miasta 
Mszana Dolna Anna Pękała, wójt Gmi-
ny Mszana Dolna Bolesław Żaba i Miej-

ski Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej.
Jury w składzie: przewodniczący –  
ks. Janusz Kozłowski, duszpasterz, po-
eta, literat, krytyk literacki, animator 
życia sportowego i kulturalnego z Kra-
śnika; Władysława Anna Jamróz – po-
etka, pisarka, dziennikarka, polonistka 
z Mszany Dolnej; Agnieszka Sasal – fi-
lolog, dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Wł. Orkana w Porębie Wielkiej, radna 
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.

W niedzielę, 21 listopada 
w parafii Miłosierdzia Boże-
go miała miejsce czternasta 

edycja Zagórzańskich Spotkań Chórów 
„Laudate Dominum”. W imieniu orga-
nizatorów występujące chóry przywi-
tał Piotr Armatys – dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Kultury, ksiądz Proboszcz 

Tadeusz Mrowiec, Michał Grzeszczuk, 
zastępca burmistrza miasta oraz Grze-
gorz Wójcik, radny Powiatu Limanow-
skiego. Po rocznej przerwie, spowodo-
wanej epidemią Covid-19 nie obyło się 
bez niespodzianek. W ostatniej chwili 
dwa chóry nie mogły wystąpić, dużym 
zaskoczeniem były również informa-

cje, że część chórów, z którymi byli-
śmy mocno zaprzyjaźnieni od samego 
początku organizowania przeglądu 
już nie istnieje. Trudne to czasy, jed-
nak wyrażamy mocne przekonanie, 
że będzie jeszcze dobrze – wspólne 
muzykowanie to siła jedności, harmo-
nii i wspólnoty, o czym wspominali na 
otwarciu organizatorzy. 
Pierwszy zaprezentował się chór  
LimaNovum działający przy Lima-
nowskim Domu Kultury. Chór po-
wstał w 2021 r. i działa pod dyrekcją 
Ivana Vrublevskyiego, który ukończył 
z wyróżnieniem studia z dyrygentu-
ry chóralnej na Akademii Muzycznej 
w Odessie oraz studia z wokalistyki 
na Akademii Muzycznej im. K. Pen-
dereckiego w Krakowie. Chociaż chór 
oficjalnie zainaugurował swoją działal-
ność uroczystym koncertem 27 czerwca 
tego roku, zdążył już wystąpić na kon-
certach w Pasierbcu, Kłodzku i Wam-
bierzycach. Jak podkreślają chórzyści, 
rozwijają swój warsztat wokalny nie 

Finał XIX Międzynarodowego Konkursu 
Poetyckiego „O autentyczną wiarę” 

i „O ludzkie serce człowieka”

XIV Zagórzańskie Spotkania Chórów 
„Laudate Dominum” – 

święto muzyki w parafii Miłosierdzia Bożego
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tylko pod okiem swojego dyrygenta, 
ale także zaproszonych na warsztaty 
znanych wokalistów i pedagogów. 
Drugi w kolejności wystąpił chór pa-
rafialny z Mszany Górnej. Działającym 
od 2010 r. początkowo chórem żeńskim 
dyrygowała Sylwia Chołyńska, póź-
niej opiekę nad chórem przejął Paweł 
Bębenek. Ostatnie zmiany to wiosna 
tego roku, kiedy to w marcu opiekę 
i dyrygenturę chóru objął Stanisław 
Kowalczyk. Od 25 lat prowadzi on 
również Chór i Orkiestrę O.O. Cyster-
sów w krakowskiej Mogile. Od tego 
czasu przy chórze powstał mały ze-
spół kameralny, złożony z młodzieży, 

która ukończyła pewien etap edukacji 
muzycznej i która przygrywa chórowi 
na występach. Jak podkreślają muzycy, 
z nowym dyrygentem chcą rozwijać 
umiejętności wokalne i poszerzać re-
pertuar.
Chór Bel Canto z Dobrej towarzyszy 
nam od początków mszańskich prze-
glądów. Działający przy Gminnym 
Ośrodku Kultury uczestniczy aktyw-
nie w życiu religijnym i kulturalnym 
przede wszystkim swojej gminy, ale nie 
tylko. Chętnie przyjmuje zaproszenia 
do współpracy i zaprasza do niej inne 
grupy. W 2018 r. uczestniczył w warsz-
tatach muzyki liturgicznej z Piotrem 

Pałką w Dobrej. Ostatnio współpracu-
je z dobrzańską orkiestrą Sinfonietta, 
działającą przy GOK i wspólnie kon-
certują. W czasie pandemii chór zre-
alizował kilka nagrań, które można 
obejrzeć na kanale youtube Gminnego 
Ośrodka Kultury w Dobrej. Członkami 
zespołu są amatorzy, miłośnicy muzy-
ki w różnym wieku – począwszy od 
młodzieży, aż po emerytów.
Ostatnim Chórem, prezentującym się 
w kościele, był Chór Gospel, działają-
cy przy Miejskim Ośrodku Kultury.  
Chór działa od 2014 r., a dyrygentką  
jest Lea Kjeldsen. Chór zadebiutował  
na Zagórzańskich Spotkaniach Chó-
rów w 2015 r. Chór Gospel aktywnie 
uczestniczy w koncertach organizowa-
nych przez Miejski Ośrodek Kultury, 
regularnie bierze udział w warsztatach 
i koncertach muzyki gospel w Sie-
prawiu czy Krakowie – „7 x Gospel” 
czy „Gospel na Skałce”. Już sam trzy-
krotnie był gospodarzem warsztatów 
w Mszanie Dolnej, w 2017 r. z Colinem 
Vasselem, w 2019 r. z Colinem William-
sem, a trzy tygodnie temu chór praco-
wał nad swoim warsztatem pod okiem 
Gabi Gąsior. 
Każdy z chórów otrzymał pamiątkową 
statuetkę i dyplom – podziękowanie 
za występ. W imieniu organizatorów 
dziękujemy wszystkim, którzy mogli 
uczestniczyć w naszym zagórzańskim 
święcie muzyki chóralnej. Zapraszamy 
za rok!
Również w parafii p.w. św. Michała 
Archanioła w przededniu Święta św. 
Cecyli – patronki muzyki chóralnej od-
prawiona została msza św. w intencji 
chóru parafialnego im. Ks. Józefa Haj-
duka, zmarłych członków oraz rodzin 
chórzystów. 

Organizatorzy:
• Parafia pw. Miłosierdzia Bożego,
• Powiat Limanowski, 
• Miasto Mszana Dolna, 
• Miejski Ośrodek Kultury  

w Mszanie Dolnej.

W piątek,  listopada odbył się 
w naszej szkole Jesienny 
Konkurs Recytatorski. Te-

goroczny temat brzmiał: „Miej serce 
i patrzaj w serce”. W konkursie wzię-
ło udział 55 uczniów, którzy zostali 
oceniani w dwóch kategoriach wieko-
wych: przedszkolaki i dzieci klas 1-3 
szkoły podstawowej oraz uczniowie 
klas IV–VIII szkoły podstawowej.

Wyniki uczestników grupy młodszej:
1. Łabuz Kinga klasa III b SP nr 2
2. Mazgaj Sandra II b SP nr 2
3. Knapczyk Alicja III b SP nr 2

Wyniki grupa starsza:
1. Jarosz Sara VIII b SP nr 1
2. Szynalik Izabela VIII a SP nr 2
3. Poray Zbrożek Jagna VIII b SP nr 2
Wszystkim laureatom oraz uczestni-
kom dziękujemy i serdecznie gratulu-
jemy.
Konkurs został zorganizowany przy 
wsparciu Miejskiej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych Mia-
sto Mszana Dolna.

red i fot. ZPO

Jesienny 
Konkurs 

Recytatorski 
w ZPO
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Aktualnosci z naszych szkół i przedszkoli

Uczniowie klas VIII ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Henryka 
Sienkiewicza  i klas VII ze Szko-

ły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Reja 
pojechali w październiku na trzydnio-
we wycieczki do Warszawy. Wyciecz-
ki odbyły się ramach przedsięwzięcia 
Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą 
„Poznaj Polskę”. Całkowity koszt za-
dania wyniósł 59 710,00 zł, a dofinanso-
wanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki 

w formie dotacji wyniosło 30.000,00 zł  
(po 15.000,00 zł na szkołę). Ze środków 
pochodzących z dotacji mogły być fi-
nansowane koszty przejazdu, bilety 
wstępu, usługi przewodnickie, zakwa-
terowanie, wyżywienie oraz ubezpie-
czenie uczestników wyjazdu. 
Dzięki dofinansowaniu uczniowie na-
szych szkół mogli zwiedzić ważne dla 
historii naszego kraju zabytki kultu-
ry, miejsca pamięci oraz poznać osią-
gnięcia polskiej nauki. Plan wycieczek 

musiał być zgodny z czterema priory-
tetowymi obszarami edukacyjnymi, 
obowiązującymi w 2021 r. 

Uczniowie odwiedzili między innymi:
• Centrum Nauki Kopernik
• Muzeum Narodowe w Warszawie
• Muzeum Powstania Warszawskiego
• Muzeum Łazienki Królewskie 

w Warszawie, Belweder

• Zespół zabytkowych cmentarzy 
wyznaniowych na Powązkach

• Zamek Królewski w Warszawie 
– Muzeum, Rezydencja Królów 
Rzeczypospolitej  

• Cmentarz Powstańców Warszawy  
i Pomnik „Polegli - Niepokonani”

• Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wi-
lanowie

• Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN

Program „Poznaj Polskę” jest reali-
zowany przez Ministerstwo Edukacji 
i Nauki we współpracy z Instytutem 
Dziedzictwa Myśli Narodowej, Funda-
cją Nauk Humanistycznych oraz Naro-
dowym Instytutem Kultury i Dziedzic-
twa Wsi.

Zgodnie z wieloletnią tradycją 
Jedynki zapaliliśmy znicze na 
grobach tych, o których pamięć 

chcemy zachować: osobach bliskich 
naszej szkole, nauczycielach, pracow-
nikach administracyjnych, naszych 
kolegach… Pamiętamy także o tych, 

którzy swoim życiem służyli Ojczyź-
nie i naszej lokalnej społeczności oraz 
o tych, którzy ponieśli ofiarę w czasie 
drugiej wojny światowej. 
Dzięki inicjatywie uczniów, którzy 
opiekują się w imieniu szkoły miej-
scem pamięci przy ulicy Kolbego oraz 

pod okiem nauczycielki p. Moniki Ko-
łodziejskiej, pomnik upamiętniający 
Franciszka Skupienia wyglądał w tym 
roku wyjątkowo okazale. Biało-czer-
wony materiał pięknie udrapowany 
od cokołu z daleka wskazywał miejsce, 
o którym nie powinno się zapomnieć.  
Co więcej, bracia – Paweł i Maciek 
Aksamit wyczyścili mocno omszony 
murek pomnika. Zapalone znicze 1 li-
stopada długo sygnalizowały swoim 
światłem, że ktoś był, złożył wiązankę 
i pamięta. Gorąco za tę pamięć dzięku-
jemy. 

Miasto Mszana Dolna aplikuje o środki 
z programu „Miejsce pamięci w kra-
ju” ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, uwzględ-
niając renowację tego miejsca. Liczymy 
na pozytywne dla nas wiadomości.

„Poznaj Polskę” – 
realizacja programu w miejskich szkołach 

Samorządowa akcja „Znicz” w Jedynce



Zima 2-4/2021www.mszana-dolna.eu12

Pomoc społeczna

Miasto Mszana Dolna podpisa-
ło umowę nr 537/OPS/2021    
z Wojewodą Małopolskim, 

który działa w imieniu Skarbu Państwa 
– umowa dotyczy realizacji Programu 
„Wsparcie finansowe zadań i progra-

mów realizacji zadań pomocy społecz-
nej”.
Dotacja jest przeznaczona na dofinan-
sowanie zadania własnego beneficjenta 
dotacji, wynikającego z art. 121 ust. 3 
a Ustawy o pomocy społecznej, tj. na 

wypłatę dodatku w wysokości 250 zł 
miesięcznie dla pracownika socjalnego 
zatrudnionego w pełnym wymiarze 
czasu pracy, realizującego pracę socjal-
ną w środowisku w okresie od 1 stycz-
nia 2021 r. do 29 maja 2021 r.

Nazwa zadania: Wsparcie finansowe 
zadań i programów realizacji zadań 
pomocy społecznej.
Zgodnie z umową  nr 95/OPS/2021 
zawartą 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 dofinan-

sowanie zadania własnego benefi-
cjenta 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 podpisa-
ło umowę zmienioną anek-
sem nr 1/2021 oraz  Aneksem  

nr 2/2021 z Wojewodą Małopolskim, 
który działa w imieniu Skarbu Państwa 
– umowa dotyczy realizacji wielolet-
niego programu rządowego „Posiłek 
w szkole i w domu” na rok 2021, 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.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań z pomocy społecznej – 

wypłata dodatku 250,00 zł

Program rządowy 
„Posiłek w szkole i w domu”

Rządowe wsparcie finansowe 
na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

W związku z realizacją programu Miastu Mszana Dolna  przyznana została:
dotacja w wysokości:  3 426,00 zł,
kwota środków własnych wynosi: 856,00 zł,
Całkowita wartość programu wynosi: 4 282,50 zł,
Okres realizacji programu: od 1 stycznia do 29 maja 2021 r.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Budżetu Państwa.

W związku z realizacją programu „Posiłek w szkole i w domu” Miastu Mszana 
Dolna  przyznana została:
dotacja w wysokości:  123 588,00 zł,
kwota środków własnych wynosi: 30 897,00 zł,
Całkowita wartość programu wynosi: 154 485,00 zł,
Okres realizacji programu: od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Budżetu Państwa.

Okres realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku 
 
Wartość dofinansowania: 53 542,00 zł
Całkowita wartość zadania: 66 927,50 zł
Zadanie jest dofinansowane ze środków Budżetu Państwa
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Miasto Mszana Dolna podpisa-
ło umowę z Wojewodą Mało-
polskim, który działa w imie-

niu Skarbu Państwa - umowa dotyczy 
programu rządowego „Senior+”, po-
legającym na utworzeniu ośrodka 
wsparcia dla osób starszych  w zakresie 
ustalonym w programie wieloletnim 
„Senior+” na lata 2021–2025. Dotacja 
będzie przeznaczona na wyposażenie 
ośrodka wsparcia.

Celem dotacji jest zwiększenie aktyw-
ności w życiu społecznym seniorów 
poprzez rozbudowę infrastruktury 

ośrodków wsparcia w środowisku lo-
kalnym.

Osoba fizyczna, która zamierza 
ubiegać się o przyznanie do-
finansowania z Narodowego 

Funduszu lub wojewódzkiego fun-
duszu (Program „Czyste powietrze”), 
może złożyć żądanie wydania za-
świadczenia o wysokości przeciętnego 
miesięcznego dochodu, przypadające-
go na jednego członka jej gospodarstwa 

domowego.
Wniosek o wydanie zaświadczenia 
należy składać w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej 
ul. Starowiejska 2 – dział świadczeń ro-
dzinnych.
Gospodarstwo domowe, które należy 
określić we wniosku, tworzą:
1. Osoba fizyczna (wnioskodawca) sa-

motnie zamieszkująca i gospodarująca 
(gospodarstwo domowe jednoosobo-
we), albo,
2. Osoba fizyczna (wnioskodawca), 
oraz osoby z nią spokrewnione lub nie-
spokrewnione, pozostające w faktycz-
nym związku, wspólnie z nią zamiesz-
kujące i gospodarujące (gospodarstwo 
domowe wieloosobowe).

Z uwagi na nadchodzący okres zi-
mowy, zwracamy się z uprzejmą 
prośbą do mieszkańców Miasta 

Mszana Dolna, o zwrócenie szczegól-
nej uwagi na potrzeby osób niepeł-
nosprawnych, samotnych starszych, 
niesamodzielnych, jak również osób 
bezdomnych, które nie mają najbliższej 
rodziny i które nie mogą również liczyć 
na pomoc sąsiedzką.

W sytuacji zagrożenia bytowego 
ww. osób, prosimy o kontakt:
- osobisty  z  Miejskim Ośrodkiem Po-

mocy Społecznej w  Mszanie Dolnej  
z  siedzibą przy ul. Starowiejskiej 2  
w Mszanie Dolnej 

- telefoniczny pod nr  tel.  18 33-10-084, 
- mailowy na adres:  

mops@mops.mszana-dolna.pl

APEL DO MIESZKAŃCÓW 
MIASTA

Program wieloletni „Senior +” edycja 2021

Program „Czyste Powietrze”

W związku z realizacją programu „SENIOR+” Miastu Mszana Dolna  przyznana 
została dotacja w wysokości:  119 620,00 zł,
kwota środków własnych wynosi: 29 905,00 zł,
Całkowita wartość programu wynosi: 149 525,00 zł
Okres realizacji programu: od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Budżetu Państwa.
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11 grudnia był bardzo wyjątko-
wym dniem – do Świetlicy 
PSONI przybył Święty Miko-

łaj, który bardzo dbał o nasze bezpie-

czeństwo. Z uwagi na sytuację epide-
miologiczną nie udało nam się spotkać 
w większym gronie, ale każdy z na-
szych podopiecznych miał chwilę „sam 

na sam” z Mikołajem. Były prezenty 
i możliwość zrobienia zdjęcia z naszym 
wyjątkowym Gościem. Dotychczas na 
„Mikołajkach” spotkały się wszystkie 
nasze rodziny, był to czas wspólnej 
zabawy, rozmowy, a także powód by 
wyjść z domu, pobawić się, potańczyć 
i na chwilę zapomnieć o codziennych 
troskach. Bywało i tak, że to była jedyna 
możliwość spotkania, nad czym w cza-
sie epidemii mocno ubolewamy. 

Dodatkowo w ramach akcji Starostwa 
Powiatowego w Limanowej do Koła 
PSONI trafiły paczki mikołajkowe, 
przekazane przez radnych powiato-
wych: Agnieszkę  Orzeł i Grzegorza 
Wójcika. Łącznie pomoc skierowana 
była do 560 osób z niepełnosprawno-
ścią w całym powiecie limanowskim. 

red i fot. PSONI

PSONI Koło w Mszanie Dolnej wzięło 
udział w dodatkowym konkursie ofert 
na realizację zadania z zakresu zdrowia 
publicznego w ramach Miejskiego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałania Narkomanii dla Miasta 
Mszana Dolna na rok 2021. Stowarzy-
szenie realizowało zadanie publiczne 
pod nazwą „Do przodu”– cykl zajęć 
mających poprawić sprawność ru-
chową mieszkańców miasta Mszana 
Dolna, w tym członków stowarzysze-
nia i ich rodzin. Na realizacje projektu 
Stowarzyszenie otrzymało 3 000 zł. 
W zadaniu wzięły udział 23 osoby. 
Zajęcia odbywały się w siedzibie sto-
warzyszenia przy ul. Starowiejskiej 
89C. Rehabilitantka przeprowadziła 
indywidualne konsultacje zdrowotne 

każdego z uczestników, poprzez oce-
nę stanu zdrowia oraz analizę sylwetki 
ciała. Ćwiczenia wykonywanie były na 
sprzęcie, który znajduje się w lokalu 
Koła oraz na dodatkowych urządze-
niach, które posiadała fizjoterapeutka. 
Metody terapii były dopasowywanie 
indywidualnie dla każdego uczest-
nika, m.in. praca nad normalizacją 
napięcia mięśniowego, przywrócenie 
elastyczności mięśni, poprawy zakre-
su ruchomości w stawach oraz masa-
żu kręgosłupa. Na zakończenie każdy 
uczestnik otrzymał zestaw ćwiczeń do 
dalszej kontynuacji w domu, by pro-
pagować zdrowy styl życia w swoim 
najbliższym otoczeniu oraz mobilozo-

wać swoich najbliższych. Brak ruchu to 
jeden z powodów, by podjąć działania 
rehabilitacyjne dla naszych podopiecz-
nych i ich rodzin.

red i fot. PSONI

Bezpieczny Mikołaj zostawił prezenty 
dla podopiecznych PSONI

„Do przodu” – udana realizacja zadania 
w ramach Konkursu Ofert 2021
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W Parku Jordana od rana moż-
na było wyczuć pozytywne 
wibracje, energię, żywot-

ność i siłę uśmiechu, bo – jak twierdzili 
wszyscy, którzy odwiedzali nasze sto-
iska na VIII Seniraliach we wrześniu 
– nieważny jest PESEL, ważniejsze jest 
pozytywne nastawienie do życia.  Takie 
podejście przejawiało się wśród uczest-
ników imprezy w różnych formach: 
przez kolorowe stroje, barwne chu-
sty każdej z grup, dodatkowe ozdoby 
i elementy stroju (od eleganckich ka-
peluszy i pereł, po fikuśne stroje wy-
konane z przymrużeniem oka) – a to 
tylko niewielki wycinek tej gigantycz-
nej imprezy. Ponad 2000 uczestników, 
którzy do grodu Kraka przyjechali 
z różnych zakątków Polski, otrzymało 
również zaproszenie do odwiedzenia 

Zagórzańskich Dziedzin – mapy, prze-
wodniki, foldery i gadżety reklamowe: 
długopisy, krówki, smycze znikały 
z naszego miejsko-gminnego stoiska. 
Pakiety zagórzańskich questów trafiły 
do osób ciekawych nowych turystycz-
nych propozycji, oferta warsztatów rę-
kodzielników również szybko została 
rozdana, na pocieszenie zostały obiet-
nice, że na miejscu, w Zagórzańskich 
Dziedzinach, będzie tylko lepiej. Prze-
cież za chwilę nasza zagórzańska jesień 
– to piękne kolory buczyny na stokach 
Śnieżnicy i Lubogoszcza, a tam jak 
wiadomo – można zjeść zagórzańskie 
potrawy. Mniam… Mamy nadzieję, 
że niejeden senior przekona się o tym 
osobiście! 
Tym bardziej, że do odwiedzin w tych 
przepięknych stronach skutecznie za-
chęcali również Zagórzańscy Pasjonaci 
ze Stowarzyszenia Rękodzielników, 
prezentując swoje małe dzieła sztuki 
– dzieła ich zdolnych rąk; u Pauliny 
z „Hatfhan’u” można było się ubrać 
w regionalną konfekcję (stroje dla sie-
bie znalazł tutaj dosłownie każdy – od 
wnuka, po seniora); a przy miodach 

z Pasieki od Piotra i Moniki z Koniny 
zawsze było pełno jak w ulu… Nasze 
monidło przyciągało również takich, 
którzy po zrobieniu pamiątkowego 
zdjęcia już się czuli jakby po tych na-

szych dziedzinach wędrowali, z pięk-
ną góralką u boku, której rozsypały się 
korale po zagórzańskich miejscowo-
ściach. Mamy nadzieję, że obietnice ry-
chłych odwiedzin szybko się spełnią... 
Niebywałego wyróżnienia dostąpiła 
Gmina Mszana Dolna – na razie jako 
jeden z trzech samorządów wchodzą-
cych w skład Zagórzańskich Dziedzin 
odebrała certyfikat dla Gminy Przy-
jaznej Seniorom. To tytuł wyróżnie-
nia, którego potwierdzenie na scenie 
z rąk prezesa Łukasza Salwarowskie-
go w imieniu wójta Gminy, Bolesława 
Żaby, odebrały radne: Aleksandra Ka-
nia oraz Halina Bubiłek. Tytuł Gminy 
Przyjaznej Seniorom, jakim uhonoro-
wano Gminę Mszana Dolna, to efekt 
uchwały intencyjnej Rady Gminy 
Mszana Dolna w sprawie wprowadze-
nia Karty Seniora. Karta niesie korzyści 
lokalnie, wspierając rodzimych senio-
rów i przedsiębiorców, ale ma rów-
nież zasięg ogólnopolski. Korzystając 
z okazji Aleksandra Kania ze sceny 
podziękowała za zaproszenie i możli-
wość uczestniczenia w tak fantastycz-
nym wydarzeniu. Wprawdzie już nie-

raz – czy to seniorzy z Gminy Mszana 
Dolna, czy z Zagórzańskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku – uczestniczyli 
z Senioraliach, ale my wyjeżdżaliśmy 
z podjętą obietnicą, że na pewno za rok 
zbierzemy mocną zagórzańską grupę 
seniorów i skorzystamy z wszystkich 
możliwych atrakcji! 
Zaproszenie kreatorów zagórzańskiej 
marki lokalnej do promocji Zagórzań-
skich Dziedzin na VIII Senioraliach 
w Krakowie przyjęli: Elżbieta Ząbczyń-
ska i Dominika Bryl – Zagórzańscy 
Pasjonaci Stowarzyszenie Rękodziel-
ników; Paulina Hanula – „Hafthan” 
z Koniny; Monika Woźniak – pasieka 
„U Woźniaków” z Koniny; Miasto 
Mszana Dolna i Gmina Mszana Dolna. 
Materiały promocyjne na to wydarze-
nie przekazała również Baza Lubo-
goszcz z Kasinki Małej.

Finansowe wparcie związane z orga-
nizacją wyjazdu na VIII Senioralia za-
pewnili Zagórzańskim Dziedzinom:  
Anna Pękała burmistrz Miasta Msza-
na Dolna i Bolesław Żaba wójt Gminy 
Mszana Dolna.
Serdecznie Wam wszystkim dziękuje-
my – wszak razem możemy więcej!

red. fot. UM

Moc pozytywnej energii na Senioraliach



Zima 2-4/2021www.mszana-dolna.eu16

Organizacje pozarzadoweOrganizacje pozarzadowe

Słuchacze Zagórzańskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku 
realizowali projekt „Pomaga-

my pszczołom”. Przez trzy miesiące 
uczestniczyli w zadaniach zwiazanych 
z poszerzaniem wiedzy tym zakresie, 
podczas części teoretycznej słuchacze 
dowiedzieli się w jaki sposób pomagać 
zapylaczom oraz poznali zdrowotne 
właściwości miodu, ale nie zabrakło 
zadań praktycznych. Natomiast pod-
czas zajęć praktycznych seniorzy wy-
konali z przygotowanych materiałów 
domki dla owadów zapylających oraz 
mieli możliwość własnoręcznego wy-
konania świec. Ponadto Koło Pszcze-
larzy z Mszany Dolnej w zaprzyjaźnio-
nej pasiece na Zarabiu przygotowało 
specjalne warsztaty, na których każdy 
z uczestników mógł wykonać świe-
ce z wosku pszczelego oraz zrobić 
rameczkę dla pszczół. Koło przygo-
towało również stoisko degustacyjne 
z miodem, miodem pitnym, propo-
lisem i wieloma innymi produktami. 
Nie zabrakło konkursu plastycznego, 
spośród wszystkich prac zostały wyło-
nione miejsca, a nagrodą był miód pro-
sto z tej przepięknej pasieki. Ostatnim 
zadaniem była akcja nasadzeń roślin 

miododajnych, które zdobić będą na-
sze Miasto z pożytkiem dla pracowi-
tych owadów. 

Projekt jest współfi nansowany ze środ-
ków budżetu Województwa Małopol-
skiego.

Wsparcie fi nansowe zapewniło rów-
nież Miasto Mszana Dolna.

W imieniu Zarządu Towarzystwa Zie-
mi Mszańskiej serdecznie dziękujemy 
wszystkim seniorom, pszczelarzom, 
przedstawicielom Miasta Mszana 
Dolna, Gminy Mszana Dolna, Gminy 
Niedźwiedź oraz Gorczańskiego Parku 
Narodowego za pomoc przy rozłado-
waniu transportu z roślinami miodo-
dajnymi. 

red. i fot. ZUTW

Seniorzy pomagali 
pszczołom

Zakład Gospodarki Komunalnej 
uprzejmie informuje o możliwo-
ści skorzystania z usługi e-FAK-

TURA. Aby zachęcić Państwa do sko-
rzystania z usługi e-faktura oferujemy 
CZEKOLADĘ za każdy wypełniony 
formularz.  To kolejna akcja skierowa-
na do mieszkańców naszego miasta, 
związana z promowaniem zachowań 
ekologicznych. Pod koniec sierpnia za-
kończyliśmy akcję „Sadzonki za szkło” 
– z możliwości wymiany szkła na rośli-
ny bezpośrednio w PSZOK skorzystało 
pięć osób. 
Wystarczy dostarczyć do Zakładu Go-
spodarki Komunalnej poprawnie wy-
pełniony i podpisany formularz „Zgo-
da na przesyłanie e-faktur” – formularz 
dostępny jest w biurze ZGK lub zosta-
nie przesłany zainteresowanym Miesz-
kańcom na wskazany adres e-mail 
zwrotny. Wystarczy skontaktować się 
z Zakładem Gospodarki Komunalnej: 
zgk@mszana-dolna.pl
Korzystanie z e-faktury jest dobrowol-
ne i bezpłatne.
Dodatkowe zalety z otrzymywania 
e-faktury to:
• dostępność (dostęp do faktur 

z dowolnego miejsca na świecie 
z dostępem do internetu),

• wygoda przechowywania (brak 
konieczności gromadzenia papiero-
wych dokumentów),

• bezpieczeństwo przesyłki (brak ry-
zyka narażenia Państwa na niepożą-
dane ujawnienie danych).

Wybierając e-fakturę przyczyniają się 
Państwo do dbania o środowisko na-
turalne.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA 
Z USŁUGI e-FAKTURA ORAZ DO 
ODBIORU SŁODKOŚCI !

Bądź EKO – 
przejdź na 
e-fakturę
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Jeste

Wg badania WIB i GPW, aż 83%  m odych ludzi ocenia swoj  wiedz  o finansach jako 
ma  lub bardzo ma . Co pi ty Polak jest przekonany, e nie p aci 
58% twierdzi, e nie dok ada si  do podatku VAT.

Jeste my 10-osobowym zespo em m odzie nych stron Polski, mi dzy innymi z 
Mszany Dolnej i okolic Warszawy. Zajmujemy si  produkcj

zanych z tematami ekonomicznymi. Naszym celem jest zainteresowanie 
poszerzenie wiedzy jak najwii kszej grupy ludzi z zakresu ekonomii oraz u wiadomienie 

spo ecze stwa jak wa nym i przydatnym w codziennym yciu jest orientowanie si  w tych 
kwestiach.

W naszych materia ach, z pozoru trudne zagadnienia, zamieniaj  si  w proste i zrozumia e 
has  nigdy wi cej nie sprawi  widzom k cie w szkole, ani 

o tysi ej Polsce, 
zosta ciach, 
nawet najm  potrafili wyt umaczy  z o one zjawiska gospodarcze. 
Dotychczas, żaden z setek uczniów, do których dotarliśmy, nie ocenił nas negatywnie 
(wi cej na ten temat: www.BezDeficytu.pl/Szkoly)

Prawie wszyscy ludzie, we wszystkich miejscach na wiecie maj  jakiego  rodzaju bud et, 
 dysponowa . Wiedz c wi

zarz dzaj , jeste my w stanie lepiej dysponowa  w asnymi zasobami jak i podejmowa
bardziej odpowiedzialne decyzje przy g osowaniu.

Nakieruj kamer  smartfona na kod
Zobacz nasze filmy lub posłuchaj podcastów!
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W czwartek, 30 wrześnie 
w Starostwie Powiatowym 
w Limanowej odbyła się 

konferencja informacyjna poświęcona 
projektowi LIFE –IP-EKOMAŁOPOL-
SKA, którego priorytetowym zało-
żeniem jest wdrożenie Regionalnego 
Planu Działań dla Klimatu i Energii 
oraz Małopolskiego Programu Ochro-
ny Powietrza. Warto podkreślić, że 
Małopolska jest pierwszym woje-
wództwem w Polsce, które przyjęło 
własną strategię klimatyczną, a po-
wiat limanowski jest pierwszym, któ-
ry do niej dołączył. Celem spotkania 
było zapoznanie Władz Gminnych 
z założeniami tego projektu oraz roz-
poczęcie współpracy Powiatu Lima-
nowskiego z Gminami przy realiza-
cji przedsięwzięć mających na celu 
przeciwdziałanie i łagodzenie zmian 
klimatu. Konferencję rozpoczął Staro-
sta Limanowski – Mieczysław Uryga, 
podkreślając jakim poważnym pro-
blemem współczesnych czasów są po-
stępujące zmiany klimatu i jak ważną 
rzeczą są wspólne działania by tym 
zmianom zapobiegać. Swoją obecno-
ścią zaszczyciła również Kierownik 
Zespołu Klimatu, dr Justyna Mazur-
kiewicz, która przybliżyła słuchaczom 
ogólne informacje i założenia projek-
tu. Głos zabrała też Anna Galarowicz-
-Szczęsiak, Doradca ds. Klimatu i Śro-
dowiska w Powiecie Limanowskim, 
prezentując swoje zadania w powiecie 
jak i zachęcając do współpracy po-

szczególne Gminy z Powiatu.
Na koniec spotkania każdy z przed-
stawicieli Gmin otrzymał sadzonkę 
dębu jako symbol rozpoczęcia współ-
pracy na linii Powiat- Gmina. To rów-
nież nawiązanie do rozpoczętej przez 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego kampanii #drzewod-
laklimatu. W naszym mieście dąb 
został już posadzony, tuż obok stacji 
pomiarów czystości powietrza przy 
placu targowym – mówi Burmistrz 
Anna Pękała. Nie ma lepszego miej-
sca, to symboliczny początek zmian 
w tym miejscu, o tych skwerkach my-
śleliśmy jeśli chodzi o kolejne nasa-
dzenia miododajne. Dąb jest pierwszy, 
ale nie ostatni.

Na podstawie: 
www.powiat.limanowski.pl

„Klimatyczny” dąb 
już posadzony 

W ramach akcji Sprzątania 
Świata zaprosiliśmy dzieci 
z naszych dwóch miejskich 

przedszkoli do udziału w konkursie 
związanym z segregacją śmieci. Nie 
było na co czekać, gdy po kilku dniach 
sprawdzania pogody pojawiło się 
długo wyczekiwane słońce, konkurs 
zaplanowany był na świeżym powie-
trzu, w parku miejskim. Na początek 

nasi milusińscy – fachowo wyposażeni 
w rękawiczki – musieli przejść trudny 
test sprawdzający wiedzę na temat od-
powiedniej segregacji śmieci. Przygo-
towane przez panie Dorotę i Elżbietę 
z Referatu Inwestycji i Gospodarki Ko-
munalnej Urzędu Miasta eko zadania 
wymagały wiedzy: do jakiego koloru 
worka ma wylądować szklana butelka, 
słoiczek, papierek po gumie, butelka 

Nasze Przedszkolaki to eko-dzieciaki!

Nie tylko przedszkolaki włą-
czyły się do akcji Sprzątania 
Świata – zrobiła to również 

klasa 5a z wychowawczynią, panią 
Jadwigą Zapałą z Zespołu Placówek 
Oświatowych nr 2. Klasa zgłosiła 
swoje działania poprzez formularz 
w ramach 28. akcji Sprzątania Świata 
organizowanej na terenie Polski przez 
Fundację Nasza Ziemia. Udało się po-
sprzątać teren wokół szkoły, stadio-
nu oraz brzeg rzeki Mszanki. Miasto 
Mszana Dolna zapewniło rękawiczki 
i worki dla zielonych wolontariuszy 
oraz zapewniło odbiór zebranych 
śmieci. Klasa otrzymała oficjalne po-
dziękowanie za złożony raport z akcji 
i zwrotnie otrzymało podziękowanie.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

Posprzątali 
w ramach 
światowej 

akcji 
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D zięki Fundacji Sztetl Msza-
na Dolna w tygodniu, 
tuż przed ośmiodniowym 

Świętem Świateł – Chaunką, uda-
ło się zorganizować dwa spotka-
nia o mszańskich Sprawiedliwych. 
Kiedy dni są krótkie, chłodne i po-
nure wszyscy szukamy dodatko-
wych świateł i ciepła.
Dlatego tak wielką radość sprawia świę-
to, w którym dużą rolę odgrywa świa-
tło. Ważne jest, by światło chanukiji – 
świecznika z dziewięcioma ramionami, 
ustawić blisko okna tak, aby obwieścić 
całemu światu „chanukowy cud”, czy-
li odzyskanie świątyni Jerozolimskiej. 
Symbolicznie otrzymujemy takie świa-
tło czerpiąc z wiedzy, która gdzieś na 
przestrzeni lat została zapomniana, wy-
dobywamy je powoli z mroków historii. 
Chanuka to również święto radości, 
cieszmy się zatem z tego, co otrzymali-

śmy dzięki tym spotkaniom.
W poniedziałek, 22 listopada w Urzę-
dzie Miasta odbyło się spotkanie do-
tyczące Stefanii i Józefa Wacławików 
odznaczonych medalem „Sprawiedli-
wi Wśród Narodów Świata”. Kolejne, 
w środę, 24 listopada odbyło się w Szko-
le Podstawowej nr 1. Nasi bohaterowie 
w czasie wojny odważyli się na gest, 
który po latach został doceniony. Cho-
ciaż było to podziękowanie za urato-
wanie życia, wydawać by się mogło, że 
spowodowało tylko zamieszanie i zdzi-
wienie. Przecież „ich Władek” to czło-
nek rodziny, blisko trzy lata ukrywający 
się w domu pod Małą Górą. Kiedy po 
zakończonej wojnie wyemigrował do 
Izraela, utrzymywali kontakt pisząc do 
siebie listy, a Maurycy Jereda podpisy-
wał je właśnie: Wasz Władek, tak jak 
najstarszy syn Państwa Wacławików 
(na wszelki wypadek tak się do niego 
zwracali, by nie wzbudzić żadnych po-
dejrzeń). To Mosze zgłosił w Instytucie 

Yad Vaszem w Jerozolimie wniosek, by 
uhonorować Stefanię i Józefa Wacławi-
ków – mszańscy Sprawiedliwi otrzyma-
li ten tytuł 1988 r. Teraz trudno wyroko-
wać, czemu do tej pory tylko niewielka 
liczba osób wiedziała o tym odznacze-
niu, takie były czasy… Dużą zasługę 
w przywracaniu tej historii ma Urszula 
Antosz-Rekucka, która rozpoczęła od 
publikacji na ten temat, a potem już 
wszystko się potoczyło… Zasadzony 
został Dąb Pamięci, Pani Stefania i Pan 
Józef mają swoją pamiątkową tablicę na 
mszańskim Rynku – tak w minionym 
roku rozpoczęły się rocznicowe uro-
czystości związane z upamiętnieniem 
masowej zagłady mszańskich Żydów. 
Pojawiła się również tablica informa-
cyjna w sąsiedztwie nieistniejącej już 
Synagogi. Wszystkie te działania zosta-
ły sfinansowane przez Miasto Mszana 
Dolna. W tym roku, po sierpniowych 
uroczystościach, spotkaliśmy się kilka 
razy w sprawach związanych z miej-

Tuż przed Chanuką doświadczyliśmy lekcji 
historii – o mszańskich Sprawiedliwych

PET po soku, opakowanie po batoniku, 
a nawet sterta liści. I możecie nie wie-
rzyć, ale nasze przedszkolaki poradziły 
sobie z tym wyzwaniem znakomicie! 
Nie dość, że posiadają odpowiednią 
wiedzę, to jeszcze mają dużą świado-
mość, jak segreguje się u nich w domu 
– drodzy Rodzice możecie czuć się 
dumni! Udało nam się również pozbie-
rać trochę śmieci w parku, ale nie były 
to ogromne ilości, dzieciom najbardziej 
przeszkadzały niedopałki papierosów, 
które najliczniej można było spotkać 
przy placu zabaw… Dla naszych su-
per-dzieciaków, eko-przedszkolaków 
czekały nagrody. Dla każdego przed-
szkola zielone nagrody i dyplomy 
wręczyła Anna Pękała, burmistrz mia-
sta. Burmistrz dziękowała również za 

wcześniejsze zaangażowanie dzieci. 
„By edukacja ekologiczna miała sens, 
musimy ją rozpocząć już u najmłod-
szego pokolenia, nasze przedszkolaki 
z miasta Mszana Dolna chętnie biorą 
udział we wszystkich akcjach, które or-
ganizujemy”– mówiła burmistrz – do 
tej pory wspólnie zbieramy nakrętki 
po napojach, baterie po zużytych te-
lefonach oraz pomagamy pszczołom 
sadząc skwerki roślin miododajnych 
i zbieramy puszki, by zakupić mieszan-
ki nasion na kolejne nasadzenia. Dobra 
segregacja jest dla nas również ważna. 
Od razu widać, że dzieci zaangażowa-
ne są w te działania w swoich domach. 
Podziękowania za taką edukację skła-
dam również rodzicom.
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+ Marianna Stożek z domu Krocz-
ka ur. 17 kwietnia 1940 r. w Msza-
nie Dolnej. Nauczycielka biologii 
w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Hen-
ryka Sienkiewicza w Mszanie Dolnej.  
Pierwszą pracę zawodową podjęła 
w 1958 r.  w Szkole Podstawowej w Gli-
snem, następnie pracowała w Szkole 
Podstawowej Nr 2 w Mszanie Dolnej. 
W mszańskiej „Jedynce ” pracowała 
przez 22 lata od 1971 do 1993 roku.  
Za wzorową pracę dydaktyczno-wy-
chowawczą otrzymała liczne nagrody 
dyrektora szkoły, inspektora oświaty, 
kuratora oświaty i Złoty Krzyż Zasłu-
gi. 
Pani Marianna Stożek była nauczy-
cielką zaangażowaną w pracę z mło-
dzieżą szkolną. Dbała o rozwój zain-
teresowań przyrodą i biologią wśród 

dzieci i młodzieży. Jej uczniowie osią-
gali wysokie wyniki w nauce, a także 
w konkursach przedmiotowych.  Jej 
szczególnym darem był dobry kontakt 
z młodymi ludźmi. 
Zawsze skromna, życzliwa i ser-
deczna służyła pomocą i dobrą radą. 
Wszystko, co robiła czynione było 
z pasją. Była lubiana i szanowana 
przez grono nauczycielskie, uczniów  
i rodziców.  Pani Maria współtworzy-
ła historię Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Mszanie Dolnej. 
Pamięć o Pani Marii, bo tak wszyscy 
zwracaliśmy się do Niej, pełną życzli-
wości i szacunku zachowają wszyscy 
Jej uczniowie, wychowankowie, kole-
żanki i koledzy z pracy i kolejne poko-
lenia nauczycieli i uczniów tej szkoły.

Żegnając – dziękujemy.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy 
głębokiego współczucia.

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy, 
Uczniowie i Rodzice 

Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Mszanie Dolnej

Pożegnaliśmy 
Mariannę Stożek 

Zmarła Renata Chorągwicka – dłu-
goletnia pracownica Urzędu Miasta 
Mszana Dolna. Łącząc się w żalu z całą 
Rodziną składamy wyrazy głębokie-
go współczucia oraz słowa wsparcia 
i otuchy w trudnych chwilach.
 

Anna Pękała 
Burmistrz Miasta Mszana Dolna

wraz z Pracownikami Urzędu Miasta

oraz 
Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej

scami pamięci, a pojawienie się na po-
niedziałkowym spotkaniu elementów 
kuchni żydowskiej w postaci chałki czy 
hummusu z macą to preludium do zor-
ganizowania podobnych wydarzeń kul-
turalno-kulinarnych. Dalszych pomy-
słów nie brakuje, gdyż Fundacja Sztetl 
Mszana Dolna szuka możliwości przy-
wracania pamięci poprzez różne projek-
ty. Zorganizowane spotkanie na temat 
mszańskich Sprawiedliwych odbyło 

się w ramach realizacji projektu „Aka-
demia Opiekunów Pamięci” organizo-
wanej przez Żydowskie Muzeum Ga-
licja oraz przy współpracy z Urzędem 
Miasta. Przedstawienie historii Państwa 
Wacławików było też okazją do zapre-
zentowania dotychczasowych działań, 
związanych z głęboką kwerendą na 
temat losów żydowskich mieszkańców 
Mszany. Wyniki tej wymagającej pracy 
można obserwować na facebooku Szte-
tla. Pani Urszula przedstawiła również 
inne działania, związane z prowadzo-
nymi przez siebie „lekcjami pamięci”, 
inicjatywą upamiętnienia wszystkich 
bezimiennych zamordowanych w ma-
sowych egzekucjach osób pochodze-
nia żydowskiego – pomysł tablicy za-
wierającej już zidentyfikowane osoby 
przybrał formę zbiórki i internetowej 
licytacji na ten cel, wspólnie zaczynamy 
wypracowywać przyszłoroczny pro-
gram obchodów okrągłej rocznicy ma-
sowej zagłady.

Wydarzenie zostało zrealizowane w ra-
mach projektu „Akademia Opiekunów Pa-
mięci”, organizowanego przez Żydowskie 
Muzeum Galicja i sfinansowanego przez 
Narodowy Instytut Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-
2030.

Zmarła 
Renata Chorągwicka

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
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W poniedziałek, 11 października 
w Warszawie, w kościele pw. św. Ka-
rola Boromeusza odprawiona została 
msza św. żałobna za śp. Teresę Dangel 
z domu Drucką-Lubecką, Honorową 
Obywatelkę Miasta Mszana Dolna. 
W ostatnim pożegnaniu wzięła udział 
delegacja z Mszany Dolnej: burmistrz 
miasta Anna Pękała, przewodniczący 
Rady Miejskiej Janusz Matoga, radni 
Stanisław Antosz i Jan Szynalik, ks. 
proboszcz Jerzy Raźny oraz przedsta-
wiciele Asysty Zagórzańskiej: Andrzej 
Flig, Wojciech Jamróz i Jan Łabuz.  Poza 
najbliższą Rodziną śp. Teresę Dangel 
żegnali przedstawiciele stowarzyszeń, 
w których społecznie się udzielała. Obok 
sztandaru miasta Mszana Dolna wokół 
trumny zgromadziły się poczty sztan-

darowe: Stowarzyszenia Rodzin Katyń-
skich w Warszawie, sztandar Szkoły im. 
T. Czackiego oraz sztandar Szwadronu 
Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów 

Rokitiańskich. Mszę św. pogrzebową 
odprawili wspólnie ks. proboszcz Jerzy 
Raźny oraz ks. prałat Mirosław No-
wosielski – kapelan Polskiego Towa-
rzystwa Ziemiańskiego. Wspomnienie 
całego jej życia od czasów młodości po 
pracowity czas wdowieństwa, poświę-
cony działaniom charytatywnym przy-
pomniał syn – Tomasz Dangel. Wzru-
szenia i emocje towarzyszyły również 
osobom, które chciały przypomnieć 
ogromne zasługi i pomoc skromnej Pani 
Teresy. Płynęły słowa podziękowań za 
opiekę nad wdowami skupionymi wo-
kół Rodzin Katyńskich, przyjaźń i pracę 
na rzecz Towarzystwa Ziemiańskiego 
czy pielęgnowanie tradycji kawalerii 
polskiej poprzez wsparcie i długolet-
nie kontakty z Szwadronem Kawalerii  
im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitiańskich. 
Nie mogło zabraknąć obecności przed-
stawicieli Miasta, by pożegnać Honoro-
wą Obywatelkę Mszany Dolnej.

Ostatnie pożegnanie Teresy Dangel – 
Honorowej Obywatelki Miasta 
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We wtorek, 7 grudnia br. w Limanowej odbyły się Mistrzostwa Powiatu Li-
manowskiego w pływaniu. Reprezentacja naszej szkoły uzyskała bardzo 
dobre wyniki, zajmując czołowe miejsca w powiatowej rywalizacji. Oto 

wyniki pływaków naszej szkoły:

W zawodach brali także udział:
Julia Dobrowolska, Dorota Walancik, 
Zuzanna Hadaniak, Jakub Cichórz, 
Antoni Piecyk, Marcin Trybus, Kamil 
Dudzik, Bartosz Nalepa.
Wielkie Gratulacje!

red i fot. Zbigniew Stachura
SP1 FB

W ogłoszonym październiku 
plebiscycie na najlepszy 
projekt w powiecie, realizo-

wany z Funduszy Europejskich w Ma-
łopolsce pn. „Fundusze Europejskie są 
w Małopolsce” nasi mieszkańcy  in-
tensywnie głosowali na ścieżkę rowe-
rową. Nowa ścieżka zyskała uznanie 
nie tylko wśród rowerzystów, mogą 
poruszać się po niej osoby na rolkach 
i hulajnogach, zachowując zasady bez-
pieczeństwa.  Traktem wzdłuż ścieżki 

spacerują osoby z kijami, często korzy-
stają z  niego spacerowicze z czworo-
nogami, doceniając otoczenie rzeki, 
bliskość natury, piękne widoki na 
Beskid Wyspowy oraz ciszę i spokój 
z dala od komunikacyjnego centrum. 
Konkurs miał na celu odkrycie i po-
kazanie projektów, które w najlepszy 
sposób wykorzystały środki z Unii 
Europejskiej. To również okazja, aby 
pokazać, że inwestycje realizowane 
w Małopolsce przy wsparciu Fun-

duszy Europejskich są dostrzegane 
i prawidłowo identyfikowane przez 
mieszkańców regionu. Możemy po-
dziękować nie tylko mieszkańcom za 
oddany głos, ale również wszystkim 
Małopolanom, którzy do tego wyniku 
się przyczynili. Gratulacje za najlepszą 
inicjatywę wspartą środkami unijny-
mi w powiecie limanowskim otrzy-
maliśmy od Marszałka Województwa 
Witolda Kozłowskiego oraz Wicemar-
szałka Łukasza Smółki. 
Za wszystkie głosy oddane na ścieżkę 
rowerową jeszcze raz serdecznie dzię-
kujemy!

Jedynka na podium 
w Mistrzostwach Powiatu

Nasza ścieżka rowerowa 
jedną z najlepszych inicjatyw!

I miejsce Martyna Łopata styl: dowolny
II miejsce Karol Najda styl: klasyczny
I miejsce Michał Łopata styl: delfin

III miejsce Mikołaj Piecyk styl: klasyczny
IV miejsce Zofia Jania styl: dowolny
IV miejsce Mateusz Dziedzina styl: dowolny
IV miejsce Szymon Karpierz styl: klasyczny
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W środę, 17 listopada br. w hali 
sportowej przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Mszanie 

Dolnej odbyły się Mistrzostwa Powia-
tu Limanowskiego w turnieju sporto-
wym gier i zabaw Mały Mistrz (dzieci 

z rocznika 2012). Nasi najmłodsi za-
wodnicy rywalizowali w 12 dyscypli-
nach, w których nie mieli sobie rów-
nych, zdobywając pierwsze miejsce! 
Nie spoczęli jednak na laurach, gdyż 
dwa tygodnie później, w czwartek  
2 grudnia zawalczyli o najwyższe po-
dium w Małopolsce! Takich Mistrzów 
mamy! Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów!

Skład naszej reprezentacji 
powiatowej:
Krzysztof Cudek, Ania Druet, Kacper 
Figura, Aleksandra Jamróz, Jan Jarosz, 

Urszula Jugowiec, Aleksandra Majew-
ska, Julia Pępiak, Artur Stec.

Skład drużyny wojewódzkiej:
Krzysztof Cudek, Kacper Figura, 
Aleksandra Jamróz, Jan Jarosz, Urszu-
la Jugowiec, Aleksandra Majewska, 
Karol Najda, Weronika Skiba.

Nauczyciele opiekunowie: Grzegorz 
Szynalik, Katarzyna Mielnikiewicz 

red i fot. Zbigniew Stachura
SP1 FB

W sobotę, 23 października  
w Warszawie  zostały ro-
zegrane 40. Mistrzostwa 

Polski Seniorów w Taekwondo Olim-
pijskim. Klub KORYO reprezentowa-
li: Mateusz Szczesnowski, Małgorzata 

Gal, Maksymilian Śmieszek, Gabrysia 
Dara, Wiktor Pajdzik, Karolina Szcze-
snowska. 
Złoty medal i tytuł Mistrza Polski Se-
niorów po raz czwarty z rzędu obro-
nił  Mateusz Szczesnowski. Brązowe 
medale wywalczyli: Małgorzata Gal 
i Maksymilian Śmieszek. Tuż za po-
dium, piąte miejsca zajęli: Gabrysia 

Dara, Wiktor Pajdzik, Karolina Szcze-
snowska. 

Serdecznie gratulacje dla wszystkich 
za wspaniałe zawody oraz godne re-
prezentowanie Miasta, Gminy Mszana 
Dolna oraz Powiatu Limanowskiego!

red i fot. 
Trener Zbigniew Karpierz

Mistrzowski tytuł obroniony – 
złoty Mateusz Szczęsnowski 

Mali Mistrzowie – 
najlepsi w powiecie i województwie!



www.mszana-dolna.eu 25Zima 2-4/2021

Sport

Dzięki dotacji MIRS boisko już gotowe! 

Pan Łukasz znalazł się w gronie 
wybitnie zasłużonych dla mało-
polskiego sportu, którzy podczas 

uroczystej gali w Tomaszkowicach 
koło Wieliczki, będącej częścią walne-

go zjazdu sprawozdawczo-wyborcze-
go Małopolskiego Szkolnego Związku 
Sportowego, odbierali medale przy-
znane przez Piotra Glińskiego mini-
stra kultury, dziedzictwa narodowego 
i sportu. Medal jest prestiżowym, trzy-
stopniowym odznaczeniem cywilnym 
przyznawanym od 2003 r. za wybitne 
zasługi w krzewieniu kultury fizycznej 
wśród dzieci i młodzieży. Pan Łukasz 

Dobrowolski jest od wielu lat propaga-
torem sportu i aktywności fizycznej na 
terenie województwa małopolskiego, 
idei zasady fair play oraz ma wysokie 
osiągnięcia we współzawodnictwie 
sportowym. Gratulujemy wyróżnienia 
i życzymy kolejno srebrnej i złotej od-
znaki.

red i fot. ZSTI

Łukasz Dobrowolski, nauczyciel 
wychowania fizycznego w ZSTI 

został wyróżniony Brązową Odznaką 
„Za Zasługi dla Sportu”

Dzięki otrzymanej dotacji w ra-
mach programu „Małopolska 
infrastruktura rekreacyjno-

-sportowa – MIRS” możemy cieszyć 
się z kompleksowej budowy boiska do 
gry w siatkówkę plażową. Boisko jest 
w całości ogrodzone z jedną ścianą pił-
kochwytów, trybuny dla publiczności, 
zakupione zostało również pełne wy-
posażenie do gry – siatki, taśmy, ochra-
niacze oraz stanowisko dla sędziego. 
Prace rozpoczęły się w sierpniu i wy-
magały sporo nakładu przy tworzeniu 
odseparowanego miejsca do gry, za-

bezpieczenie go krawężnikami, wyty-
czony został dodatkowy pas odcinają-
cy piaskowe boisko. Kwota otrzymanej 
dotacji to 49 860,00 zł. Całkowity koszt 
to 90 694,79 zł.
Dzięki tym działaniom zminimali-
zujemy problem zarastania boiska, 
a wiemy, że wszyscy z niego chętnie 
korzystają jak tylko zaczyna się sezon 
letni. Największym problemem był 
brak piłkochwytów – przy organizacji 
letnich rozgrywek przez TKKF Lubo-
goszcz” piłki często lądowały w wo-
dzie. Cieszę się, że dzięki pozyskanym 

środkom udało się ogrodzić boisko, te-
raz ten teren rekreacyjny zyskał profe-
sjonalnie przygotowany obiekt – mówi 
burmistrz miasta Anna Pękała. To 
miejsce, gdzie jeszcze przed epidemią 
funkcjonowała plaża miejska, utwo-
rzona dzięki środkom z Budżetu Oby-
watelskiego, swój początek ma ścieżka 
rowerowa, również realizowana ze 
środków Funduszy Europejskich, to 
też jeden z punktów na mapie miasta, 
gdzie działa darmowe wifi. 

red. i fot. UM
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Jubileuszowy, XXV Turniej Sza-
chowy Ziemi Zagórzańskiej pla-
nowany był w  marcu 2020 r. - jed-

nak pandemia nam przeszkodziła, 
dlatego ogromnie cieszymy się, że 
udało się nam go zorganizować w so-
botę,  13 listopada br.  W tym dniu 
nasza szkoła gościła miłośników tej 
królewskiej gry. Uczestnicy turnieju 
przyjechali do Mszany Dolnej z opie-
kunami i rodzicami  m.in.  z Łuko-
wicy, Krakowa, Wieliczki, Dobczyc, 
Gorlic, Lipnicy Wielkiej, Jordanowa, 
Słopnic. Mszanę Dolną reprezento-
wali uczestnicy zajęć szachowych, 
prowadzonych w dwóch miejskich 
szkołach przez pana Mariusza Sur-
mę.            
Zebranych powitali: pan Janusz Ma-
toga przewodniczący Rady Miejskiej, 
Michał Grzeszczuk wiceburmistrz 
Miasta Mszana Dolna, Anna Górska, 
dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 
oraz czuwający nad całością imprezy, 
nieoceniony Jan Zapała, instruktor 
szachowy, inicjator nauki gry w sza-
chy  w naszej szkole i w mieście, po-
mysłodawca organizacji turniejów 
szachowych od 25 lat. Ważnym go-
ściem był pan Mieczysław Magierski, 
który kibicował nam od początku 
i – pełniąc funkcję przewodniczącego 
MKRPA  w mieście – wspomagał fi-
nansowo turnieje. 
Jak przystało na jubileusz, był duży 
tort, którym poczęstowaliśmy uczest-
ników i gości. Po dokonaniu zapisów 
i skosztowaniu porcji tortu, szachiści 
rozpoczęli zmagania o najwyższe 
miejsca w danej kategorii wiekowej.  
Ważnym, indywidualnym osiągnię-
ciem była możliwość podniesienia 
kategorii szachowej. Oprócz na-
gród  za uzyskanie czołowych miejsc                                  
w poszczególnych kategoriach, każ-
dy uczestnik otrzymał pamiątkowy 
medal. Wyróżniono też najmłodszą 
i najmłodszego uczestnika turnieju.                                                          

Serdeczne podziękowania kierujemy 
do: pana Józefa Kowalczyka, pana 
Tadeusza Filipiaka i pani Anny Pę-
kały – burmistrzów Miasta Mszana 
Dolna oraz Przewodniczących Rady 
Miasta Mszana Dolna i Przewodni-
czących Miejskiej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
KRPA każdej kadencji za patronat 
i finansowanie turniejów organizo-
wanych przez 25 lat. Dziękujemy 

To już XXV Szachowe Mistrzostwa Podhala 
– nie zabrakło podziękowań 

i słodkiej niespodzianki
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panu Janowi Zapale, instruktorowi 
i sędziemu szachowemu, nauczycie-
lowi wielu pokoleń szachistów, bez 
którego takich imprez by po prostu 
nie było. Dziękuję pedagog szkolnej 
Pani Monice Zarębskiej  i pracowni-
kom Szkoły Podstawowej nr 1 za po-
moc organizacyjną. 

Wspomnienia towarzyszyły nam 
podczas rozmów z rodzicami i opie-
kunami, którzy przyjeżdżali do nas 
na turnieje w latach ubiegłych i teraz. 
Miło było usłyszeć o sukcesach mię-
dzynarodowych  niektórych uczest-
ników, którzy teraz uczą kolejne po-
kolenia. Również w naszym mieście, 
niektórzy uczniowie szkoleni przez 
Pana Jana Zapałę, uzyskiwali wyso-
kie wyniki indywidualnie i zespoło-
wo.                                                                                                                 

Dziękując Panu Janowi Zapale za te 
25 lat, życzymy dużo zdrowia i dłu-
giego sędziowania. 

Anna Górska – dyrektor Szkoły
oraz Rodzice i uczestnicy zajęć 

szachowych  w Mszanie Dolnej

Wyniki:
Dziewczyny Klasy 0-III

I miejsce  Anna Ślusarczyk – Wieliczka Władysław Pawlikowski – Kraków
II miejsce Joanna Bandyk – Lipnica Wielka Krzysztof Chmiel  – Wieliczka
III miejsce Ewa Pawlikowska – Kraków Agnieszka Ślusarczyk – Wieliczka
IV miejsce Filip Pawłowski  – Dobczyce

Klasy IV-VI Klasy VII-VIII (open)
I miejsce  Maksymilian Nowakowski – Dobczyce Hubert Spytek – Dobczyce
II miejsce Ewa Pawlikowska – Kraków Kacper Pulit – Gorlice
III miejsce Piotr Cygan – Dobczyce Kamil Pawłowski Kamil – Dobczyce
IV miejsce Filip Kucała – Dobczyce Hubert Michalak Hubert – SP 1 Mszana Dolna



WYNIKI KONKURSU:
KATEGORIA MŁODZIEŻ

KATEGORIA DOROŚLI

1. miejsce  – Piotr Filipiec – Widok na miasto

2. miejsce – Nikola Targosz – Stacja PKP

Wyróżnienie – Kacper Sekuła – 
Ulica Rynek

Wyróżnienie – Patryk Miceusz – 
Cmentarz nocą

Wyróżnienie – Danuta Franczak 
– Pień starego drzewa

Wyróżnienie – Jarosław 
Romanowski – 
Panorama Mszany Dolnej

Wyróżnienie – Artur Górni – 
Wiadukt kolejowy

3. miejsce – Tobiasz Głowacki – Ulica Rynek

1. miejsce – Bartłomiej Orzeł – Mszański rynek światłem malowany 3. miejsce – Robert Łabuz – 
Ujście potoku Szklanówka do potoku 
Mszanka

Wyróżnienie – Karolina Cieżak – 
Zimowa droga na górę 
Lubogoszcz

2. miejsce – Bartłomiej Zobek – Czego tu szukasz


