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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

Drodzy Mieszkańcy, pragniemy poinformować, 
iż dyżury Poseł Urszuli Nowogórskiej 

odbywać się będą w każdy 
pierwszy poniedziałek miesiąca 

na sali narad Urzędu Miasta.

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

BURMISTRZ MIASTA

DYŻUR POSEŁ URSZULI NOWOGÓRSKIEJ

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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Samorzad

Drodzy Mieszkańcy,

Od wiosennego wydania 
kwartalnika „Pod Lubo-
goszczą” Rada Miejska  

obradowała na trzech sesjach.  
Odbyło się również kilka spotkań 
Komisji.
W trakcie obrad sesji marcowej Radni 
uchwalili Program Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych oraz 
innych Uzależnień, co pozwoliło na ogło-
szenie przez panią Burmistrz konkursów 
i uruchomienie środków pieniężnych 
dla różnych organizacji zajmujących się 
profilaktyką na terenie naszego Miasta. 
Podjęto inicjatywę mającą na celu rozpo-
częcie prac polegających na uporządko-
waniu i zaktualizowaniu obowiązujące-
go w Mszanie Dolnej Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Mia-
sta. Po przygotowaniu zmian zostaną 
one przedstawione Radzie do akceptacji.
Na początku maja Miejska Biblioteka 
w Mszanie Dolnej oficjalnie rozpoczęła 
działalność w nowym budynku. Uro-
czystość tę zaszczycili obecnością zna-

mienici goście na czele z Wojewodą 
Małopolskim, panem Łukaszem Kmitą, 
posłami i samorządowcami z regionu 
oraz mieszkańcy i zaproszeni goście. 
Uroczystość uświetnił pięknym kon-
certem nasz mszański Chór Męski im.  
ks. Józefa Hajduka.
Wybudowany w latach 80-tych budynek 
doczekał dokończenia i adaptacji na cele 
związane z działalnością kulturalno-
-społeczną staraniem przede wszystkim  
p. dyrektor Agnieszki Orzeł. Ważnym 
wsparciem w tym przedsięwzięciu były 
pozyskane dotacje, bez których inwesty-
cja nie mogłaby ruszyć z miejsca. Udało 
się również pozyskać grunt pod parking 
oraz zagospodarować teren wokół Bi-
blioteki.
Na sesji majowej gościła p. poseł Urszu-
la Nowogórska, która złożyła gratulacje 
z okazji oddania nowej siedziby biblio-
teki oraz wyraziła chęć uruchomienia 
w Urzędzie Miasta dyżurów poselskich. 
Pierwszy dyżur planowany jest już 
w lipcu. Szczegóły będą podane na stro-
nie internetowej miasta lub w informacji 
w urzędzie. W czasie tej sesji również 
odbyła się prezentacja książki p. Micha-
ła Wójcika pt. „Dziedzictwo sportowe 
miasta Mszana Dolna”. Wydanie tej 
publikacji możliwe było przy wsparciu 
funduszy europejskich pozyskanych za 
pośrednictwem związku Euroregion 
TATRY, którego nasze Miasto jest człon-
kiem. Następnie zgromadzeni na Sali na-
rad zostali zapoznani ze sprawozdania-
mi z działalności Straży Miejskiej i Policji 
za rok 2021. Uchwalono długo wyczeki-
wane zmiany w Miejscowym Planie Za-
gospodarowania Miasta Mszana Dolna  
pozwalające na instalowanie przydomo-
wych oczyszczalni ścieków. Szczegóły 
nowych zapisów Planu oraz wykaz ob-
szarów miasta na których można instalo-
wać przydomowe oczyszczalnie można 

uzyskać w Urzędzie Miasta.
Podczas sesji LI nadszedł, jak co roku, 
czas na podsumowanie i ocenę pracy 
burmistrza. Owocami obrad sesji ab-
solutoryjnej są głosowania nad wotum 
zaufania i absolutorium z tytułu wyko-
nania budżetu za rok ubiegły. Decyzje 
te Radni podejmują po przeprowadze-
niu debaty nad sporządzonym przez 
burmistrza Raportem o stanie miasta za 
rok ubiegły oraz po przedstawieniu spra-
wozdania z wykonania budżetu. W tym 
roku z możliwości udziału w debacie nad 
stanem Naszego Miasta skorzystał jeden 
z mieszkańców ul. Rynek – pan Leszek 
Rataj. W czasie swojego wystąpienia 
przedstawił  problem zaopatrzenia tego 
rejonu Miasta w wodę z miejskiej sieci wo-
dociągowej. Poruszył  nie tylko problemy 
z jej jakością, ale również przydatnością 
do spożycia. Po wystąpieniu mieszkańca 
nadszedł czas na pytania Radnych. Po 
przeprowadzeniu debaty i zaprezento-
waniu sprawozdań Radni przystąpili do 
głosowania uchwał w sprawie udzielenia 
wotum zaufania i w sprawie udzielenia 
absolutorium. Obie te uchwały uzyskały 
wymaganą ilość głosów i zostały podjęte, 
choć nie jednogłośnie. Tym samym pani 
Burmistrz otrzymała wotum zaufania 
i absolutorium za sprawowanie swojej 
funkcji.
Jak zawsze zapraszam Państwa do śle-
dzenia obrad i retransmisji obrad sesji 
Rady Miejskiej za pośrednictwem Inter-
netu poprzez stronę Urzędu Miasta.

W imieniu Radnych życzę mieszkańcom 
i odwiedzającym nasze Miasto gościom 
miłego spędzenia czasu urlopu i wakacji 
w Mszanie Dolnej.

Słowo od Pani Burmistrz

Słowo od Przewodniczącego

Szanowni Czytelnicy!

J aka była Mszana Dolna 70 lat 
temu? Jacy byli jej Miesz-
kańcy? Od 70 lat Mszana jest 

miastem. Decyzja zapadła w maju 
1952 r., a od 1 lipca Mszana Dolna 
została jednym z miast ówczesnego 
województwa krakowskiego. 
Gdy dzisiaj spoglądam na nasze Miasto, 
rozumiem dlaczego ta urocza miejsco-
wość otrzymała prawa miejskie. Inten-
sywny rozwój Miasta w ciągu ostatnich 
70 lat potwierdza słuszność tamtej 

decyzji. Nasza Mała Ojczyzna leży na 
zbiegu ważnych dla Małopolski tras 
komunikacyjnych, jest centrum życia 
nie tylko mieszkańców Miasta, ale też 
okolicznych miejscowości z kilku pobli-
skich gmin. W tym numerze będziecie 
Państwo mogli zapoznać się z tą „sta-
rą” i tą „nową” Mszaną, znajdziecie też 
artykuł o skarbach Mszany Dolnej oraz 
o naszych ekodziałaniach. Zachęcam do 
lektury.

Anna Pękała
Burmistrz Miasta

Mszana Dolna

Z poważaniem
Janusz Matoga

Przewodniczący Rady Miejskiej
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W sobotę, 2 lipca podczas 
uroczystej LII sesji wrę-
czone zostały nagrody 

uczniom za szczególne osiągnię-
cia: za wzorową naukę, za zaję-
cie wysokiego miejsca w olimpia-
dach przedmiotowych, osiągnięcia 
w twórczości i działalności arty-
stycznej i oczywiście za wybitne 
osiągnięcia sportowe. 
Zasady programu wspierania uzdol-
nionych uczniów w naszym mieście 
określa odpowiednia uchwała Rady 
Miejskiej w Mszanie Dolnej – z każdej 
szkoły zostało wytypowanych pięcioro 
uczniów, którzy zostali zaproszeni na 
sesję wraz ze swoimi rodzicami. Dyplo-
my i nagrody wręczali Przewodniczący 
Rady Miejskiej Janusz Matoga z Bur-
mistrz Miasta Anną Pękałą oraz Prze-
wodniczącą Komisji Oświaty Agnieszką 
Sasal. Każdy wyróżniony uczeń został 
przedstawiony ze swoich osiągnięć, nie 
zabrakło też wspólnego, grupowego 
zdjęcia na zakończenie. Jeszcze raz ser-
decznie gratulujemy!

red. i fot. UM

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Sien-
kiewicza
SONIA JAROSZ – uczennica klasy 
VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Hen-
ryka Sienkiewicza. W roku szkolnym 
2020/2021 Sonia została laureatką wo-
jewódzką w konkursie czytelniczo-pla-
stycznym „Góralskie Cytanie” gwa-
rowych tekstów literatury regionalnej 
ziemi zagórzańskiej – zajęła III miejsce. 
JAKUB KOZICKI – uczeń klasy VIII 
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henry-
ka Sienkiewicza. Jakub zajął III miejsce 
w powiatowych Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej w drużynowej lidze LA kat. 
chłopców ur. 2007-2000 oraz III miejsce 

w Małopolskich Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej w Szkolnej Drużynowej Lidze 
LA kat. Chłopców ur. 2007-2008.
BOŻENA GAL – uczennica klasy VIII 
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henry-
ka Sienkiewicza. Bożena wyróżnia się 
sportowymi osiągnięciami w Taekwon-
do Olimpijskim, jest zawodniczką UKS 
KORYO – m.in. w 2022 r. zdobyła tytuł 
najlepszej zawodniczki w Mistrzostwach 
Gór Świętokrzyskich Baba Jaga Cup 
w kategorii Junior, na tych samych zawo-
dach zdobyła I miejsce w Mistrzostwach.  
SARA JAROSZ - uczennica klasy VIII 
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henry-
ka Sienkiewicza.  W roku szkolnym 
2020/2021 Sara została laureatką woje-
wódzką w konkursie czytelniczo-pla-
stycznym „Góralskie Cytanie” gwaro-
wych tekstów literatury regionalnej ziemi 
zagórzańskiej – zajęła II miejsce. Swoje 
pasje realizuje biorąc udział w różnych 
konkursach recytatorskich i poetyckich. 
HUBERT MICHALAK – uczeń klasy 
VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Hen-

ryka Sienkiewicza. Hubert zdobył dy-
plom finalisty w III edycji trzyetapowego 
ogólnopolskiego konkursu Matematycz-
no-Informatycznego Instalogik 2021-
2022 w kategorii klas 8 – zajął II miejsce 
w powiecie limanowskim. Jego pasją są 
szachy – w tej dziedzinie zdobył III miej-
sce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci 
w Drużynowym Turnieju Szachowym, 
oraz IV miejsce w XXV Turnieju Szacho-
wym Ziemi Zagórzańskiej.

ZESPÓŁ PLACÓWEK OSWIATO-
WYCH Szkoła Podstawowa Nr 2  
im. Mikołaja Reja
ALEKSANDRA WILK – uczennica 
klasy VIII Szkoły Podstawowej Nr 2 
im. Mikołaja Reja przy Zespole Placó-
wek Oświatowych. W roku szkolnym 
2020/2021 wzięła udział w konkursie 
kuratoryjnym z matematyki, uzyskała 
najwyższą liczbę punktów i dostała się 
do konkursu rejonowego. Otrzymała 
również wyróżnienie w Międzynarodo-
wym konkursie Kangur Matematycz-
ny. W tym samym roku zajęła I miejsce 
w Finale Powiatowego Konkursu „Za-
wód nie zawodzi” w obszarze rekla-
my. Posiada również liczne osiągniecia 
sportowe. Brała aktywny udział w życiu 
społecznym szkoły, działała w szkolnym 
wolontariacie. 
NINA SYREK – uczennica klasy VIII 
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja 
Reja przy Zespole Placówek Oświato-
wych. Nina została finalistką Małopol-
skiego Konkursu Języka Polskiego. Po-
nadto uczy się śpiewu i gry na gitarze 
w Szkole Muzycznej I stopnia w siedzibą 
w Mszanie Dolnej, w klasie IV. Odnosi 
już artystyczne sukcesy, potrafi pogodzić 
obowiązki szkolne z zajęciami w szkole 
muzycznej, bierze udział w różnych ak-
cjach charytatywnych i udziela się jako 
wolontariusz.

Gratulacje dla najlepszych
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P oseł Urszula Nowogórska 
podczas L Sesji Rady Miej-
skiej w Mszanie Dolnej 

przekazała okolicznościowy list 
gratulacyjny z okazji uroczystej in-
auguracji działalności Miejskiej Bi-
blioteki w Mszanie Dolnej w nowej 
siedzibie.
W imieniu Dyrektor Biblioteki Agniesz-
ki Orzeł gratulacje odebrała Burmistrz 
Miasta Anna Pękała. Oprawiony w sty-
lową ramę został już przekazany Pani 
Dyrektor i wisi na honorowym miejscu  
w Bibliotece. 
Pani Poseł opowiedziała o swoich naj-
nowszych działaniach, w które jest zaan-
gażowana, jak również zaproponowała, 
że swój poselski dyżur może pełnić rów-
nież w Mszanie Dolnej – do Limanowej 
zgłaszają się do jej biura poselskiego 
mieszkańcy naszego miasta i okolic. 
Przewodniczący Rady Miejskiej podzię-

kował za taką możliwość, która ułatwi 
bezpośredni kontakt z Mieszkańcami 
i będzie dużym ułatwieniem komuni-
kacyjnym. Gdy tylko dopracowana zo-
stanie kwestia terminów, bezzwłocznie 
powiadomimy o dyżurach Pani Poseł 

Nowogórskiej w Urzędzie Miasta. Na 
zakończenie, z okazji Dnia Samorządow-
ca, który wypada 27 maja, Poseł Urszula 
Nowogórska złożyła najlepsze życzenia.

red i fot. UM

W Parafii Bożego Miłosierdzia 
odbyły się uroczystości zwią-
zane z rocznicą uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. Mszę św. w intencji 
Ojczyzny i naszego Miasta koncelebro-
wali księża: ks. Proboszcz Tadeusz Mro-
wiec oraz ks. Jan Zając. Święto NMP Kró-
lowej Polski połączone z uroczystościami 

państwowymi zgromadziło w kościele 
asystę zagórzańską, orkiestrę dętą OSP, 
poczty sztandarowe szkół, miejskich 
stowarzyszeń oraz naszego samorządu. 
Uzupełnieniem tej licznej grupy była 
scholka parafialna, ubrana w piękne błę-
kitne stroje. 
Ks. Proboszcz Tadeusz Mrowiec w kaza-

Gratulacje dla Biblioteki, 
życzenia dla Samorządowców 

i dyżur dla Mieszkańców

Królowa Polski, Królowa Pokoju

MARCIN WYDRA – uczennica kla-
sy VII Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 
Mikołaja Reja przy Zespole Placówek 
Oświatowych. Marcin uzyskał wyróż-
nienie w Międzynarodowym konkursie 
Kangur Matematyczny. Jego pasją jest 
sport, w którym ma znaczące osiągnię-
cia. W roku 2021/2022 zdobył: 
II miejsce w finale Wojewódzkich 
Igrzysk Dzieci w Drużynowych Biegach 
przełajowych, 
III miejsce w Małopolskich Igrzyskach 
Dzieci w Unihokeju Chłopców, 
II miejsce w Powiatowych Igrzyskach 
Dzieci w Indywidualnych Biegach Prze-
łajowych, 
I miejsce w Powiatowych Igrzyskach 
Dzieci w Drużynowych Biegach Przeła-
jowych, 
I miejsce w Powiatowych Igrzyskach 
Dzieci – Festiwal Sztafet 4x100 m, 
I miejsce w Powiatowych Igrzyskach 

Dzieci – Festiwal Sztafet – Sztafeta 
Szwedzka, 
I miejsce w Powiatowych Igrzyskach 
Dzieci w Unihokeju.
KACPER WYDRA – uczeń klasy VIII 
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja 
Reja przy Zespole Placówek Oświato-
wych. Kacper brał udział w licznych 
konkursach. Na szczególną uwagę zasłu-
guje udział w konkursie kuratoryjnym 
z chemii w roku szkolny 2021-2022, uzy-
skał największą ilość punktów na etapie 
szkolnym i dostał się do etapu rejono-
wego. Brał również udział w konkursie 
kuratoryjnym z biologii, zdobył najwięk-
szą liczbę punktów na etapie szkolnym. 
Uzyskał wyróżnienie w Międzynarodo-
wym konkursie Kangur Matematyczny. 
Wchodzi w skład reprezentacji szkolnej 
drużyny lekkoatletycznej.
WOJCIECH NAWIEŚNIAK – uczeń 
klasy VIII Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 

Mikołaja Reja przy Zespole Placówek 
Oświatowych. Wojciech brał udział 
w licznych konkursach. Na szczególną 
uwagę zasługuje udział w konkursie ku-
ratoryjnym z geografii w roku szkolnym 
2021-2022, uzyskał drugi najlepszy wy-
nik na etapie szkolnym. Posiada liczne 
osiągnięcia sportowe. 
Został wicemistrzem województwa 
w skoku w dal. 
W Małopolskich Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej w Indywidualnej Lidze LA zo-
stał mistrzem powiatu w skoku w dal. 
II miejsce zajął w Sztafecie 4x100 w Po-
wiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkol-
nej w pływaniu. 
II miejsce w sztafecie 6x50 stylem do-
wolnym w Powiatowych Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej w Drużynowej LA, 
w zespole III miejsce, sztafeta 4x100.
Bierze aktywny udział w życiu społecz-
nych szkoły i klasy.
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niu podkreślił znaczenie w dzisiejszych 
czasach opieki Matki Boskiej oraz przy-
wołał historyczne wydarzenie – złożenie 
ślubów Jana Kazimierza we Lwowie, 
w czasie wojny w Ukrainie obieramy to 
wydarzenie bardzo symbolicznie. Skie-
rował również słowa podziękowania za 
obecność Ks. Jana na uroczystości w na-
szym mieście, który nigdy nie odmawia 
udziału w patriotycznych wydarzeniach, 
uważa to za swój obowiązek jako podpo-
rucznika. Ostatnim punktem programu 
był uroczysty przemarsz na czele z Or-
kiestrą. Poczty sztandarowe miały okazję 
zaprezentować się raz jeszcze maszeru-
jąc pod Szkołę Podstawową Nr 1 przy 
ul. Sienkiewicza. Tam odśpiewano jesz-
cze hymn państwowy, a Pani Burmistrz 
Anna Pękała podziękowała wszystkim 
za udział w uroczystości.

red i fot. UM

W piątek, 20 maja podczas 
L Sesji Rady Miejskiej 
mieliśmy przyjemność 

gościć przedstawicieli Euroregionu 
TATRY: Miloša Handáka i Karolinę 
Janiszewską oraz Michała Wójcika, 
autora książki o dziedzictwie spor-
towym.

Obecność naszych gości związana jest  
z zakończonym projektem „Aktywni 
z każdej strony – polsko-słowackie dzie-
dzictwo Sportowe Gminy Nižná i Mia-
sta Mszana Dolna”.  Jednym z efektów 
zakończonego projektu jest wspaniała 
książka, opisująca historię sportu w na-
szym mieście od przedwojenne lata aż 

po obecne czasy. Krótką prezentację 
na temat rozdziałów tej publikacji 
przedstawił jej autor Michał Wójcik. 
Zaprosił również obecnych na sesji 
Radnych Miejskich, wręczył pamiątko-
wy egzemplarz wraz z dedykacją oraz 
podziękował za wsparcie ze strony 
miasta, w szczególności Faustynie Ka-
letce – koordynatorce całego projektu. 
Korzystając z okazji, Miloš Handák, 
Kierownik Działu Realizacji Projektów 

Parasolowych PWT Interreg V-A PL-
-SK 2014-2020 w Euroregionie TATRY 
zaprezentował założenia finansowania 
programów polsko-słowackich, nowe 
dofinansowania na lata 2021-2027.
Zaproszona na sesję Poseł Urszula  
Nowogórska również otrzymała de-
dykowany egzemplarz, jak i Radni  
Powiatowi. Michał Wójcik podziękował 
za ogromną pomoc obecnym na sali Ja-
nuszowi Potaczkowi i Ryszardowi Sit-
kowskiemu, ich materiały i wspomnie-
nia wzbogaciły bardzo jego publikację.

red i fot. UM

„Aktywni z każdej strony” - polsko-sło-
wackie dziedzictwo sportowe Gminy Nižná 
i Miasta Mszana Dolna to mikroprojekt 
współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego oraz ze środków budże-
tu państwa za pośrednictwem Euroregionu 
„Tatry” w ramach Programu Współpra-
cy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 
2014-2020. 

Na L Sesji Rady Miejskiej 
– zaproszenie na promocję książki 

o dziejach sportu w Mszanie Dolnej
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W sobotę 4 czerwca 2022 r. 
czterdzieści trzy pary mał-
żeńskie z terenu miasta i gmi-

ny Mszana Dolna świętowały Jubileusz 
50-lecia Pożycia Małżeńskiego tzw. 
„Złote Gody”.  Warto podkreślić, że 
po dwóch latach epidemii COVID-19 
udało się powrócić do wcześniejszych 
zwyczajów. Uroczystość rozpoczęła się 
w kościele parafialnym pw. św. Micha-
ła Archanioła w Mszanie Dolnej. Ks. 
proboszcz Jerzy Raźny odprawił dzięk-
czynną mszę św., podczas której Jubila-
ci odnowili przyrzeczenia małżeńskie, 
złożone przed ponad pięćdziesięcioma 
laty. 
Po mszy św., w ośrodku wypoczynko-
wo-konferencyjnym „JANDA” Resort 
& Conference odbyła się uroczysta 
ceremonia wręczenia medali i upo-
minków. Drugą część obchodów po-
prowadziła Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Mszanie Dolnej, Fausty-
na Kaletka. Rozpoczęły się one od toa-
stu za zdrowie Jubilatów symboliczną 
lampką szampana oraz odśpiewania 
„Sto lat”. Następnie Burmistrz Miasta 
Mszana Dolna, Anna Pękała oraz Wójt 
Gminy Mszana Dolna, Bolesław Żaba, 
w imieniu Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej Andrzeja Dudy, odzna-
czyli dostojnych Jubilatów Medalem 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

Pary małżeńskie otrzymały pamiątko-
we listy gratulacyjne oraz upominki. 
Uroczystość swoją obecnością uświet-
nili także przedstawiciele powiatu li-
manowskiego, Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu, Janusz Potaczek wraz 
z radnym powiatowym Grzegorzem 
Wójcikiem, którzy  wręczyli parom 
małżeńskim pamiątkowe listy gra-
tulacyjne, przekazane przez Starostę 
Limanowskiego, Mieczysława Urygę. 
Zebrani goście przekazali Jubilatom 
życzenia i gratulacje, podkreślali także, 

że nie każdemu małżeństwu dane jest 
doczekać tak wspaniałego Jubileuszu, 
dlatego stanowią oni wzór do naślado-
wania dla młodszych pokoleń. 
Na zakończenie uroczystości Jubila-
ci zostali zaproszeni na poczęstunek, 
podczas którego dzielili się wspomnie-
niami ze swojego małżeńskiego życia. 
Kapela zespołu regionalnego „Dolina 
Mszanki” umiliła zebranym gościom 
czas oraz zapewniła uroczystą oprawę 
mszy św. Jubileusz został zorganizo-
wany przy współpracy urzędów mia-
sta i gminy oraz Urzędu Stanu Cywil-
nego w Mszanie Dolnej. 
Czerwcowa uroczystość poświęcona 
była parom, które związek małżeński 
zawarły w latach 1970 i 1971.

Lista Jubilatów z terenu Miasta Mszana Dolna:
1. Alina i Stanisław 

Aleksandrowiczowie
8. Krystyna i Józef Koziołowie 15. Teresa i Stanisław Myszowie
9. Halina i Jerzy Koźbiałowie 16. Józefa i Andrzej Nawieśniakowie

2. Wiesława i Marian Ficowie 10. Barbara i Józef Krakowscy 17. Barbara i Adam Piekarscy
3. Zofia i Wincenty Grzybowie 11. Kazimiera i Stefan Kurkowie 18. Danuta i Marian Starmachowie
4. Maria i Władysław Harasowie 12. Józefa i Jan Leżańscy 19. Maria i Wojciech Szynalikowie
5. Janina i Stanisław Jakubiakowie 13. Leokadia i Tadeusz

Michorczykowie
20. Maria i Edward Węglarzowie

6. Maria i Kazimierz Jaskowie 21. Julia i Józef Wietrzykowie
7. Elżbieta i Andrzej Jaśkowcowie 14. Anna i Jan Mikołajczykowie 22. Anna i Mieczysław Wilkowie

Nie uciekniesz od miłości… 
Złote Gody 2022
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Lista Jubliatów z terenu Gminy Mszana Dolna:
1. Janina i Jan Bolisęga  

z Mszany Górnej
8. Andrzej i Anna Kaletka  

z Kasiny Wielkiej
15. Zofia i Julian Pazdur  

z Kasiny Wielkiej
2. Jadwiga i Sebastian Dawiec  

z Łostówki
9. Genowefa i Andrzej Kotarba  

z Kasinki Małej
16. Jadwiga i Franciszek Piwowar  

z Kasinki Małej
3. Maria i Stanisław Drab  

z Raby Niżnej
10. Stefania i Jan Kuc  

z Mszany Górnej
17. Helena i Marian Potaczek   

z Raby Niżnej
4. Stanisława i Antoni Drąg  

z Kasiny Wielkiej
11. Janina i Czesław Kucharzak  

z Kasinki Małej
18. Janina i Franciszek Smoter  

z Kasinki Małej
5. Teresa i Marek Głodkiewicz  

z Kasiny Wielkiej
12. Maria i Alfred Kuczaj  

z Łętowego
19. Zofia i Stanisław Świerk  

z Kasinki Małej
6. Maria i Stanisław Jania  

z Kasiny Wielkiej
13. Helena i Stanisław  Łabuz  

z Kasinki Małej
20. Maria i Władysław Wcisło  

z Kasinki Małej
7. Janina i Jan Jarosz  

z Mszany Górnej
14. Rozalia i Ignacy Mucha  

z Kasinki Małej
21. Józefa i Franciszek Węglarz  

z Łostówki

Wszystkim Jubilatom raz jeszcze składamy najlepsze życzenia.

red. Monika Homa
fot. UM

Aktualnosci /

18  maja została podpisana umowa 
pomiędzy Burmistrz Miasta Mszana 
Dolna – Anną Pękałą a Wykonawcą 
– panem Wojciechem Königiem, pro-
wadzącym działalność gospodarczą 
pod nazwą Wojciech König Przedsię-
biorstwo Handlowo Remontowo Bu-
dowlane „ECCO-SYSTEM” z siedzibą 
w Spytkowicach na realizację zadania 
pn. „Przebudowa i rozbudowa Ośrod-
ka Kultury i Tradycji Górali Zagórzań-
skich w Mszanie Dolnej” w ramach 
otrzymanego dofinansowania z Rządo-
wego Funduszu Polski Ład:  Program 
Inwestycji Strategicznych edycja 1. 
W spotkaniu uczestniczył Bogusław 
Łagocki, pełniący funkcję Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego wraz z żoną 
Marią Łagocką. Pan Bogusław ma spo-
re doświadczenie w miejskich inwesty-

cjach – hali sportowej przy Szkole Pod-
stawowej Nr 1 oraz uczestniczył przy 
przebudowie budynku na stadionie 

w pierwszym etapie budowy nowego 
budynku MOK.
– Ogromnie się cieszę, że rozpoczyna-
my tak długo wyczekiwaną inwestycję 
w naszym mieście – mówi Burmistrz 
Miasta Anna Pękała. Mszana zasługuje 
na Miejski Ośrodek Kultury z praw-
dziwego zdarzenia, z piękną salą wi-
dowiskowo-kinową. Mam nadzieję, że 
inwestycja niebawem będzie otwierać 
swoje drzwi dla mieszkańców.
To wręcz historyczna chwila dla nasze-
go Miasta – umowę zawarto na kwotę 
14 900 000,00 PLN.  Kwota udzielonej 
promesy wynosi 10 746 000,00 PLN, 
zaś wkład własny Miasta Mszana Dol-
na to 4 154 000,00 PLN.

red i fot. UM

Wyjątkowa chwila – Miasto podpisało 
umowę na budowę nowego MOK!
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8 maja – w Ogólnopolskim Dniu Bi-
bliotekarza i Bibliotek – oficjalnie za-
inaugurowano działalność Miejskiej 
Biblioteki w Mszanie Dolnej w nowej 
siedzibie. W wydarzeniu uczestni-

czyli m.in. Barbara Bartuś – posłanka 
na Sejm RP, Patryk Wicher – poseł na 
Sejm RP, Wojewoda Małopolski – Łu-
kasz Kmita, Przewodniczący Rady Po-
wiatu Limanowskiego – Józef Pietrzak, 
Wiceprzewodniczący – Janusz Pota-
czek, Burmistrz Mszany Dolnej – Anna 
Pękała, radni powiatu limanowskiego,  
radni Rady Miejskiej w Mszanie Dol-
nej z jej Przewodniczącym – Januszem 
Matogą, Dyrektor Wojewódzkiej Bi-
blioteki Publicznej w Krakowie – Jerzy 

Woźniakiewicz. Uroczystość uświetnił 
występ Chóru Męskiego im. ks. Jó-
zefa Hajduka. Mszańska społeczność 
zyskała wyjątkowe miejsce, w którym 
już są realizowane nie tylko funkcje bi-
blioteczne. Swoją siedzibę mają tu tak-
że Klub Senior+, Stowarzyszenie Kie-
runek Przyszłość, zajmujące się m.in. 
organizacją wolontariatu oraz  Hufiec 
Gorczański ZHP im. Władysława Or-
kana.
Realizacja inwestycji była możliwa 
dzięki zaangażowaniu środków Miasta 
Mszana Dolna oraz pozyskaniu dotacji 
zewnętrznych:
1 952 200,00 zł – z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu „Infrastruktura bibliotek”;
1 936 377,27 zł – z budżetu miasta 
Mszana Dolna, jako dotacja celowa dla 
Miejskiej Biblioteki na realizację inwe-
stycji w budynku;

100 000,00 zł – z budżetu Powiatu Li-
manowskiego, jako dotacja celowa na 
dofinansowanie wyposażenia Biblio-
teki;
1 000 000,00 zł – z rezerwy Prezesa 
Rady Ministrów, jako dotacja dla mia-
sta Mszana Dolna na zagospodarowa-
nie terenu wokół budynku Biblioteki;
250 000,00 zł – z budżetu miasta – na  
zagospodarowanie terenu wokół Bi-
blioteki. Ponadto Miejska Biblioteka 
pozyskała dofinansowanie z Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych  za pośrednic-
twem Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego do 
kwoty 296 928,99 zł, co stanowiło 50% 
kosztów montażu windy w budynku  
Biblioteki.

red i fot. UM

Uroczyste otwarcie Biblioteki
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Nie było lepszego miejsca na 
promocję reprintu Atlasu Pol-
skich Strojów Ludowych Seba-

stiana Flizaka – STRÓJ ZAGÓRZAN 
połączonej z świętowaniem 75-lecia 
Polskiego Oddziału Ludoznawczego 
Oddział w Mszanie Dolnej jak stoli-
ca tego regionu. Rangę wydarzeniu 
nadawała również przygotowana na tę 
okazję niezwykła sala w Ośrodku Wy-
poczynkowo-Konferencyjnym JANDA 
Resort & Conference. Kto śledzi wia-
domości z Zagórzańskich Dziedzin ten 
wie, iż oferta obiektu otrzymała Znak 
Promocyjny ZAGÓRZAŃSKIE DZIE-
DZINY, a jak z niego korzysta, można 
sprawdzić tuż po przekroczeniu pro-
gów tego gościnnego miejsca. Powitają 
nas ściany ozdobione wielkoformato-
wymi zdjęciami z Beskidu Wyspowe-
go i Gorców, pięknie przygotowane 
i wyposażone gabloty z produktami 
lokalnymi i biblioteczka  bogato za-
opatrzona w przewodniki i książki dot. 
regionu. Tam swoje miejsce znajdzie 
również nasz biały kruk – Atlas Pol-
skich Strojów Ludowych, 6 zeszyt z se-
rii małopolskiej, autorstwa Sebastiana 
Flizaka. 

Kto miał kiedyś okazję sięgnąć do oma-
wianego zeszytu, by poszerzyć swoją 
wiedzę o naszym, zagórzańskim regio-
nie, ten wie jak wysłużony był już ten 
album. Nie ma więc lepszego prezen-
tu na jubileusz mszańskiego Oddzia-
łu PTL, jak przygotowanie reprintu 
tego cennego dzieła etnograficznego. 
Udało się to przy współpracy trzech 
zagórzańskich samorządów: Miasta 
i Gminy Mszana Dolna oraz Gminy 
Niedźwiedź. Świadomość, jak bardzo 
potrzebne i konieczne jest wznowienie 
tego atlasu pociągnęła za sobą finan-
sowe wsparcie. Każdy z samorządów 
wspomógł Główny Oddział PTL i tak 
oto staliśmy się naocznymi świadkami 
niesamowitej historii. Zanim jednak 

Ci, których sercom bliska jest kultura 
regionu, dowiedzieli się czegoś wię-
cej na temat samego atlasu, jak i stro-
ju ludowego Zagórzan na spotkaniu 
promocyjnym, po przywitaniu gości 
przez Burmistrz Miasta Annę Pęka-
łę, głos zabrała prezes mszańskiego 
PTL, Teofila Latoś. W krótkiej prelekcji 
przypomniała historię Polskiego To-
warzystwa Ludoznawczego Oddział 
w Mszanie Dolnej – okoliczności po-
wstania i założenia oddziału, zasłużone 
postaci, działalność, publikacje i ostat-
nie lata, gdy mszański PTL szukał od-
powiedniego miejsca na zgromadzone 
przez siebie zbiory. Przy okazji takiego 
jubileuszu pojawiły się kwiaty, podzię-
kowania i obietnice na dalsze wsparcie. 
Gratulacje dla Jubilatów w imieniu 
trzech zagórzańskich samorządów zło-
żyli Wójtowie:  Bolesław Żaba (Gmina 
Mszana Dolna) i Rafał Rusnak (Gmina 
Niedźwiedź).
Dr Katarzyna Ceklarz szczegółowo 
wyjaśniła, jak prawidłowo należy od-
czytywać podział poszczególnych 
zeszytów na przyporządkowane im 
makroregiony Polski. 48 skryptów 
opracowali wybitni badacze wg jed-
nego, ustalonego schematu. Co więcej, 
jako Małopolanie, możemy być dumni, 
ponieważ to właśnie Małopolska ma 
najwięcej wydanych zeszytów, z czego 
nasz – zagórzański - wydany w 1956 
roku zyskał miano „białego kruka”. 
Przy tej okazji przypomniana zosta-
ła postać dr. Sebastiana Flizaka, który 
jako autor materiału dokonał szczegó-
łowej kwerendy zagórzańskiego stroju, 
zarówno męskiego, jak i kobiecego. 
Wymagało to od niego niesamowitego 
poświęcenia, które często odbijało się 
na jego zdrowiu i finansach. 
Spotkało nas niebywałe szczęście, że w tak 
niewielkim i skromnym jak na owe czasy 
Oddziale PTL trafił się niezwykle dokład-
ny badacz naszej kultury. Wiele zawdzię-
czamy dr Flizakowi  - uświadamiała na 
koniec prelekcji dr Katarzyna Ceklarz. 

Złożone podczas spotkania obietnice 
wsparcia przy kolejnym projekcie wy-
dawniczym „na pniu” zostały wyko-
rzystane – odbierając podziękowania 
i kwiaty dr Ceklarz przyznała, iż ko-
lejną rzeczą, o której już intensywnie 
myśli to pamiętniki, które zostawił po 
sobie w mszańskim Oddziale dr Seba-
stian Flizak. Kto wie, może już niedłu-
go, w nowej siedzibie PTL zaprosimy 
na kolejną promocję? 
„Wiele jeszcze przed nami” – z takimi 
myślami kończyło się to niezwykłe 
spotkanie. Wzniesiono toast za Od-
dział i kolejne projekty. 
Unikatowe parzenice są naszym wyróż-
nikiem, watro sięgnąć po Atlas, by do-
wiedzieć się więcej o innych elementach 
zagórzańskiego stroju – Prezes, Teofila 
Latoś, zwróciła uwagę na otaczające 
nas z każdej strony zagórzańskie zdo-
bienia. 
Publikację można nabyć zarówno 
w Ośrodku Wypoczynkowo-Konfe-
rencyjnym JANDA Resort & Conferen-
ce oraz Centrum Edukacji i Rozwoju 
eMKa w Kasince Małej (którego Punkt 
Sprzedaży Produktu Lokalnego posia-
da Znak Promocyjny ZAGÓRZAŃ-
SKIE DZIEDZINY), a także w Gminnej 
Bibliotece i Ośrodku Kultury w Niedź-
wiedziu. Gorąco zachęcamy!
Oprawę muzyczną promocji  reprin-
tu Atlasu Polskich Strojów Ludowych 
Strój Zagórzan zapewnił zespół „Doli-
na Mszanki” – serdecznie dziękujemy!
Mecenasami edycji reprintu oraz orga-
nizatorami wydarzenia były zagórzań-
skie samorządy: Miasto Mszana Dolna, 
Gmina Mszana Dolna i Gmina Niedź-
wiedź, zaś patronat nad przedsię-
wzięciem objęło Polskie Towarzystwo 
Ludoznawcze Oddział Mszana Dolna. 
Wznowienie Atlasu oraz spotkanie 
promocyjne było jednym z elementów 
procesu budowy marki lokalnej Zagó-
rzańskie Dziedziny.

red i fot. UM

Niezwykła promocja u Zagórzan
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2022 r. jest wyjątkowy – od samego  
początku na zagórzańskiej ziemi obfi-
tuje w promocje wartościowych publi-
kacji związanych z regionem. Mieliśmy 
już do czynienia z prezentacją albumu 
o strojach wsi małopolskiej, podziwia-
liśmy reedycję unikatowego i niedo-
stępnego do niedawna albumu Atlasu 
Polskich Strojów Ludowych Sebastiana 
Flizaka, a w środę, 22 czerwca byliśmy 
świadkami promocji ciekawej publi-
kacji skierowanej dla najmłodszych. 
W Miejskiej Bibliotece w Mszanie Dol-

nej odbyła się bowiem promocja książ-
ki Marii Frycz-Zoltek pt. „Franka”.
Jak przekonać tak młodego i wyma-
gającego czytelnika, by zainteresować 
go publikacją związaną z jego regio-
nem, a przy okazji przemycić ważne 
wątki dotyczące ekologii i miłości do 
przyrody opowiadała sama Autorka. 
Zanim jednak rozpoczęła się ta opo-
wieść o magicznym świecie, w gościn-
nych progach Biblioteki przywitała 
wszystkich Janina Flig, dyrektor Ze-
społu Szkoły i Przedszkola w Łostówce 
i radna miasta Mszana Dolna, a przed 
zgromadzoną publicznością pięknie 
się prezentował i śpiewał zespół „Mali 
Łostowianie”. By nawiązać do postaci 
Tomasza Chlipały, przywołanej na kar-
tach książki, o jego uzdrowicielskich 
wyczynach i posiadanej mocy opowia-
dała Martyna Michór – w „Zagórzań-
skiej Czytance” jest spisana historia 
o bulandowych czarach. Resztę dopo-
wiedział „po nasymu” Bogdan Nawa-
ra – opiekun muzyczny zespołu. Warto 
w tym momencie pokreślić, że książkę 
pod kątem zagórzańskiej gwary kon-
sultował Łukasz Zapała.
A skąd właściwie wziął się nasz Bulan-
da w tej książce? Otóż autorka zainspi-

rowała się opowieściami i wspomnie-
niami swojego teścia – Jana Żółtka,  
który powiązany jest rodzinnie z To-
maszem Chlipałą. To właśnie on opo-
wiadał pisarce swoje wspomnienia, ale 
również sięgał do wspomnień swojej 
babci. Historia o przodku, który leczył 
i uzdrawiał, tak zafascynowała Marię 
Frycz – Zoltek, że opowieść literacka 
utkała się sama: legendarny gorczań-
ski baca zostawił skarb, który ma nie-
zwykłą moc, a dostęp do niego ma jego 
następczyni, tytułowa Franka. Wiele 

w tej książce znajdziemy odniesień do 
magii, czarów, ale także problemów 
świata współczesnego, gdyż dziew-
czynka ratuje psa przywiązanego do 
drzewa… On staje się jej najwierniej-
szym przyjacielem, idealnym kompa-
nem podczas górskich wypraw, gdyż 
Franka mieszka u podnóża Tatr.  Nasza 
bohaterka zresztą imię otrzymała po 
pierwszym świętym, który dostrzegał 
także otaczający nas świat przyrody, 
a drzewo, do którego był przywiązany 
psi przyjaciel – Togo, samo w sobie nie 
jest takie zwyczajne…. Jakże ciekawie 
chłonęło się tę opowieści autorki, któ-
ra opowiadała na zagórzańskiej ziemi 
o pracy nad książką. Czytelnicy wysłu-
chali także fragmentów „Franki” – czy-
tanych przez Weronikę Humaj, aktor-

kę teatralną i telewizyjną.
Na zakończenie obecni na spotkaniu 
promocyjnym przedstawiciele zagó-
rzańskich samorządów podziękowali 
autorce i wszystkim zacnym gościom 
za uświetnienie tego wydarzenia. Wójt, 
Bolesław Żaba, przypomniał, że zagó-
rzański region jest ogromnie dumny 
również z innych postaci, które roz-
sławiły nasze okolice: Władysława Or-
kana czy Lilian Seymor-Tułasiewicz. 
Burmistrz, Anna Pękała, nawiązując 
do ekologicznego przesłania książki 
przypomniała o podpisanej deklara-
cji trzech zagórzańskich samorządów 
i zobowiązaniach związanych z działa-
niami na rzecz ochrony przyrody.
Słowa podziękowana do Autorki 
książki popłynęły również od obec-
nych na spotkaniu: Juliana Kowalczy-
ka, Prezesa Związku Podhalan w Pol-
sce Oddziału Spiskiego w Łapszach 
Niżnych,  Stanisława Burnosa, Prezesa 
ZP Oddział w Niedźwiedziu oraz Kry-
styny Grabiec i Katarzyny Młynarczyk 
z Zarządu ZP Oddział w Lubomierzu.
Organizatorami wydarzenia byli kre-
atorzy i partnerzy marki lokalnej Za-
górzańskie Dziedziny: Miasto Mszana 
Dolna, Gmina Mszana Dolna, Gmina 
Niedźwiedź, Stowarzyszenie Przyja-
ciele Łostówki oraz zespół „Mali Ło-
stowianie”, Gminna Biblioteka i Ośro-
dek Kultury w Niedźwiedziu, Gminna 
Biblioteka w Mszanie Dolnej Oddział 
w Kasinie Wielkiej, Miejska Bibliote-
ka w Mszanie Dolnej, Stowarzyszenie 
„Kierunek Przyszłość”.
 Swój wkład w organizację wydarzenia 
wniósł również Miejski Ośrodek Kul-
tury w Mszanie Dolnej.

red i fot. UM

Czego mali Zagórzanie nauczą się 
od Franki?
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8 czerwca odbyła się prelekcja na temat 
różnego typu uzależnień, nękających 
współczesnego człowieka. Terapeutka 
uzależnień, mgr Justyna Wargocka-
-Żółtek (Pracownia Psychoterapii Ju-
styna Wargocka-Żółtek), przybliżyła 
ten problem w rzeczowy, a zarazem 
bardzo przystępny sposób, podpiera-
jąc się przykładami ze swojej codzien-
nej pracy psychoterapeutycznej. Dzię-
kujemy za cenne spotkanie.

red. i fot.
Miejska Biblioteka

30 maja, za sprawą podróżnika Bart-
ka Zobka, przenieśliśmy się do ma-
gicznej Ugandy (tropikalnego kraju 
we wschodniej Afryce). Pan Bartek to 
prawdziwy obieżyświat, który z pa-
sją opowiadał o swoich przygodach, 
codziennych przeżyciach i niełatwej 
pracy przy wyznaczaniu ugandyjskich 
szlaków, a także udzielał odpowiedzi 
na nasze liczne pytania. Swoje historie 
okraszał pięknymi fotografiami z po-
dróży (można je obejrzeć na jego au-
torskiej stronie www.facebook.com/
KalendarzPrzygod/). Dziękujemy za 
tę ciekawą i emocjonującą prelekcję.

red. Miejska Biblioteka
fot. Bartek Zobek Kalendarz Przygód FB

17 maja nasza nowo otwarta Bibliote-
ka, miała zaszczyt gościć bibliotekarzy 
z powiatu limanowskiego. Podczas 
konferencji uczestnicy mieli okazję 
wysłuchać wykładu Agnieszki Będ-
kowskiej z Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w Krakowie, a także spotkać 
się z Maurycym Polaskim – aktorem, 
muzykiem, artystą kabaretowym oraz 
autorem książek. Czas umilił zespół 
SAGA.

red. i fot.
Miejska Biblioteka

W pułapce 
uzależnień

Szlakami 
Ugandy

Konferencja Bibliotekarzy 
Powiatu Limanowskiego

11 kwietnia br. odbył się ciekawy 
wykład konsultanta kryzysowego 
Karoliny Bodziony.  Wniósł on dużo 
cennej wiedzy z zakresu rozpoznawa-
nia emocji oraz radzenia sobie z nimi 
w codziennym życiu. Emocje są bardzo 
istotne, są swoistym wyznacznikiem 
naszych potrzeb, pełnią rolę komuni-
kacyjną (określając nasz aktualny stan) 
lub adaptacyjną (pomagając przetrwać 

potencjalne zagrożenie). Prowadząca 
prelekcję z dużym zaangażowaniem 
zgłębiała temat naszych doznań i spon-
tanicznych reakcji oraz tzw. „mowy 
ciała”. Serdecznie dziękujemy za to po-
uczające i przydatne spotkanie. 

red. i fot.
Miejska Biblioteka

„Poznaj swoje emocje” – 
wykład Karoliny Bodziony
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8 maja (Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek) miała miejsce wyjątkowa dla nas uroczystość inauguracyjna – oficjalne 
otwarcie nowej siedziby biblioteki. Tym samym zwieńczono realizację tej inwestycji po wielu miesiącach prac budowlanych 
i wykończeniowych. Mamy nadzieję, że efekt finalny ucieszy także wszystkich nas, odwiedzających i korzystających z funk-
cjonalności tego miejsca. Serdecznie zapraszamy.

red. i fot.
Miejska Biblioteka

Baśniowy Dzień Dziecka to było 
wyjątkowo udane wydarzenie, 
wesołe i wręcz magiczne. W or-

ganizację imprezy zaangażowane były 
Miejska Biblioteka oraz Stowarzysze-
nie Kierunek Przyszłość. Nasi Mali 
goście z entuzjazmem uczestniczyli 
w zorganizowanym balu, nie zabra-
kło zabaw, gier, konkursów oraz de-
biutu w wykonaniu uczennicy szkoły 

muzycznej z Mszany Dolnej. Do tego 
smaczne przekąski, owoce i ciesząca 
się dużą popularnością wata cukrowa. 
Mamy nadzieję, że dzieci zapamiętają 

ten dzień jako szczególnie radosny i pe-
łen atrakcji.

red. i fot.
Miejska Biblioteka

Oficjalne otwarcie nowej siedziby 
biblioteki – zachwycający finał inwestycji

Baśniowy Dzień Dziecka
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Zagórzanskie Dziedziny

Początek miesiąca lipca otworzył 
wakacyjny sezon na Zagórzańskie 
Dziedziny – po udanych promo-

cjach książek związanych z naszym regio-
nem nadszedł czas na prezentacje partne-
rów i kreatorów Zagórzańskich Dziedzin 
w plenerze. Na tory powrócił pociąg re-
tro, który przemierza jedną z najbardziej 
wyjątkowych tras kolei transwersalnej 
z Chabówki do Kasiny Wielkiej. W sobotę, 
2 lipca – na czas pierwszych przejazdów 
pociągu Zagórzańskie Dziedziny przyję-
ły zaproszenie miasta Mszana Dolna, by 
w dniu, w którym inaugurowaliśmy cykl 
jubileuszowych działań na 70-lecie nada-
nia praw miejskich  ustawić stoiska na 
stacji PKP w Mszanie Dolnej. Pod piękny-
mi, nowymi namiotami zaprezentowali 
się Zagórzańscy Pasjonaci, Władysława 
Anna Jamróz z swoimi publikacjami, Da-
nuta i Ewa Franczak oraz swoje materiały 

promocyjne przygotowały dla turystów 
Miasto i Gmina Mszana Dolna. Kolejny 
raz namioty Zagórzańskich Dziedzin 
wraz z kiermaszem produktów lokalnych 

będzie można odnaleźć podczas najbliż-
szych Dni Mszany Dolnej, 16 i 17 lipca. 
Kolejny punkt na naszej trasie to wizyta 
u rabczańskiego partnera – Jarmark Św. 

Magdaleny przy zabytkowym kościółku 
– muzeum im. Władysława Orkana. Li-
piec zamknie się nam piękną klamrą na 
Zagórzańskiej Mszy Św. która tym razem 
będzie wyjątkowa: na wszystkich chęt-
nych będzie czekać dodatkowa atrakcja – 
zwiedzanie galerii Stanisława Dobrowol-
skiego na Wydartem. Kto jeszcze nie był, 
warto zaplanować sobie niedzielę w ka-
lendarzu – 31 lipca. Jak wyglądać będzie 
sierpień w Zagórzańskich Dziedzinach? 
Oj, też się będzie działo… Ale o tym już 
niebawem!

red. i fot. UM

Sezon na… Zagórzańskie Dziedziny
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Zagórzanskie Dziedziny

Uczestnicy i goście Międzyna-
rodowych Targów Ekologicz-
nego i Zrównoważonego Stylu 

Życia Bio Green Future zorganizo-
wanych w hali EXPO w Krakowie 
z zainteresowaniem zatrzymywa-
li się przy stoisku zaaranżowanym 
wspólnie przez Zagórzańskie Dzie-
dziny, Małopolskie EkoWędrówki 
oraz Zagrodę Ławeczki z Lanckoro-
ny. Ofertę spędzania wolnego czasu 
u Zagórzan prezentowały samorzą-
dy: gmina i miasto Mszana Dolna, 
Baza Lubogoszcz w Kasince Małej, 
działająca w ramach Krakowskie-
go Szkolnego Ośrodka Sportowego, 
Stowarzyszenie Kultury Góralskiej 
Pod Cyrlom z Olszówki oraz Sznur-
kowe Perełki. Zainteresowanym po-
bytem u Zagórzan przedstawiano 
ofertę pobytową oraz turystyczną 
regionu. 

– Przez cały weekend nasze ekostoisko tętniło 
życiem – informują Zagórzanie. Szczególnie 
przyciągały warsztaty śpiewu i tańca zagó-
rzańskiego „Pieca zadym nie troncojcie”, 

posiadające Znak Promocyjny Zagórzańskie 
Dziedziny. Wszyscy chętni mogli też „cosik 
zmalować” na przywiezionych z Mszanki 
kamyczkach, czy drewnianych deseczkach. 
Szczególnie wzruszył nas chłopiec, który 
swoje dzieło wykonał dla mamy z okazji Dnia 
Matki – wspominają. – Nie zabrakło też 
amatorów wyplatania przedmiotów codzien-

nego użytku ze sznurka – mentorkami w tej 
dziedzinie były oczywiście Sznurkowe Perełki.

Baza Lubogoszcz ze swoją ofertą ze 
Znakiem Promocyjnym Zagórzań-
skie Dziedziny wabiła miłośników 
gór i odpoczynku z dala od zgiełku mia-
sta i zatłoczonych ulic. 
– Serdecznie zapraszamy do wyjątkowego 
miejsca, które daje poczucie wolności i obcowa-
nia z dziką przyrodą! Zarówno mali jak i duzi, 
młodzi i starsi, potrafią docenić piękno natu-
ry, w końcu nic nie równa się z zielenią łąki 
czy lasu, pięknym upierzeniem ptaków, czy 
kolorowymi płatkami kwiatów. U nas, w Ba-
zie Szkoleniowo-Wypoczynkowej Lubogoszcz 
w Kasince Małej, możecie podziwiać piękno 
natury. Wybierzcie się do nas na wycieczkę, 
aby obserwować owady, ptaki i inne zwierzę-
ta oraz podziwiać piękno gór – gości targów 
kusiła przedstawicielka tego miejsca. 

Urządzone z prostotą i pomysłem sto-
isko przyciągało nie tylko potencjalnych 
turystów. Chętnie szeroko pojętą ofertą 
Zagórzańskich Dziedzin interesowali się 
nauczyciele krakowskich szkół, przed-

stawiciele branży turystycznej, a nawet 
przedsiębiorcy, prowadzący sklep ze 
zdrową żywnością. 

– Polecamy stoisko nr 6, to Małopolskie Eko-
Wędrówki. Małopolskie ekowędrówki, czyli 
podróże po Małopolsce w rytmie eko i slow, 
m.in. do Zagórzańskich Dziedzin; przemiłe 
Panie prowadzą zajęcia z tańca, malowania 
i chętnie opowiedzą o ekoturystyce – w swo-
ich mediach społecznościowych napisała 
np. prowadząca Grządkę – sklep ekolo-
giczny i ze zdrową żywnością.

Niewątpliwym zaszczytem dla wszyst-
kich wystawców ekostoiska były najpierw 
odwiedziny, a potem rekomendacja ofer-
ty Zagórzańskich Dziedzin wystawiona 
przez Elżbietę Tomczyk-Miczkę – wielo-
letnią działaczkę Polskiej Izby Turystyki, 
autorkę bloga dla seniorów, felietonistkę 
i propagatorkę aktywnego stylu życia. 

– Pani Elżbieta przekazała nam pozdrowienia 
dla Zagórzan i na swoim profilu na FB wy-
stawiła cenne polecenie: „Międzynarodowe 
Targi Ekologicznego i Zrównoważonego Sty-
lu Życia – BioGreenFuture – odwiedziliśmy 
pięknie zakomponowane stoisko przygotowa-
ne przez Zagórzańskie Dziedziny i Zagrodę 
Ławeczki – Lanckorona. Na stoisku dostępna 
oferta wycieczek pod hasłem Małopolskie 
EkoWędrówki. Scenografia warta podziwu, 
świetne materiały, kompetentna obsługa ! Jest 
też Baza Lubogoszcz – a wszystko to obejmuje 
doskonałe miejsca do wędrówek i warte pole-
cenia oferty, łącznie z warsztatami, trasami 
tematycznymi i questami. Miło widzieć ludzi 
oddanych swojej pasji, takich, jak Jola Hyt-
kowska, Magda Polańska czy Marta Dymek! 
Dziękujemy za spotkanie i życzymy spełnie-
nia marzeń” – informują kreatorzy Zagó-
rzańskich Dziedzin.

Zielone targi z zagórzańskim akcentem
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Zagórzanskie Dziedziny

Popularnością cieszyły się gotowe eko-
wyprawy, czy wycieczki rowerowe 
zaprojektowane dla indywidualnych 
turystów. Spore zainteresowanie wzbu-
dzały zagórzańskie questy i wydarzenia 
proponowane przez Zagórzan. Informa-
cja o Zagórzańskich Mszach świętych 
rozchodziła się jak przysłowiowe „ciepłe 
bułeczki”. Potencjalnych miłośników na-
tury i prostoty, którzy podejmą wyzwa-
nia spędzania wolnego czasu z daleka 
od miasta i szosy zachęcała do przyjazdu 
w ten piękny rejon zagórzańska para wy-
malowana na monidle. Skutecznie wabiła 
możliwość wykonania sobie zdjęcia w re-
gionalnym anturażu.

– Bio Green Future – Hala EXPO – Kraków, 
Galicyjska.. stoisko nr 6 powstało w koopera-
cji Małopolskie EkoWędrówki, Zagórzańskie 
Dziedziny i Zagroda Ławeczki – Lanckorona.. 
→ pokazujemy fragmenty naszego świata – 
w przepięknej Małopolsce, promujemy aktyw-
ne sposoby spędzania wolnego czasu.. 
→ wymieniamy doświadczenia, jak wspierać 
się oddolnie za sprawą dobrych relacji i współ-
pracy z innymi podmiotami, stowarzyszenia-
mi, fundacjami, czy samorządem..
→ dobrze się bawimy – dziś świetną robotę 
zrobiła Dorota, która w zagórzańskim stroju 
prowadziła warsztaty taneczne i malowania 
na drewnie – do odwiedzin stoiska nr 6 na 

profilu Zagroda Ławeczki – Lanckorona 
zachęcali jej właściciele, targowi sąsiedzi 
Zagórzańskich Dziedzin.

Bardzo cieszy nas fakt, że nasze stoisko 
urzekało ekoturystów tak bardzo, że relacje 
i zdjęcia u nas zrobione pokazywały się na 
wielu profilach w mediach społecznościowych 
naszych gości – podkreślają Zagórzanie. 
– A trzeba przyznać, że na tle pozostałych 
wystawców zaprezentowaliśmy się dość ory-
ginalnie. Atmosfera u nas panująca przycią-
gała również tych, którzy od nas pochodzą, 
a osiedlili się w innych częściach kraju oraz 
tych, którzy region znają z wcześniejszych 
pobytów m. in. w Bazie Lubogoszcz, czy let-
nisk w Mszanie Dolnej i Kasince Małej. A już 
najbardziej wzruszył nas fakt, że przyszedł do 
nas młodzieniec, mieszkaniec Krakowa, który 
wraz ze swoim dziadkiem zebrał wszystkie za-
górzańskie korale i odkrył ukryte tutaj skarby. 
Nasze spotkanie było okazją do wręczenia mu 
za to zasłużonej nagrody! 

Międzynarodowe Targi Bio Green Future 
to unikatowy projekt na skalę europej-
ską, który podąża za europejską strategią 
zielonego ładu i wspiera jej założenia po-
przez edukację konsumentów w każdym 
wieku. Projekt powstał w trosce o środo-
wisko i zdrowie wszystkich mieszkańców 
Ziemi, by uświadamiać społeczeństwo, 
że „eco” to nie tylko moda, a konieczność 
i przyszłość. Poprzez to wydarzenie or-
ganizatorzy pragną propagować zdrowy 
styl życia oraz innowacyjne i jednocze-
śnie ekologiczne modele prowadzenia 
biznesu, stosujące zasadę zrównoważo-
nego rozwoju. Idea projektu narodziła 
się, aby stworzyć wyjątkową i jedyną 
szansę na uwypuklenie związku między 
ZDROWYM ODŻYWIANIEM i ZDRO-
WYM TRYBEM ŻYCIA a ZDROWĄ 
PLANETĄ.

Magda Polańska

Uczniowie klas piątych z wycho-
wawcami w ramach programu 
„Poznaj Polskę” MEiN zwiedzi-

li Kazimierz Dolny i Sandomierz. Dwu-
dniowa wycieczka była pełna atrakcji. 
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu 
Dolnym, kościół farny św. Jana Chrzci-
ciela i Bartłomieja, synagoga, spichlerz, 
ruiny zamku XIV w., historyczny ze-
spół architektoniczno-krajobrazowy, 
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu 
– Brama Opatowska to tylko niektóre 
z miejsc, jakie zwiedzili nasi ucznio-
wie. Nikt z uczestników nie przypusz-
czał, że pod Bramą Opatowską będzie 
czekała jeszcze jedna niespodzianka. 
Okazało się, że w tym dniu dzieci 

Projekt MEiN „Poznaj Polskę” w Zespole 
Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej 
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Informacje z naszych instytucji

spotkały na Starym Mieście ekipę fil-
mową i przede wszystkim głównych 
bohaterów serialu „Ojciec Mateusz”. 
Pamiątkowe zdjęcia będą bezcenną 
rzeczą. Ostatnim punktem zwiedzania 
Sandomierza był rejs statkiem, gdzie 
uczniowie podziwiali piękny krajo-
braz i architekturę. Po rejsie przyszedł 
czas powrotu do domu, uczniowie byli 
bardzo zadowoleni z tak wspaniałej 
wycieczki bogatej w przeżycia, poznali 
dwa piękne miejsca w Polsce.
Wycieczka klas ósmych do Wrocławia 
została zrealizowana w ramach pro-
jektu MEiN „Poznaj Polskę”. W dniach 
6-8.06.2022 r. uczniowie z opiekuna-
mi poznali największe atrakcje stolicy 
województwa dolnośląskiego. Zwie-
dzili Hydropolis, Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, Muzeum Miejskie 
Wrocławia, Muzeum Narodowe – Pa-
norama Racławicka, gmach główny, 
Pawilon czterech Kopuł. To był dla 
wszystkich czas odpoczynku po tru-

dach egzaminów, a także możliwość 
poznania jednego z najpiękniejszych 
polskich miast. Wycieczka pokaza-
ła młodzieży, że podróże to nie tylko 
zwiedzanie atrakcji turystycznych, ale 
także budowanie ciepłych relacji mię-

dzyludzkich. To piękne i malownicze 
miasto na długo pozostanie wszystkim 
w pamięci. 
Z kolei klasy pierwsze wybrały się do 
Kopalni Soli w Wieliczce. Zwiedziły 
Muzeum Żup Krakowskich, w którym 
obejrzały wystawę naczyń na sól (solni-
czek), wystawę malarstwa, salę konfe-
rencyjną z portretami dyrektorów Żup 
Krakowskich w Wieliczce i Bochni.  
W Kopalni Soli uczestniczyły  w ścież-
ce edukacyjnej ,,Śladami legend”. Obej-
rzały najpiękniejsze i najciekawsze wy-
robiska, ekspozycję dawnych maszyn 
i urządzeń górniczych, kaplicę z uni-
katowymi solnymi rzeźbami. Dzieci 
poznały dawne i współczesne metody 
wydobycia soli, spotkały się ze Skarb-
nikiem Kopalni, który opowiedział im 
legendy związane  z kopalnią.
Dziękujemy Overland tour & travel za 
wspaniałą organizację naszych wycie-
czek.

red i fot. ZPO

Całkowity koszt zadania wyniósł 37.500,00zł
 dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w formie dotacji wyniosło 30.000,00zł

wkład własny – wpłaty rodziców wyniosły 7.500,00zł.

W rozbiciu na poszczególne wycieczki:

Wieliczka Kazimierz Dolny 
i Sandomierz

Wrocław

koszt całkowity 6.250,00 zł 12.500,00 zł 18.750,00 zł
wsparcie finansowe MEiN 5.000,00 zł 10.000,00 zł 15.000,00 zł
wkład własny (wpłaty rodziców) 1.250,00 zł 2.500,00 zł 3.750,00 zł
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DZIECI I RYBY  zostały najlep-
szym projektem społecznym 
w województwie małopolskim, 

a Zespół Szkół Techniczno-Informa-
tycznych w Mszanie Dolnej zajął za-
szczytne 3. miejsce wśród małopol-
skich szkół. W wielkiej gali finałowej 
ogólnopolskiej olimpiady projektów 
społecznych Zwolnieni z Teorii, która 
odbyła się w Warszawie, oprócz nagro-
dzonej Srebrnym i Brązowym Wilkiem 
grupy DZIECI I RYBY, udział wzięły 
również dwie pozostałe grupy projek-
towe z ZSTI - SMILE i DANCE IT, które 
zostały nominowane do Złotego Wilka 
za najlepszy projekt w Polsce.
Przypomnijmy, że projekt Zwolnieni 
z Teorii jest ogólnopolską olimpiadą 
projektów społecznych, pozwalającą 
uczniom nie tylko na zaprojektowanie, 
ale też przeprowadzenie i wypromo-
wanie swoich kampanii. Oprócz satys-
fakcji i rozwijania kreatywnego podej-
ścia do codzienności, pozwala zdobyć 
konkretną wiedzę z zakresu projekt 
managemenetu.
 W ZSTI działania projektowe trwały 
od października. Najwyżej ocenio-
ne DZIECI I RYBY  były kampanią 
społeczną prowadzoną przez uczen-
nice kl. 3 technikum reklamy w ZSTI 
–  Kaję Kolarską, Kingę Kanię, Klaudię 
Krzysztofiak i Natalię Tomaszewską. 
Przez pół roku dziewczyny głośno 
mówiły o problemach i zaburzeniach, 
dotykających coraz częściej młodych 
ludzi. Roztańczona grupa DANCE IT 
w składzie: Angelika Buksa, Klaudia 
Kozak, Alicja Niedośpiał i Małgorzata 
Sobuń walczyła ze skutkami pande-
mii wśród dzieci, prowadząc zajęcia 
taneczne, natomiast grupa SMILE 
(Klaudia Hudomięt, Martyna Korbel, 
Paulina Krzan, Gabriela Zając i Piotr 

Niedźwiedzki) postanowiła te same 
skutki pandemii i społecznej izolacji 
zwalczać uśmiechem i drobnymi ge-
stami, które, wbrew pozorom, mają dla 
każdego ogromne znaczenie.
Sukces ZSTI jest tym większy, iż w tym 
roku w olimpiadzie wzięło udział bli-
sko cztery tysiące młodych ludzi z całej 
Polski, w sumie zrealizowano aż 749 
projektów, z czego cztery w ZSTI, da-
jąc tym samym ZSTI 45. miejsce na 371 
szkół biorących udział w rankingu. 
Już samo zaproszenie na finałową galę 
było ogromnym wyróżnieniem dla au-
torów projektów z mszańskiego Insta-
lu, którzy mogli uczestniczyć w wykła-
dach, prezentacjach, moderowanych 
dyskusjach z udziałem influencerów, 
przedstawicieli biznesu, sektora pu-
blicznego i nauki, strefy partnerów 
i pitch contess. Autorki projektu DZIE-
CI I RYBY miały również przyjemność 
rozmawiać z Bryanem Kasprzykiem, 
reporterem Polsat News.
– To było pół roku ciężkiej pracy, po-

czynając od burzy mózgów, podczas 
której zrodziła się idea naszego projek-
tu, poprzez projektowanie działań, aż 
po ich promocję w mediach społeczno-
ściowych i masowych,  ale było warto 
– zapewnia Kinga Kania z grupy DZIE-
CI i RYBY. – Rezultat przerósł nasze 
najśmielsze oczekiwania. Nie ma słów, 
aby opisać tę dumę, która nas rozpiera.

Dumy nie kryje także pani Agnieszka 
Sierant, szkolna koordynatorka olim-
piady Zwolnieni z Teorii. – Ogromnie 
cieszy nas sukces i to, że zaangażowa-
nie moich uczniów zostało docenione 
w skali Polski. Cieszę się ze Srebrnego 
i Brązowego Wilka, ale jeszcze bardziej 
satysfakcjonuje mnie fakt, że każda 
grupa projektowa z ZSTI podjęła dzia-
łania na rzecz dobra drugiego człowie-
ka. Dzięki nim nasza rzeczywistość 
mogła stać się lepsza. Dziękuję jeszcze 
raz wszystkim za udział. 
Szczególne podziękowania należą się 
także naszym sponsorom, bez których 
nasz udział w finałowej gali nie byłby 
możliwy. Są to: firma Blachotrapez, 
Express Optyk Mszana Dolna Marzena 
Antosz, P.H.U. Joniec Mieczysław Jo-
niec, F.H.U. Maria Adamczyk, F.H.U. 
Katarzyna Sobuń, Usługi Księgowe 
i przedstawicielskie Jarosław Czech 
i Anna Adamczyk-Czech, Firma Geo-
dezyjna Stingeo Jacek Żądło, KalTravel 
Karolina Ceklarz, Foto-Filmowanie 
MAJKA Maria Majda, Iwona Płatytka, 
Firma Przewozowa MirosławMega-
-Star Mirosław Żak, Dariusz Czech, 
Prime Academy Szkoła Języków Ob-
cych Zofia Chorągwicka, Tartacznic-
two skup i sprzedaż drewna Michał 
Jania, UKS Beskid Mszana Dolna.

red i fot. ZSTI

Wielki sukces Instalu! DZIECI I RYBY 
ze Srebrnym i Brązowym Wilkiem 
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Miasto Mszana Dolna podpisało umo-
wę nr WP-I.946.9.47.2021 ze Skarbem 
Państwa – Wojewodą Małopolskim, 
dotacja jest przeznaczona na dofinanso-
wanie zadania własnego, polegającego 
na utrzymaniu ośrodka wsparcia dla 
osób starszych w zakresie ustalonym 
w programie wieloletnim „Senior+” na 
lata 2021–2025 – edycja 2022.
Celem  operacyjnym  Programu  jest 
zapewnienie wsparcia seniorom (dofi-
nansowanie 24 miejsc) – osobom nie-
aktywnym zawodowo w wieku 60 lat 
i więcej. Realizacja programu polega na 

zapewnieniu funkcjonowania Klubu 
Senior+ w Mszanie Dolnej, utworzo-
nego w 2021 r. w ramach „Programu 
Wieloletniego „Senior+” na lata 2021–
2025.  Celem zadania publicznego jest 
zwiększenie aktywnego uczestnictwa 
w życiu społecznym seniorów z terenu 
Miasta Mszana Dolna oraz stworzenie 

im możliwości do wyrażania swoich 
potrzeb, w szczególności w zakresie 
dostosowania form aktywności do 
potrzeb seniorów, w tym osób z nie-
pełnosprawnościami. W ramach Pro-
gramu Senior+ zapewnia się seniorom 
z terenu Miasta Mszana Dolna dostęp 
do oferty edukacyjnej, kulturalnej, re-
kreacyjnej i opiekuńczej. Seniorzy mają 
dostęp do infrastruktury, pozwalającej 
na aktywne spędzanie wolnego czasu, 
a także zaktywizowanie i zaangażowa-
nie w działania samopomocowe i na 
rzecz środowiska lokalnego. 

Program rządowy 
dofinansowanie 
Klubu Senior+

W związku z realizacją ww. programu Miastu Mszana Dolna  przyznana została
dotacja w wysokości:  46.318,00 zł,
Całkowita wartość programu wynosi: 103.918,00 zł
Okres realizacji programu: od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Budżetu Państwa.

PROGRAM WIELOLETNI SENIOR+ NA LATA 2021–2025 – EDYCJA 2022, MODUŁ II

Nazwa zadania: Wsparcie finansowe 
zadań i programów, mających na celu 
rozwój pomocy społecznej.
Zgodnie z umową  nr 262/OPS/2022 
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 

dofinansowanie zadania własnego 
beneficjenta dotacji polegającego 
na utrzymaniu ośrodka pomocy 
społecznej w związku z realizacją 
dodatkowych działań mających 

na celu rozwój pomocy społecznej, 
w obszarze:

II. realizacja dodatkowych zadań wy-
nikających z rozeznanych potrzeb gmi-
ny, tj. organizacja specjalistycznego po-
radnictwa psychologicznego;
III. podniesienie jakości działalności 
Ośrodka poprzez profesjonalizację 
wykorzystania systemów informatycz-
nych, w tym w zakresie sprawozdaw-

czości – zatrudnienie specjalisty do ob-
sługi informatycznej;
IV. podniesienie jakości działania 
Ośrodka poprzez zapewnienie stałego 
dostępu do konsultacji prawnej, w tym 
szkoleń wewnętrznych – zatrudnienie 
specjalisty do obsługi prawnej ośrodka.
Celem dotacji jest dofinansowanie 
utrzymania ośrodka pomocy społecz-
nej umożliwiające rozwój pomocy 
społecznej poprzez realizację nowych 
zadań lub rozszerzenie zakresu i do-
stępności dotychczas realizowanych 
usług. Dotacja przeznaczona jest na 
wydatki bieżące określone w art. 124 
ust. 3 ustawy o finansach publicz-
nych i nie może być wydatkowana na 
wydatki majątkowe, o których mowa 
w art. 124 ust. 4 tej ustawy.

Rządowe Wsparcie Finansowe 
zadań i programów, mających na celu 

rozwój pomocy społecznej

Okres realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku 
 
Wartość dofinansowania: 26.428,00 zł
Całkowita wartość zadania: 33.360,00 zł
Zadanie jest dofinansowane ze środków Budżetu Państwa
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Od  czerwca 2022 roku  w ramach Roz-
woju Pomocy Społecznej mieszkańcy 
Miasta Mszana Dolna mogą skorzystać 
w naszym ośrodku z pomocy psycho-

loga. Pomoc będzie polegać na  
- poradnictwie psychologicznym dla 
dzieci i młodzieży, które mają trudno-
ści lub wykazują potrzebę wsparcia 
w rozwiązywaniu pojawiających się 
problemów.
Interwencyjnie - Psycholog mobilny 
- specjalistyczne poradnictwie i konsul-

tacjach dla dorosłych
- prowadzenie działań również w for-
mie mobilnej (w miejscu zamieszkania) 
w zależności od potrzeb uczestników.
Wsparcie psychologiczne jest bezpłat-
ne.
Więcej informacji udzielamy pod nu-
merem telefonu: 18 33 10 084

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 cza-
sami różne potrzeby, postanowiłam po-

dzielić nasze spotkania zgodnie z wy-
znaczonymi okręgami wyborczymi, 
tak by na każdym spotkaniu mógł poja-
wić się konkretny radny z danego okrę-
gu. 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 reprezentujące-
go ten okręg. Miejsca spotkań podane 
zostaną tydzień przed wydarzeniem 
– jeśli mają Państwo taką możliwość 
warto śledzić oficjalny profil Burmistrz  
Miasta Mszana Dolna Anna Pękała 

Najbliższe spotkania:
21 lipca 2022 roku – okręg nr 8 ulice: Słoneczna, Spadochroniarzy (od początku do nr 104) – radny 

Radosław Rusnarczyk
4 sierpnia 2022 roku – okręg nr 9 ulica: Słomka (od nr 2-178 i od nr 1-41A) – radny Janusz Matoga

11 sierpnia 2022 roku – okręg nr 10 ulica: Słomka (od nr 180 do końca i od nr 43 do końca) – radny 
Stanisław Antosz

15 września 2022 roku – okręg nr 11 ulica: Orkana – radna Elżbieta Smaga
22 września 2022 roku – okręg nr 12 ulica: Starowiejska nr 89, 89A, 89B, 89C, 89D) – radna Agnieszka Sasal

 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

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

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

Rozwój Pomocy Społecznej 
– psycholog

Burmistrz Miasta zaprasza Mieszkańców 
na spotkania

Przypominamy, że jeszcze do 31.10. 
2022 r.  można składać wnioski o przy-
znanie dodatku osłonowego.

Wnioski można złożyć w formie:
– elektronicznej za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, opa-
trzony kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub uwierzytelnia 

z wykorzystaniem profilu zaufanego 
ePUAP 

– tradycyjnie/papierowo w siedzi-
bie Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mszanie Dolnej na ul. 
Starowiejskiej 2.

W przypadku wniosków złożo-
nych w okresie od 01.01.2022r. do 
31.07.2022r. –dochód  gospodarstwa 

domowego  jest liczony na podstawie 
roku 2020, a w przypadku wniosków 
złożonych w okresie od 01.08.2022r. do 
31.10.2022r. – dochód gospodarstwa 
domowego jest liczony za rok 2021.
Wnioski złożone po terminie organ 
pozostawia bez rozpatrzenia.
Informujemy, iż świadczenie przysłu-
guje jednorazowo.

MOPS przypomina 
– do 31.10.2022 r. można składać wnioski 

o przyznanie dodatku osłonowego

Sprawy społeczne / Sprawy dla mieszkanców
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18 maja odbyła się inau-
guracja Ogólnopolskiej 
Karty Seniora w Mieście 

i Gminie Mszana Dolna. Spotkanie 
zorganizowano w ramach porozu-
mienia ze stowarzyszeniem „Man-
ko” z Krakowa. Burmistrz Anna 
Pękała oraz Wójt Gminy Bolesław 
Żaba otrzymali certyfikat Gminy 
Przyjaznej Seniorom, dołączając 
tym samym do ogólnopolskich ini-
cjatyw aktywizująco-edukacyjnych 
na rzecz seniorów. 
W czasie uroczystości wręczono rów-
nież certyfikaty dla firm z terenu gminy 
Niedźwiedź, które przystąpiły do pro-
gramu i zaoferowały pakiet zniżek dla 
seniorów, posiadających Ogólnopolską 
Kartę Seniora. Przysługuje ona miesz-
kańcom, którzy ukończyli 60 lat. Wy-
daje się ją na wniosek osoby zaintereso-

wanej i jest honorowana we wszystkich 
instytucjach w Polsce, które przystąpiły 
do programu. Krótką prelekcję na te-
mat działań kierowanych do Seniorów, 
organizowanych przez Stowarzysze-
nie „Manko”, przeprowadził p. Marek 
Pilch. W trakcie spotkania można było 
skorzystać ze wszystkich materiałów 
przygotowanych dla Seniorów, m.in. 
czasopisma „Głos Seniora”, ulotek 

przestrzegających osoby starsze przed 
oszustwami, ulotek profilaktycznych, 
dostępne były również pudełka na leki 
i torby ekologiczne. Pierwsi Seniorzy 
zarówno z Gminy, jak i Miasta Mszana 
Dolna odebrali swoje Ogólnopolskie 
Karty Seniora i mogą już się cieszyć się 
ze zniżek w całej Polsce, jak również 
w lokalnych Firmach Przyjaznych Se-
niorom - JANDA Resort & Conference, 
Restauracja Omasta oraz Szkoła Górska.
Zapraszamy seniorów z naszego miasta 
do składania wniosków – wystarczy 
przyjść do Urzędu Miasta. Seniorzy 

otrzymają OGÓLNOPOLSKĄ KAR-
TĘ SENIORA  z herbem Miasta Msza-
na Dolna i logo lokalnej marki Zagó-
rzańskich Dziedzin, dającą przywileje 
w całej Polsce. Karta uprawnia do zni-
żek w blisko 3000 punktów, instytu-
cjach oraz ośrodkach zdrowia w kraju. 
Aktualnie jesteśmy na etapie pozyski-
wania dalszych przedsiębiorców z na-
szego miasta do wstąpienia do progra-
mu. SENIORZY mogą składać wnioski 
o wyrobienie karty w Urzędzie Miasta 
w Mszanie Dolnej, ul. Piłsudskiego 2, 
pok. 201.

W związku z tym zapraszamy również 
przedsiębiorców z naszej gminy do 
zgłaszania się do Programu  Ogólnopol-
skiej Karty Seniora, którzy w zamian za 
udzielnie zniżki na swoje usługi otrzy-
mają: wpis partnera na listę firm hono-
rujących Ogólnopolską Kartę Seniora, 
Certyfikat Programu, naklejki Progra-
mu do oznaczenia lokalu, darmową 
promocję w mailingu zbiorczym do 
seniorów, na stronie www.glosseniora.
pl oraz na Facebooku Ogólnopolskiej 
Karty Seniora, kwartalniku „Pod Lubo-
goszczą”, udział w licznych eventach 
seniorskich, na których można prezen-
tować swoje produkty. Przedsiębiorcy 
mogą oferować rabat  w dowolnej wy-
sokości na swoje wybrane usługi  lub 
produkty, może być to rabat procen-
towy lub kwotowy. Przedsiębiorcy nie 
ponoszą żadnych kosztów związanych 
z wpisem do programu. Wystarczy 
wysłać skan wypełnionego formula-
rza zgłoszeniowego i odesłać na adres 
Stowarzyszenia MANKO os. Urocze 
12, 31-953 Kraków lub drogą mailową:  
firmyoks@manko.pl. Wszystkie pyta-
nia, dotyczące przedsiębiorców można 
kierować bezpośrednio do Stowarzy-
szenia MANKO tel. 12 429 37 28.

Inauguracja Ogólnopolskiej Karty Seniora 
w Mszanie Dolnej
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27 maja odbyło się pierwsze 
Zagórzańskie Forum Orga-
nizacji Pozarządowych, na 

którym spotkało się blisko 50 przed-
stawicieli i członków 23 organizacji 
pozarządowych z terenu trzech zagó-
rzańskich samorządów. W wydarze-
niu uczestniczyli także samorządow-
cy – Wójt Gminy Niedźwiedź Rafał 

Rusnak, a także przedstawiciele rady 
powiatu limanowskiego – Agnieszka 
Orzeł, Grzegorz Wójcik oraz Janusz 
Potaczek. 
To pierwsze, bezpośrednie spotkanie 
tak wielu organizacji, które na co dzień 
zajmują się działalnością społeczną 

na obszarze ziemi zagórzańskiej. Po 
zaprezentowaniu swoich stanowisk 
przez ekspertów w dziedzinie działal-
ności pozarządowej, którymi zostali 
p. Olga Gałek – wiceprezes Funda-
cji Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA, 
p. Maciej Kopytek – prezes Fundacji 
Rozwoju Regionu Rabka, Magdalena 
Polańska – koordynator marki lokalnej 

Zagórzańskie Dziedziny, rozgorzała 
gorąca debata miedzy zaproszony-
mi gośćmi, m.in. na temat możliwo-
ści wspólnej działalności organizacji 
uczestniczących w forum, kierunków 
rozwoju, szkoleń i szeroko rozumiane-
go wolontariatu – jako zysku lokalnej 
społeczności.
W dalszym ciągu mocno wybrzmia-

ły słowa prezesa Fundacji Rozwo-
ju Regionu Rabka, Macieja Kopytka 
brzmią w naszych uszach. „Chcecie 
poznać trzy filary sukcesu organizacji? 
Pierwszy – LUDZIE, drugi – LUDZIE 
i w końcu trzeci – LUDZIE”. Czy coś 
więcej można by było dodać?
To pierwsze takie forum zorganizowa-
ne przez dwa podmioty – Stowarzy-

szenie Kierunek Przyszłość i Fundację 
Wspierania Rozwoju Lokalnego Inicja-
tywa. Pierwsze, ale na pewno nie ostat-
nie. Przed nami teraz ogrom pracy, aby 
to spotkanie przyniosło takie owoce, 
które dla nas będą najważniejsze – 
wspólne działanie dla dobra lokalnej 
społeczności, a nade wszystko dbałość 
o rozwój poszczególnych podmiotów, 
wykorzystując zasoby kadrowe i eks-
perckie, którymi staniemy się MY – 
przedstawiciele, członkowie oraz pra-
cownicy organizacji pozarządowych, 
w których działamy.
W takcie spotkanie czas umiliła nam 
Kapela Kościelnioki – reprezentująca 
Stowarzyszenie Miłośników Kultu-
ry Góralskiej „Pod Cyrlom”, a progi 
Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej 
otworzyła dla nas dyrektor Agnieszka 
Orzeł. To miejsce stało się domem nas 
wszystkich. 
Warto zaznaczyć, że swoim honoro-
wym patronatem Zagórzańskie Forum 
Organizacji Pozarządowych  objęli 
Wójt Gminy Niedźwiedź, Wójt Gminy 
Mszana Dolna oraz Burmistrz Miasta 
Mszana Dolna.  
Dzisiaj mówimy sobie DZIĘKUJĘ i bi-
jemy brawo za trud, oddanie, cierpli-
wość i nieustaną walkę. Tymczasem 
my widzimy się już niebawem na ko-
lejno podjętych działaniach..

Karolina Maria Zapała
fot. Robert Zapała i UM

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz sfinansowany przez 
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków „Korpus Solidarności – 

Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018–2030”

Współpraca kluczem do Zagórzańskiego 
Forum Organizacji Pozarządowych
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27 maja 2021 roku wspólnie 
z Gminą Mszana Dolna 
i Gminą Niedźwiedź podję-

liśmy deklarację wspólnych działań na 
rzecz ekologii i rozwoju naszych Zagó-
rzańskich gmin. Oprócz tego każdy sa-
morząd podjął decyzję o realizacji kon-
kretnych zadań. Przypomnę, jakie cele 
postawiło sobie Miasto Mszana Dolna: 
Po pierwsze – kontynuacja realizacji 
programów ekologicznych i miejskich 
działań poprawiających infrastruktu-
rę dla mieszkańców naszego Miasta, 
m.in. poprzez analizę każdego obsza-
ru działalności pod kątem wpływu na 
środowisko, aby móc odpowiedzialnie 
i skutecznie nim zarządzać – pod ha-
słem „DALEJ EKO”;
Po drugie – w zdrowym środowisku 
wszyscy mogą korzystać z wszelkich 
udogodnień rekreacyjno-sportowych, 
zwiększenie dostępności instytucji 
związanych ze zdrowiem – pod hasłem 
„BĄDŹMY ZDROWI”;
Po trzecie – działania związane ze 
zrównoważonym rozwojem i dbałością 
o środowisko naturalne, jednocześnie 
przy dołożeniu wszelkich starań, aby 
minimalizować ryzyko negatywnego 
wpływu naszych działań na środowi-
sko naturalne – pod hasłem „ZIELONY 
BALANS”;
Po czwarte – wspólne działania 
z mieszkańcami na rzecz nie tyl-
ko ekologii, większa świadomość  
i odpowiedzialność za swoje miejsce, 
jak również dostrzeganie problemów 
i dialog w ważnych dla Miasta kwe-
stiach, przy czym wdrażając proekolo-
giczne zasady i rozwiązania będziemy 
zachęcać do tego innych – pod hasłem 
„DZIAŁAJMY RAZEM”;
Po piąte – wdrażanie ekologicznych 
zasad i rozwiązań, zaczynając nawet 

od drobnych udoskonaleń, by zmniej-
szać wpływ naszej działalności na 
stan środowiska i cenne zasoby na-
turalne, chcemy zachęcać do tego in-
nych, chcemy doprowadzić do takiego 
funkcjonowania naszych instytucji, by 
ograniczyć zużycie papieru – nieba-
wem wprowadzać będziemy system 
elektronicznego obiegu dokumen-
tów, szukamy rozwiązań związanych 
z używaniem papieru z recyklingu, 
dołożymy wszelkich starań by korzy-
stać z wytworzonych w naszej okolicy 
przedmiotów, które stanowić mogą 
nasze produkty promocyjne, a w miarę 
możliwości będziemy robić więcej, niż 
tylko to do czego zobowiązuje nas pra-
wo – pod hasłem „EKO URZĄD”.

Jak wywiązujemy się z tych postano-
wień? 
DALEJ EKO – w Urzędzie Miasta dy-
żuruje na stałe ekodoradca w ramach 
programu „Czyste Powietrze” – pok. 
201 P. Adrian Jarus, uruchomione zo-
stały też dyżury doradcy PGNiG, obec-
nie zbieramy chętnych do wymiany 
starych pieców na piece gazowe lub 
na biomasę – otrzymaliśmy na ten cel 
dotację w kwocie ponad 2 mln złotych 
ze środków RPO, wybudowaliśmy sieć 
kanalizacji sanitarnej przy ulicy Mroza 
i Słonecznej, planujemy jeszcze w tym 
roku realizację sieci kanalizacyjnej przy 
ulicy Kazimierza Wielkiego i Stachury, 
pozyskaliśmy kolejne środki z Progra-
mu Inwestycji Strategicznych: Polski 
Ład w kwocie 2 mln złotych z prze-
znaczeniem na rozbudowę sieci kana-
lizacyjnej na terenie Mszany Dolnej, na 
budynku Ośrodka Zdrowia zamonto-
wane zostały panele fotowoltaiczne, 
a sam budynek przeszedł termomoder-
nizację. 

BĄDŹMY ZDROWI – przy Plaży Miej-
skiej zbudowano dwa boiska do gry 
w siatkówkę plażową wraz z trybuna-
mi, z Programu Inwestycji Strategicz-
nych: Polski Ład pozyskaliśmy kwotę 
10.746.000,00 złotych na dokończenie 
przebudowy budynku przy ulicy Spa-
dochroniarzy, gdzie między innymi 
mieścić się będzie zaplecze sportowe 
Stadionu Miejskiego, jak co roku zimą 
działało lodowisko miejskie, obecnie 
czekamy na projekt i realizację odcinka 
ścieżek rowerowych VeloRaba biegną-
cego przez nasze Miasto.
ZIELONY BALANS – działania edu-
kacyjne dotyczące właściwej segregacji 
odpadów komunalnych w naszych do-
mach, zakładania biokompostowników 
przydomowych, kontrole spalania ma-
teriałów w piecach w indywidualnych 
gospodarstwach domowych, kontrole 
wywożenia ścieków z przydomowych 
szamb, zmiana planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dająca możliwość 
budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków, działania w kierunku utwo-
rzenia Zagórzańskiego Klastra Energe-
tycznego.
DZIAŁAJMY RAZEM – akcje sprząta-
nia ogólnodostępnych terenów miej-
skich oraz szlaków turystycznych, 
akcje: „Puszki na kwiatuszki”, „Cze-
kolada za szkło”, „Sadzonki za szkło”, 
„Czyste szkło”, „Łąki kwietne”, miesz-
kańcy miasta włączają się w ogólnopol-
skie akcje lub organizują własne takie 
jak: „Czysta rzeka”, „Zadbana Msza-
na”.
EKO URZĄD – urząd miasta przystą-
pił do wprowadzenia systemu elek-
tronicznego obiegu dokumentów, 
zachęcamy mieszkańców do korzy-
stania z platformy e-PUAP i profilu 
zaufanego przy składaniu bądź wy-
pełnianiu dokumentów niezbędnych 
do załatwienia sprawy, korzystamy 
z regionalnych, lokalnych produktów 
naturalnych w ramach promocji na-
szego miasta i regionu, w tym zakresie 
współdziałamy jako partnerzy lokalnej 
marki „Zagórzańskie Dziedziny”. 
Nadal zauważamy, że jeszcze sporo 
jest do zrobienia w temacie ekologii 
i zrównoważonego rozwoju. Na pew-
no nie zakończymy naszych działań 
i będziemy dążyć do realizacji założo-
nych celów. Cieszę się, że mieszkańcy 
włączają się w ekodziałania. Dziękuję 
wszystkim, którzy dbają o zielone dziś 
i jutro naszego Miasta. 

Burmistrz Miasta 
Anna Pękała

EKO Mszana
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Bombowy Green Week

To była zielona niespodzianka 
na Dzień Dziecka – w klasie III 
b w Szkole Podstawowej nr 1 

odbyła się ekologiczna prelekcja w ra-
mach uczczenia Europejskiego Zielo-
nego Tygodnia, który w 2022 r. trwał 
od 30 maja do 5 czerwca. Tegoroczna 
edycja „Green Week” to akcje, spo-
tkania i wydarzenia o tematyce eko-
logicznej o Zielonym Ładzie – unijnej 
strategii zrównoważonego, trans-
formacyjnego rozwoju i osiągnięcia 
neutralności klimatycznej w Europie 
do 2050 r. Jak taką wiedzę przekazać 
najmłodszemu pokoleniu? Najlepiej 
na prostych przykładach i zabawie – 
powiatowi doradcy do spraw klimatu 
zadbali o proste przykłady związane 
z codziennymi działaniami na rzecz 
środowiska. Nasze dzieci też były do-
brze przygotowane do spotkania, zda-
ły bardzo dobrze egzamin z segregacji, 

a przykładów o oszczędzaniu energii 
w domu nie brakowało. Aktywność 
się opłaciła – ekologiczny szklany 
bidon to nagroda za taką fachową 
wiedzę. Przyda się nie tylko w szko-
le, ale również na wakacje – podczas 
wycieczek czy wyjazdów. Spotkanie 
zakończyło się „bombową” zabawą – 
samodzielnie stworzona kompozycja 
nasion kwiatów i roślin miododajnych 
lub tych przyciągających motyle wy-
mieszana z odrobiną wody, ziemią 
i gliną dała efekt wybuchowy! Dzieci 
wyrabiały bomby kwiatowe, które 
potem według własnych obserwacji 
miały rozsiać tam, gdzie ich zdaniem 
brakuje kwiatów. Wrzucenie bomby 

w takie miejsce ma spowodować eks-
plozję kwiatów, czekamy z niecierpli-
wością, wypatrując ferii kolorowych 
kwiatów. Na finał miłej wizyty przed-
stawicielek Starostwa Powiatowego 
nasza szkoła otrzymała również pięk-
ne drewniane karmniki dla ptaków – 
ogromnie dziękujemy za eko gadżety 
i zapraszamy częściej na prelekcje do 
naszych szkół!

Zajęcia zrealizowano w ramach part-
nerskiej współpracy na rzecz projektu 
LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA. 

red. i fot. UM
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Mszańskie Skarby Turystyczne
1. TRASA NA GRUNWALD – naj-
lepsze rozwiązanie, by poznać miasto, 
nieforsująca krótka spacerowa trasa 
polecana turystom odwiedzających 
naszą okolicę, po 15 min. oznakowaną 
ścieżką, która swój początek ma przy 
Urzędzie Miasta (ul. Piłsudskiego 2) 
wychodzimy na niewielkie wzgórze 
z charakterystycznym białym krzy-
żem. Podczas podejścia możemy 
podziwiać widoki najstarszej części 
Mszany, tzw. Mieściska, z charak-
terystycznym kościołem, na samym 
szczycie mamy szerokie panoramy za-
równo na Beskid Wyspowy i otaczają-
ce Mszanę Dolną szczyty, jak również 
nieodległe Gorce.

2. TRASA NA SZCZYT LUBO-
GOSZCZY – zielony szlak prowadzi 
od centrum miasta, przez Rynek, na 
którym warto się zatrzymać i odna-
leźć zaznaczony innym kamieniem 
obrys starego miejskiego ratusza, na-
stępnie idąc ul. Leśną warto odnaleźć 
najstarszą miejską kapliczką z 1894 r. 
z figurami Matki Boskiej z Lourdes, 
św. Mikołaja i św. Floriana, zaraz na 
początku ulicy, między numerem  
5 a 7. Ulica początkowo zachowała 
jeszcze stare drewniane budownic-
two, mniej więcej do wysokości domu 
Zakonnego ss. Franciszkanek. Po  
ok. 20 minutach marszu należy do-
trzeć do składnicy drewna i już zaczy-
namy leśne podejście pod szczyt. Na 
górze, na polanie znajdziemy replikę 
krzyża ze szczytu Sass Pardoi we wło-
skich Dolomitach. Na szczycie góry 
Miasto Mszana Dolna zazwyczaj we 
wrześniu, w ramach akcji Odkryj Be-
skid Wyspowy, organizuje tradycyjne 
spotkania dla turystów.

3. TRASA NA LUBOŃ WIELKI – 
szlak czerwony prowadzić będzie na 
początku przez centrum miasta, po 

przekroczeniu Raby warto zatrzymać 
się przy kapliczce św. Ambrożego, 
miejscu dedykowanym mszańskiemu 
Kołu Pszczelarzy, w maju przed roz-
poczęciem sezonu odprawiana jest 
msza św. w intencji Pszczelarzy. Szlak 
prowadzi dalej przez Złote Wierchy, 
aż na przełęcz Glisne. Ostatnie po-
dejście na szczyt jest dość strome, ale 
warto dotrzeć na górę, by podziwiać 
najstarsze schronisko PTTK oraz wie-
żę telewizyjną. 

4. TRASA NA SZCZEBEL – szlak 
czarny z Mszany Dolnej należy do 
najbardziej stromych, ale jest bardzo 

urozmaicony terenowo, wędrówkę 
rozpocząć można w okolicach oczysz-
czalni ścieków, trasa prowadzi przez 
obszar odsłoniętych głazów, które 
tworzą urokliwe miejsca, wychod-
nie skalne poprzerastane drzewami. 
Szlak jest wymagający, z dość dużym 

przewyższeniem, ale warto dotrzeć 
na szczyt, by zobaczyć panoramę Be-
skidu Wyspowego ze startowiska dla 
paralotniarzy. Dodatkową atrakcją 
jest jaskinia „Zimna Dziura”, do której 

można wejść. O tym miejscu, również 
jako „Lodowej Grocie” krążą legendy 
związane ze skarbami oraz pilnują-
cych ich diabłach, najbardziej znana 
historia opisana jest w Klechdach do-
mowych.  
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5.  TRASA SZLAKIEM IM. JULIA-
NA TOLIŃSKIEGO I ELFRYDY 
TRYBOWSKIEJ – czarny szlak pro-
wadzący z Mszany Dolnej do Rabki 
Zdrój, oznaczony by uhonorować 
dwie słynne postaci, zajmujące się tu-

rystyką, wybitnych działaczy – w mie-
ście Mszana Dolna to Julian Toliński, 
postać związana mocno z ZHP oraz 
wychowaniem młodzieży w duchu 
sportu i turystyki, autor pierwszego 
przewodnika po Mszanie Dolnej, oraz 

Elfryda Trybowska, która tworzyła 
PTTK w Rabce Zdroju, wieloletnia 
prezes Oddziału, znakarka szlaków,  
autorka przewodników po Rabce 
i okolicach, działaczka turystyczna. 
Szlak nie wymaga dużej kondycji, 
warto wiedzieć, że liczy 16 km i poko-
nuje 800 m przewyższeń, ale z uwagi 
na urozmaicony i ciągle zmieniający 
się teren, nie daje tego odczuć. Wie-

dzie on przez niewielkie wzniesienia, 
takie jak Adamczykowa, Potaczkowa 
i Grzebień, w międzyczasie schodząc 
do przysiółków Podobina i Olszówki. 
Kulminacyjnym punktem wyciecz-
ki jest Potaczkowa (746 m), na któ-
rej, oprócz krzyża milenijnego wraz 
z ołtarzem, postawiono tablicę infor-
macyjną i parę ławeczek. Turyści do-
ceniają panoramy Gorców i Beskidu 
Wyspowego.

6. QUEST – W MSZANIE DOLNEJ 
Z JAŚKIEM PO HRABIOWSKI 
SKARB – jeden z szczęściu utworzo-
nych na zagórzańskiej ziemi questów, 

które zachęcają do odwiedzin naszych 
sąsiednich miejscowości. Ta rymowa-
na gra terenowa poszerza w prosty 
sposób wiedzę o odwiedzanym miej-
scu, pokazuje niewidoczne na pierw-
szy rzut oka ciekawe punkty, warte 

zatrzymania się na dłużej, przekazuje 
wiedzę opartą na lokalnych legendach 
i opowieściach. Trasa questu w Msza-
nie Dolnej rozpoczyna się na Placu 
Targowym przy ul. Orkana, poprowa-
dzona jest przez okolice Parku Miej-
skiego im. hr. Krasińskich i tworzy 
ciekawą pętlę wokół przemysłowej 
infrastruktury. Miejski quest tworzy 
całość z pięcioma innymi z terenu 
Gminy Mszana Dolna, a wytrwany 
turysta za zdobycie wszystkich sze-
ściu pamiątkowych naklejek – korali 
może liczyć na nagrodę, którą odbie-
rze w Urzędzie Miasta Mszana Dolna, 
w Urzędzie Gminy, w Gminnej Biblio-
tece i Ośrodku Kultury w Niedźwie-
dziu i Pensjonacie Szczebel. 

7. PLAŻA MIEJSKA I ŚCIEŻKA RO-
WEROWA – miejska infrastruktura 
sportowa tuż przy rzece Mszanka. 
Stworzona w ramach Budżetu Oby-
watelskiego plaża miejska posiada 
dwa ogrodzone boiska do gry w siat-
kówkę plażową wraz z trybunami 
i piłkochwytami. Obok swój początek 
ma ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki 
Mszanka. Trasa dla rowerzystów na 
wprawdzie długość 2 km, do ujścia 
Mszanki rzeki Raby, ale w planach 
przewidziane są połączenia tego od-
cinka z trasą Velo Raba od Myśle-
nic, jak również w drugim kierunku, 
wzdłuż potoku Porębianka przez 
Niedźwiedź do Rabki Zdrój. Na ra-
zie bardziej wymagający rowerzyści 
samodzielnie pokonują dalsze odle-
głości na jeszcze nieprzygotowanych 
trasach. W sezonie letnim przy pla-
ży działa bar, który proponuje różne 
atrakcje i wydarzenia: festiwale food 
trucków, festiwal kolorów, koncerty, 
kino letnie oraz atrakcje dla najmłod-
szych.

8. CMENTARZ WOJENNY nr 363 
– kwatera wojenna z czasów I wojny 
światowej przy cmentarzu parafial-
nym przy ul. Matejki, wpisana na listę 
zabytków miasta. Należy do okrę-
gu X (Limanowa) Oddziału Grobów 
Wojennych C. i K. Komendantury 
Wojskowej w Krakowie. Jest jednym 
z 400 cmentarzy tego oddziału, z tego 
w okręgu limanowskim jest ich 36. Za-
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projektowany został przez austriackie-
go architekta Gustawa Ludwiga, który 
przez cały okres budowy cmentarzy 
wojennych (do 1.1.1918) był kierow-
nikiem artystycznym Okręgu X Lima-
nowa – Nowy Sącz. Oprócz projektów 
prawie wszystkich cmentarzy w Okrę-
gu X, zaprojektował serię trzech du-
żych krzyży żeliwnych na groby 
zbiorowe w odrębnych wersjach  dla 
poległych żołnierzy armii austro-wę-
gierskiej, niemieckiej i rosyjskiej oraz 
odpowiadające im trzy wersje małych 
żeliwnych krzyży nagrobnych z takim 
samym przeznaczeniem. Projekty G. 
Ludviga charakteryzują się bogatą 
ornamentyką opartą na motywach ro-
ślinnych: głównie laur i liście dębowe. 

9. CMENTARZ ŻYDOWSKI – cmen-
tarz żydowski w Mszanie Dolnej po-
łożony jest na stoku nad ul. Zakopiań-
ską i linią kolejową. Na cmentarzu 
znajduje się ok. 40 macew z II polowy 
XIX w., część z nich posiada dobrze 
zachowane reliefowe dekoracje oraz 
czytelne inskrypcje. Cmentarz jest 
ogrodzony, ze względu na swoje war-
tości historyczne i kulturowe i jest pod 
ochroną konserwatorską, stanowi jed-
no z nielicznych zabytkowych miejsc 
w Mszanie Dolnej. Wraz z dwoma 
żydowskimi zbiorowymi mogiłami  

z czasów II wojny jest oznaczony tabli-
cą informacyjną.

10. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY – ko-
ściół parafialny pw. Św. Michała Ar-
chanioła w Mszanie Dolnej, wpisany 
do rejestru zabytków. Kościół został 
wzniesiony w miejscu drewnianego  
w latach 1891–1901 według projektu 
krakowskiego architekta Wincentego 
Wdowińskiego. Jest wybitnym przy-
kładem sakralnej architektury mu-
rowanej z tego okresu w stylu tzw. 
neogotyku nadwiślańskiego. Warto 
odwiedzić kościół, by obejrzeć nie-
zwykłą polichromię ścian i sklepienia, 
wykonaną przez artystę malarza Julia-
na Makarewicza. Wewnątrz znajdują 
się zabytki malarstwa i rzemiosła arty-
stycznego tj. obraz na desce „Zaśnięcie 
Najświętszej Marii Panny” z XVI w, 
kamienna kropielnica z 1668 r., 
obraz św. Augustyna z dzieckiem 
przelewającym wodę z XVIII w., a tak-

że Ornat z pasa polskiego, dwa hafty, 
fragmenty szat kościelnych z XVIII w. 
W latach 1921–1922 w pracowni St. 
Gabriela Żeleńskiego wykonano dwa 
witraże –„Modlitwa” i „św. Michał 
Archanioł”. W późniejszych latach 
wykonano kolejne witraże autorstwa 
Zdzisława Gedliczki.

Drodzy Mieszkańcy, to oczywiście 
subiektywny wybór skarbów, które 
mamy na wyciągnięcie ręki, pierwszy 
rzut oka. Wybór dziesięciu przykła-
dów, które nas otaczają jest prosty, 
zacznijmy doceniać to, co mamy, to 
pierwszy krok do odkrycia kolejnych 
skarbów, które wymagają wysiłku, 
poczynienia odpowiednich starań. 
Jeśli macie inne zdanie – zachęcamy, 
podzielcie się z nami własnymi przy-
kładami, może macie zupełnie inną li-
stę swoich osobistych skarbów, może 
wspólnie odkryjemy nasze mszańskie 
skarby?
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Mszańska „Jedynka” numerem 1 
w powiecie limanowskim

XXVIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
w Białymstoku

1 miejsce w punktacji dziewcząt, 
1 miejsce w punktacji chłopców 
oraz 1 miejsce w klasyfikacji ge-

neralnej w ramach Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej dla naszej szkoły. To wyniki 
Powiatowego Systemu Współzawod-
nictwa Sportowego Dzieci i Młodzie-
ży w roku szkolnym 2021/22.
Uroczyste wręczenie pucharów 
i dyplomów odbyło się we wtorek, 14 
czerwca w Starostwie Powiatowym 
w Limanowej a szkołę reprezentowali 
nauczyciele wychowania fizycznego 
Zbigniew Stachura i Grzegorz Szyna-
lik oraz uczniowie Julia Fliśnik i Ma-
teusz Dziedzina. Należy również po-

gratulować uczniom młodszej grupy 
wiekowej (kl. 6 i mł.), którzy w klasy-
fikacji generalnej Igrzysk Dzieci zajęli 
miejsce trzecie. 
Warto nadmienić, iż uczniowie naszej 
szkoły brali udział w 40 zawodach 
sportowych na poziomie miasta, po-
wiatu i województwa. 24 krotnie zdo-
bywali tytuł mistrzowski, 16 krotnie 
wicemistrzowski i 24 razy stawali na 
trzecim miejscu podium.
Gratulacje dla wspaniałych sportow-
ców z „Jedynki”.

red i fot. 
Zbigniew Stachura

Od 13 do 15 maja w Białymstoku odbywała się XXVIII 
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży –  to właśnie tam 
Mistrzyniami Polski Juniorów Młodszych  w roku 

2022 zostały Anita Smoter Anita i Ewa Murzyn w konkurencji 
walki oraz Martyna Uchacz zajmując V miejsce w konkuren-
cji walki. W konkurencji sprawnościowej Ewa Murzyn zajęła 
IV miejsce.

Serdeczne gratulacje dla naszych zawodniczek, które wspa-
niale reprezentowały Klub, Miasto, Gminę, Powiat oraz Wo-
jewództwo Małopolskie na OOM w Białymstoku, osiągając 
tak wspaniałe wyniki sportowe. 

red i fot. 
Trener Zbigniew Karpierz

I Memoriał dr Marka Hubera

15 maja nad rzeką Mszanka od-
był się 1 Memoriał dr Mar-
ka Hubera pod patronatem 

Burmistrz Miasta Mszana Dolna Pani 
Anny Pękały. W zawodach wzięło 

udział 39 zawodników z różnych czę-
ści Polski. Najlepszym w rywalizacji 
indywidualnej okazał się Piotr Arma-

ty , drugie miejsce zajął Jerzy Bolisęga, 
a trzecie Szymon Czech. W klasyfikacji 
drużynowej najlepszymi  okazali się 
Piotr Armatys, Szymon Czech, Marek 
Bomba, drugie miejsce zajęli Adam 
Wnękowicz, Darek Ordzowiały i An-
drzej Wnękowicz zaś trzecie miejsce 
przypadło w udziale muszkarzom 
z Bielska  Białej, w składzie: Jacek Pin-
del, Andrzej Krzysztoń i Mirek Pałka. 
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom,  
dziękujemy uczestnikom.

red. PZW Mszanka 
fot. PZW Mszanka i Jacek Radiowski

Szczególnie pragniemy podziękować sponsorom, bez których nie odbyłyby się zawody,  dziękujemy Wam serdecznie.
Serdeczne podziękowania dla kolegi Mariusz Jacek Pindel za pomoc w prowadzeniu i liczeniu wyników zawodów.

Dziękujemy dyrektorowi Szkoły „Instal”  Panu Andrzejowi Dębskiemu, za udostępnienie terenu szkoły do organizacji zawodów. 
Dziękujemy  Wojciechowi Miśkowcowi za pomoc i wsparcie w organizacji Memoriału.
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Mistrz Polski Juniorów – Wiktor Pajdzik 

Na sportowo 
w Zespole Placówek Oświatowych

Z końcem maja w Warszawie ro-
zegrane zostały Mistrzostwa 
Polski Juniorów oraz Mło-

dzieżowe Mistrzostwa Polski (27-
29.05.2022). Mistrzem Polski Juniorów 
został Wiktor Pajdzik, srebrny medal 
wywalczyła Karolina Raś, brązowy 
medal zdobył Oskar Pilch. Piąte miej-
sce Bożena Gal i Angelika Luźniak. 
Tak zaprezentowali się w stolicy za-
wodnicy UKS Koryo Mszana Dolna.
W Młodzieżowych Mistrzostwach 
Polski Mistrzem Polski został Mateusz 
Szczesnowski, srebrny medal wywal-
czyła Gabriela Dara, brązowy me-
dal zdobyli: Karolina Szczesnowska, 
Maksymilian Śmieszek, Małgorzata 

Gal. Wszystkim zawodnikom składa-
my serdeczne gratulacje za wspaniałe 
wyniki sportowe. 

red i fot. 
Trener Zbigniew Karpierz

W roku szkolnym 2021/2022 
w powiatowym współza-
wodnictwie sportowym 

Dzieci reprezentacja chłopców rocznik 
2009–2010 zajęła I miejsce.
Na ten sukces złożyły się następujące 
osiągnięcia: 
Sztafetowe biegi przełajowe
28.09.2021. w Mszanie Dolnej I miejsce 
drużynowo na mistrzostwach powia-
tu, 
07.10.2021 w Nowym Targu V miejsce 
drużynowo na mistrzostwach woje-
wództwa

Festiwal sztafet
06.10.2021. w Mszanie Dolnej I miejsce 
sztafet 4 x 100 i sztafety szwedzkiej na 
mistrzostwach powiatu.
15.10.2021. w Mszanie Dolnej na mi-
strzostwach województwa
I miejsce sztafety 4 x 100 w składzie:
Jakub Dorczak, Jan Mrózek, Sławomir 

Potaczek i Mateusz Surma.
II miejsce sztafety szwedzkiej w skła-
dzie:
Marcin Wydra, Kacper Skawski, Jan 
Mrózek i Mateusz Surma.
Trójbój La
06.10.2021 w Mszanie Dolnej na mi-
strzostwach powiatu I miejsce druży-
nowo indywidualnie:
I Mateusz Surma, II Jakub Dorczak, V 
Adam Adamik i VII Ksawier Stróżak
15.10..2021. w Mszanie Dolnej na mi-
strzostwach województwa II miejsce 
drużynowo, indywidualnie:
III Mateusz Surma, V Jakub Dorczak, 
VI Ksawier Stróżak i VII Adam Ada-
mik.
Unihokej
23.11.2021. w Starej Wsi na mistrzo-
stwach powiatu I miejsce
10.12.2021. w Nowym Targu na mi-
strzostwach województwa drużyna 
w składzie:
Krystian Gibadło, Piotr Karpierz, Jan 
Mrózek, Mariusz Mrózek, Sławomir 
Potaczek, Kacper Skawski, Mateusz 
Surma i Marcin Wydra zajęła III miej-
sce
Narciarstwo alpejskie
23.02.2022. w Kasinie Wielkiej na mi-
strzostwach powiatu I miejsce druży-
nowo, indywidualnie:
I Przemysław Nawieśniak, I Piotr Kar-
pierz, II Kacper Strózak i IV Jan Mró-
zek
Drużynowe biegi przełajowe
26.04.2022. w Mszanie Dolnej na mi-
strzostwach powiatu I miejsce druży-
nowo, indywidualnie:
II Marcin Wydra, V Jan Mrózek i VI 
Ksawier Stróżak.

13.05.2022. w Nowym Targu na mi-
strzostwach województwa drużyna 
w składzie:
Jakub Dorczak, Jan Mrózek, Kacper 
Skawski, Ksawier Stróżak, Jakub Szy-
nalik, Mateusz Surma i Marcin Wydra 
zajęła II miejsce.
Piłka nożna
16.05.2021. w Limanowej na mistrzo-
stwach powiatu II miejsce.
Czwórbój La
19.05.2022. w Mszanie Dolnej na mi-
strzostwach powiatu II miejsce.
W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
również wysokie wyniki w indywi-
dualnej Lidze La na poziomie powiatu 
odnosili: 
– bieg 300 m III miejsce Jakub Dolata
– skok w dal I miejsce Wojciech  

Nawieśniak
Wojciech Nawieśniak reprezentując 
powiat na mistrzostwach wojewódz-
twa zostajł wicemistrzem w skoku 
w dal. 
W drużynowej Lidze La na poziomie 
powiatu:
– skok w dal I miejsce Wojciech  

Nawieśniak, II miejsce Jakub Żmuda
– bieg 300 m I miejsce Jakub Dolata
– bieg 600 m I miejsce Konrad  

Adamczyk.
red i fot. ZPO
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Klub Sportowy TURBACZ

W zakończonym już sezonie 
2021/22 seniorska drużyna 
KS Turbacz Mszana Dolna 

niemal przez cały czas nie ustępowała 
czołówce stawki Limanowsko-Podha-
lańskiej Ligi Okręgowej, mocno budu-
jąc swoją kandydaturę w kontekście 
walki o awans. Czarno-pomarańczo-
wi dzięki swoim staraniom uplaso-

wali się w ostatecznym rozrachunku 
na piątej pozycji, jednak niewielkie 
różnice punktowe pomiędzy zespoła-
mi z czołówki tabeli doskonale poka-
zują zawziętość każdej z ekip w walce 
o możliwie najwyższą pozycję, a te 
ważyły się do ostatniej chwili. 13 zwy-
cięstw, 4 remisy, 9 porażek oraz bi-
lans bramkowy 50:40 – dokładnie tak 
w liczbach wyglądał sezon drużyny 
Turbacza, a na uwagę zasługuje także 
i bilans spotkań domowych, w których 
Turbacz zwyciężał aż dziesięciokrot-
nie, dwukrotnie schodził pokonany, 
a tylko jeden taki pojedynek zakończył 
się podziałem punktów. W trakcie 
trwania sezonu na boisku mogliśmy 
oglądać licznie młodych wychowan-
ków z Mszany Dolnej, którzy to ob-
darowywani przez trenera Wojciecha 
Tajdusia zaufaniem, odwdzięczali się 
bardzo dobrymi występami, w któ-
rych asystowali przy bramkach kole-
gów, a także i często sami nie bali się 
wziąć na siebie odpowiedzialności, 
zdobywając kolejne gole.
Sezon 2021/22 po raz kolejny za nie-
zwykle udany mogą uznać drużyny 
młodzieżowe KS Turbacz Mszana 
Dolna – wszystkie drużyny wspięły 
się na wyżyny swoich możliwości, co 
poskutkowało między innymi awan-
sem Juniorów Młodszych do II Ligi 
Wojewódzkiej. Mszańska piłka tego 
poziomu rozgrywek młodzieżowych 
nie doświadczyła od wiosny 2018 r., 
kiedy to Trampkarze z Mszany Dol-
nej pod wodzą trenera Jarosława Kor-
deczki na poziomie wojewódzkim 
mierzyli się z markami takimi jak: 

Cracovia Kraków, Unia Tarnów, czy 
Sandecja Nowy Sącz. Od tego czasu 
zarówno Trampkarze oraz Juniorzy 
Młodsi, jak i Juniorzy Starsi wiele razy 
zajmowali czołowe pozycje w swoich 
ligach, niejednokrotnie biorąc udział 
w barażach premiowanych grą w Li-
dze Wojewódzkiej, jednak za każdym 
razem był „ktoś lepszy”.

Szczęście przyniosła ostatnia reforma 
rozgrywek, kiedy to pomiędzy pozio-
mem Okręgowym a Wojewódzkim 
pojawiła się także i Liga Regional-
na. Podczas rundy jesiennej sezonu 
2020/21 mszańska ekipa Juniorów 
Młodszych wywalczyła awans do Ligi 
Regionalnej, a przez kolejne edycje 
rozgrywek pewnie zapewniała sobie 
w nich utrzymanie, aż do właśnie 
zeszłej rundy, kiedy to apetyt w koń-
cu urósł w miarę jedzenia, a środek 
tabeli przestał wystarczać. Juniorzy 
Młodsi pod wodzą trenera Damiana 
Gnieckiego, dzięki fantastycznym wy-
nikom, już na kolejkę przed końcem 
rozgrywek zapewnili sobie pierwsze 
miejsce na koniec sezonu, a co za tym 
idzie, także i awans! Turbacz na swojej 
mistrzowskiej drodze w 12 meczach 
siedmiokrotnie zwyciężał, dwukrot-
nie schodził pokonany, a trzy razy 
ich pojedynki kończyły się podziałem 
punktów, lecz na uwagę zasługuje 
także i fantastycznie wykorzystany 
atut własnego boiska. Drużyny przy-
jeżdzające do Mszany Dolnej ani razu 
nie wywiozły stąd trzech punktów, 
a co więcej – tylko Podhale Nowy 
Targ wróciło do siebie z jakimkolwiek 
punktem, w pozostałych pięciu przy-
padkach triumfowali gospodarze – KS 
Turbacz Mszana Dolna! W przyszłej 
rundzie podopiecznym trenera Da-
mian Gnieckiego przyjdzie się zmie-
rzyć w II Lidze Wojewódzkiej już 
z wyżej notowanymi drużynami, taki-
mi jak: Sandecja Nowy Sącz, Tarnovia 
Tarnów, czy też sąsiednia Limanovia 
Limanowa.

Przykład z młodszych kolegów wzię-
li także i Juniorzy Starsi, którym 
bardzo niewiele zabrakło, aby mo-
gli po zakończonym sezonie głośno 
odśpiewać: „Nie dla nas jest porażki 
smak…”, jednak bilans 11 zwycięstw 
oraz zaledwie jednej porażki cały 
czas robi niesamowite wrażenie! Liga 
Okręgowa w tej kategorii wiekowej 

została wręcz zdominowana przez 
drużynę Turbacza, a i tym razem atut 
własnego boiska był widoczny i uła-
twiał zadanie, ponieważ owa jedyna 
porażka została odniesiona na wyjeź-
dzie. Czarno-pomarańczowi pod wo-
dzą trenera Grzegorza Szynalika, udo-
wodnili swoją hegemonię zajmując 
w ostatecznym rozrachunku pierwsze 
miejsce, które jest zarazem premiowa-
ne awansem do Ligi Regionalnej. Za-
wodnicy urodzeni w 2003 r. skończyli 
na tym etapie swoją przygodę z piłką 
juniorską, a tym samym wkroczyli 
w kolejny etap, zasilając szeregi senio-
rów. Ich dotychczasowe wyniki z całą 
pewnością napawają optymizmem 
i gwarantują, że w pierwszym zespole 
na pewno nie zabraknie zdolnych wy-
chowanków!
Do pierwszego miejsca w ligowej ta-
beli niewiele zabrakło także ekipie 
trampkarzy – najmłodszemu z junior-
skich zespołów Turbacza. Podopiecz-
ni trenera Marcina Stożka do przed-
ostatniej kolejki byli usytuowani na 
pierwszej pozycji, jednak 6 zwycięstw 
w 8 spotkaniach w przeciągu całej 
rundy nie wystarczyło i tym samym 
uplasowali się oni ostatecznie na dru-
gim miejscu Ligi Okręgowej, ustę-
pując pozycji jedynie rywalowi zza 
miedzy – Zenitowi Kasinka Mała, wy-
przedzając zarazem kolejno drużyny 
Mordarki, Płomienia Limanowa oraz 
Dobrzanki Dobra.

red. Grzegorz Szynalik
Prezes KS Turbacz
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