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Z okazji świąt Bożego Narodzenia 
życzy�y chwil wy�eł�ionych radością i miłością.

Oby najbliższy czas przy�iósł nam odpoczy�ek, a życzenia Pokoju w końcu znalazł� speł�ienie.
Wielu budujących myśli, w czasie kiedy t��dno nam się skupić na pozy���nych emocjach, 

dużo dobrej energii, by dzielić się z dr�gim człowiekiem. 

Dobrego Roku 2023!
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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

Szanowni Mieszkańcy,

W zimowym numerze na-
szego czasopisma chciał-
bym przybliżyć Państwu 

sprawy, którymi zajmowali się 
Radni w okresie od ostatniego wy-
dania „Pod Lubogoszczą”.
W lipcu odbyła się uroczysta sesja Rady 
Miejskiej w związku z jubileuszem 70-le-
cia nadania praw miejskich Naszemu 
Miastu. Gościli na niej m.in. posłowie 
z naszego regionu, przedstawiciele są-
siednich samorządów, burmistrzowie 
i radni wcześniejszych kadencji, księża 
z mszańskich i okolicznych parafii oraz 
mieszkańcy. Dla upamiętnienia tego 
dnia Rada Miejska podjęła okolicznościo-
wą rezolucję, a obecni na uroczystości 
otrzymali pamiątkowe medale. Podczas 
kolejnych sesji ponawiane były wielo-
krotnie apele Radnych o remonty dróg 
i mostków osiedlowych, których stan 
w związku z brakiem bieżących napraw 
ulega ciągle degradacji. 
Na sesji wrześniowej gościem był Nad-
leśniczy z Limanowej – pan Janusz 
Krywult. Prezentował on informacje 
o działalności Lasów Państwowych na 
otaczających nas terenach. Odpowiadał 
również na pytania Radnych. Złożono 
szereg interpelacji dotyczących m.in. 
stanu dróg, korków w mieście, remontu 
ul. Leśnej, budowy nowego przedszkola, 

nieprawidłowości działania oświetlenia 
ulicznego oraz niewłaściwego montażu 
nowych witaczy przy drogach wjazdo-
wych do Miasta. Przyjęto również nie-
zbędne zmiany w budżecie umożliwiają-
ce wypłatę dodatku węglowego. 
W trakcie obrad sesji październikowej 
pożegnano odchodzącego na emeryturę 
Sekretarza Miasta, pana Antoniego Roga. 
Podziękowania za długoletnią pracę na 
rzecz lokalnej społeczności oraz życzenia 
zdrowia, pogody ducha, twórczych sił 
i aktywności potrzebnej do realizowania 
swoich planów i zamierzeń popłynę-
ły od Radnych. Kolejno wywiązała się 
dyskusja na temat współfinansowania 
przez Miasto prac budowlanych przy 
drodze powiatowej – ul. Orkana od ron-
da w stronę Niedźwiedzia. Radni apelo-
wali do Burmistrz o podjęcie wszelkich 
możliwych działań, aby inwestycja ta, 

realizowana wspólnie z Powiatem Lima-
nowskim i Gminą Niedźwiedź ruszyła 
jak najszybciej. Podjęto uchwałę o nada-
niu imienia rondu w ciągu ulicy Orkana. 
Patronem został Aleksander Kalczyński.
W listopadzie poruszono kwestię remon-
tu ul. Leśnej, niedogodności i problemów 
związanych z dojazdem i objazdami wy-
znaczonymi po ulicy Smrekowej oraz 
wymianą głównej linii wodociągowej 
bez wykonania przyłączy do domów 
mieszkańców. Działanie takie, jak zwra-
cano uwagę, spowoduje konieczność 
ponownego rozkopywania chodników 
w celu podłączenia domów do nowej 
linii. Radni pytali ponownie o remonty 
mostków i dróg. Poruszono ponownie 
problem niedogodności w handlu na 
zadaszonej części placu targowego. Bur-
mistrz odpowiedziała, że sprawa ta musi 
poczekać, bo są inne pilniejsze. Podjęto 
uchwałę ustalającą wysokość stawek 
podatku od środków transportowych. 
Optymalizacja tego podatku zakłada ob-
niżkę stawek do minimalnych, przez co 
zachęcenie nowych przedsiębiorców do 
rejestrowania samochodów na terenie 
Naszego Miasta.
Zachęcam do śledzenia obrad Rady Miej-
skiej w internecie. Retransmisje dostępne 
są na stronie internetowej Urzędu Mia-
sta.

Burmistrz Miasta Mszana Dolna

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Mszanie Dolnej

Szanowni Czytelnicy!

M ijający rok obfitował w wy- 
darzenia, te radosne i nie-
stety również te smutne… 

Na pewno w naszej pamięci pozostanie, 
tragiczny dla naszych sąsiadów, począ-
tek tego roku. Jednak dzięki otwartym 
sercom Polaków, również w naszym 
Mieście, Ukraińcy mogli znaleźć bez-
pieczny przystanek. Nadal nawiązane 
w ten sposób przyjaźnie rysują na twa-
rzach, tych którzy uciekli z wojennego 
piekła, uśmiechy i nadzieję.
W 2022 roku minęło 70 lat od nada-
nia Mszanie Dolnej praw miejskich 
i w związku z tym żadna z uroczystości 
w naszym miasteczku nie mogła obejść 
się bez nawiązania do tej rocznicy. Mam 
nadzieję, że mieliście Państwo okazję 
świętować z nami w czasie Dni Msza-

ny Dolnej, festiwalu Dwukulturowej 
Mszany, pikników rodzinnych oraz wy-
darzeń organizowanych przez miejskie 
instytucje kultury. 
Nie sposób nie wspomnieć też o inwe-
stycjach w naszym Mieście: w maju swo-
je podwoje w nowym budynku otwarła 

Miejska Biblioteka, zrealizowane zostały 
nowe sieci kanalizacyjne (m.in. na uli-
cy Słonecznej i Kazimierza Wielkiego), 
wprowadziliśmy nowe rozwiązania na 
ujęciu wody „Szklanówka”, rozpoczęła 
się kontynuacja przebudowy budynku 
na stadionie w Centrum Kultury i Tra-
dycji Górali Zagórzańskich, kończy się 
budowa nowego parkingu przy ulicy 
Spadochroniarzy i trwa modernizacja 
ulicy Leśnej wraz z przebudową sieci 
wodociągowej, niedługo powinny roz-
strzygnąć się przetargi dotyczące bu-
dowy przedszkola i żłobka przy ulicy 
Marka oraz kolejnych odcinków sieci 
kanalizacji sanitarnej.
Mam nadzieję, że wszystkim nam, 
Mieszkańcom i Gościom, mieszka się 
i żyje coraz lepiej w Mszanie Dolnej.

Anna Pękała
Burmistrz Miasta

Mszana Dolna

Z poważaniem
Janusz Matoga

Przewodniczący Rady Miejskiej
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Aktualnosci

Na placu przed budynkiem 
Urzędu Gminy Mszana 
Dolna zebrali się przed-

stawiciele władz samorządowych, 
poczty sztandarowe ze szkół pod-
stawowych, jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych oraz or-
ganizacji działających na terenie 
obydwu samorządów, orkiestra 
OSP Mszana Dolna, a także miesz-
kańcy.
Obchody rozpoczęły się od uroczyste-
go podniesienia flagi państwowej na 
maszt, przez członków Związku Strze-
leckiego „Strzelec”, działającego przy 
Zespole Szkół Techniczno-Informatycz-
nych w Mszanie Dolnej. Maszt znajdu-
jący się przed budynkiem urzędu został 
sfinansowany ze środków Rządu RP, 
w ramach akcji ”Pod biało czerwoną”. 
Projekt został objęty patronatem hono-
rowym Prezesa Rady Ministrów Mate-

usza Morawieckiego. Gmina Mszana 
Dolna pozyskała dotację celową na za-
kup flagi i masztu z pomocą mieszkań-
ców, którzy wskazali lokalizację masztu 
w głosowaniu on-line. Celem projektu 
„Pod biało czerwoną jest zjednocze-

nie naszego kraju i jego mieszkańców, 
uhonorowanie poległych za wolność 
i niepodległość naszej Ojczyzny, a także 
zachęcenie do patriotycznych postaw 
i dumy z bycia Polakami. Po odśpie-

waniu „Mazurka Dąbrowskiego”, do-
wódca jednostki Związku Strzeleckiego 
„Strzelec” Bogdan Schmidt odczytał 
Apel Poległych.
Następnie zebrani udali się na cmentarz 
parafialny w Mszanie Dolnej. Delegacje 

złożyły kwiaty i znicze przy mogiłach 
żołnierzy walczących o niepodległość 
Ojczyzny podczas I i II wojny świato-
wej, by w ten sposób uczcić pamięć bo-
haterów. 
W dalszej części odbył się przemarsz do 
kościoła pw. św. Michała Archanioła. 
Proboszcz parafii ks. Jerzy Raźny wraz 
z księdzem Tomaszem Bochnakiem 
– wikariuszem z parafii Miłosierdzia 
Bożego odprawili mszę św. w intencji 
wolnej i niepodległej Ojczyzny. Opra-
wę liturgii zapewnili Chór Męski im. 
Ks. Józefa Hajduka oraz Orkiestra Dęta 
OSP Mszana Dolna.
Po mszy św. miał miejsce koncert pie-
śni patriotycznych, w wykonaniu chóru 
z parafii Miłosierdzia Bożego oraz or-
kiestry, którego punktem kulminacyj-
nym było wspólne ośpiewanie hymnu 
narodowego.

red. Monika Homa

Święto Niepodległości w Mszanie Dolnej
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Aktualnosci

W przeddzień narodowego 
Święta Niepodległości, 
dzień po Międzynarodo-

wym Dniu Przeciw Faszyzmowi, do-
kładnie w 110. urodziny Aleksandra 
Kalczyńskiego, zasłużonego miesz-
kańca Mszany Dolnej, odbyło się 
nadanie jego imienia rondu przy ul. 
Władysława Orkana.

Było to zwieńczenie inicjatywy Fundacji 
Sztetl Mszana Dolna, by upamiętnić tą 
ważną dla Mszany Dolnej postać. Pod-
czas LVI Sesji Rady Miejskiej w dniu 17 
października uchwałę w sprawie nada-
nia nazwy rondu w Mszanie Dolnej jed-
nogłośnie podjęli Radni Miejscy.
Pan Aleksander Kalczyński, bohater 
antyhitlerowskiego podziemia, więzień 
obozów Zagłady w Auschwitz-Birke-
nau i Sachsenhausen to świadek pamię-

ci o przedwojennej Mszanie. W swoich 
wspomnieniach z serdecznością wspo-
mina żydowskich sąsiadów i przyja-
ciół. Jego świadectwo to również cenny 
materiał historyczny dla Fundacji przy 
badaniu dziejów mszańskich Żydów. 
Muzeum Auschwitz-Birkenau wydało 
niedawno wspomnienia Pana Alek-
sandra, uroczystości upamiętniające 

połączone zostały z promocją tej waż-
nej książki „Przeminęło jak zły sen…
Wspomnienia z obozów Auschwitz 
i Sachsenhausen”. Spotkanie w Miej-
skiej Bibliotece poprowadziła prezes 

Fundacji Sztetl Mszana Dolna, Urszula 
Antosz-Rekucka, a jej rozmówczynią 
była córka Aleksandra, Maria Kalczyń-
ska-Sułowska. Na spotkanie przybyła 
także licznie cała rodzina Kalczyńskich, 
trzy pokolenia, z najmłodszymi wnuka-
mi - prawnukami Aleksandra. Licznie 
zgromadzona publiczność miała moż-
liwość zaopatrzenia się w pięknie wy-
dane wspomnienia. W uroczystościach 

wzięły udział władze miasta: Burmistrz 
Miasta Anna Pękała i Radni Miejscy, jak 
również Katarzyna Szybiak Zastępca 
Wójta Gminy Mszana Dolna, Rafał Ru-
snak Wójt Gminy Niedźwiedź, ksiądz 
proboszcz Jerzy Raźny, zaś rangi uro-
czystości nadania imienia Pana Alek-
sandra rondu w Mszanie, dodała obec-
ność jednostki Strzelców przy ZSTI, 
z dowódcą ppor. Bogdanem Schmid-
tem i Przemysławem Małyszem. 

na podstawie: 
Fundacja Sztetl Mszana Dolna

fot. Fundacja Sztetl Mszana Dolna, 
Justyna Myszor, Dariusz Ptak

Nadanie imienia ważnego świadka historii 
nowemu rondu w Mszanie Dolnej 

i promocja jego wspomnień w Bibliotece Miejskiej
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Aktualnosci

W dniu 17 października, 
podczas XLVI sesji Rady 
Miejskiej oficjalnie po-

żegnano Sekretarza Miasta Msza-
na Dolna Antoniego Roga, który 
odszedł na zasłużoną emeryturę.
Przewodniczący 
Rady Miejskiej 
Janusz Matoga 
odczytał treść 
p a m i ą t k o w e g o 
graweru, który 
rozpoczął się cyta-
tem piosenki Jana 
Kaczmarka: „Naj-
piękniejsze jest to 
co przed nami, co 
nam przyjedzie 
dopiero przeżyć, 
co się zjawi z no-
wymi wiosnami, 
by nam życie cu-
downie odświe-
żyć”. W imieniu 
Radnych głos za-
brała również Wi-
ceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej 
Janina Flig – zaan-
gażowanie, pro-
fesjonalizm i przede wszystkim cier-
pliwość, jak i  możliwość skorzystania 
z rad doświadczonego samorządowca 
to wymienione cechy, składające się 

w całość podziękowania za pracę na 
rzecz Miasta. 
Podziękowania dla odchodzącego na 
emeryturę Sekretarzowi skierowała 
również Burmistrz Miasta Anna Pę-
kała. Podkreśliła, że warto się czasem 

spierać, by dojść wspólnie do dobrych 
wniosków. Treść przygotowanego 
okolicznościowego adresu odczytał 
Zastępca Miasta Michał Grzeszczuk: 

„Jest Pan współtwórcą nowoczesnego 
mszańskiego samorządu, a przez lata 
był Pan ważną jego częścią, pełniąc 
funkcję Burmistrza w latach 1990-1992 
i 1994-1998 oraz Sekretarza Miasta 
w latach 2015-2022 i realizując klu-

czowe dla Miasta 
inwestycje. To 
powód do dumy 
i poczucia satys-
fakcji, z którymi 
można Pan wkro-
czyć na tę nową 
drogę.”
Dziękując wszyst-
kim Antoni Róg 
zapewnił, że jest 
dostępny, jeśli tyl-
ko będzie potrze-
ba, chętnie służy 
pomocą. Nie mówi 
„do widzenia”, 
tylko „do zobacze-
nia”. 
Życzymy spełnie-
nia marzeń, reali-
zacji zamierzeń 
i pasji, dużo zdro-
wia, sił i niesłabną-
cego optymizmu!

Pożegnanie Antoniego Roga 
– Sekretarza Miasta Mszana Dolna

Antoni Róg został pierwszym burmistrzem po rozdziale miasta i gminy (1990-1992), po dwóch latach wrócił znów na ten 
urząd (1994-1998). Kolejno pracował m.in. jako dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Krakowie, w latach 2002 
– 2007 był dyrektorem Szpitala Powiatowego w Limanowej, później dyrektorem Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci 
w Radziszowie. Ponadto zajmował stanowiska w zarządach i radach nadzorczych licznych spółek. Sekretarzem miasta został 
w 2015 roku. Antoni Róg był również radnym powiatu limanowskiego w kadencjach 2010-2014 i 2014-2018.
Nowym Sekretarzem Miasta Mszana Dolna została Ewa Poray Zbrożek - absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie Zarządzania w Ad-
ministracji Publicznej, gdzie uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie na wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Pani Ewa jest 
długoletnim pracownikiem Urzędu Miasta, życzymy powodzenia w pracy na nowym stanowisku pracy.
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Inwestycje

Parking na Zielonej
Już z początkiem września można 
było zauważyć zmiany na ul. Zielonej, 
w miejscu często wybieranym jako 
parking, z którego korzystają miesz-
kańcy miasta, jak i weekendami turyści 
odwiedzający naszą okolicę. Udogod-
nienia w postaci wysypanej tłuczniem 
zatoki parkingowej i wzmocnionego 
pobocza to efekt prac związanych z wy-
korzystaniem środków dla gmin gór-
skich pochodzących z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych. Większość 
tych środków przeznaczona została 
ma inwestycje związane z kanalizacją 
na terenie naszego miasta, część zosta-
ła przeznaczona na działania związa-
ne z turystyką. Prace wykonała firma 
Brukbud, a koszt budowy zatoki par-
kingowej wyniósł 19 557,00 zł.

Kanalizacja na ulicy Kazimierza 
Wielkiego
Prace związane z kanalizacją są trudno 
zauważalne gołym okiem, natomiast 
przynoszą niewymierną korzyść miesz-
kańcom. Skończona późną jesienią in-
westycja jest jedną z zaplanowanych 
działań związanych z budową lub po-
lepszeniem sieci kanalizacyjnej na te-
renie naszego miasta. Problematyczne 
i uciążliwe działania związane z wy-
wożeniem nieczystości zostały rozwią-
zane na osiedlu Pańskie, gdzie również 
niedawno udało nam się ukończyć in-
westycję związaną z budową drogi. Ka-
nalizacja na ulicy Kazimierza Wielkiego 
to wykorzystanie środków dla gmin 
górskich pochodzących z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kolej-
ny etap w tym zakresie to plan budowy 
kanalizacji na ul. Ogrodowej. 

Oświetlenie przejść dla pieszych
Poprawa bezpieczeństwa poprzez do-
świetlenie przejść dla pieszych to ko-
lejna jesienna inwestycja, którą udało 
się zrealizować przed zmianą czasu 
– dzięki czemu po zapadnięciu zmro-
ku przejścia dla pieszych w okolicach 
szkoły zapewniły odpowiednią wi-
doczność. Przejście na ul. Ogrodowej 

i na ul. Słowackiego, jak również na ul. 
Spadochroniarzy to ciągi komunikacyj-
ne zarówno do szkół, jak i do kościołów 
parafialnych. Doświetlenie tych miejsc 
gwarantuje bezpieczne wieczorne prze-
mieszczanie się zarówno dzieci jak i do-
rosłych, widoczność w tych miejscach 
uległa poprawie. 
Inwestycja realizowana z GDDKiA 
- Poprawa brd na przejściach dla pie-
szych w Rejonie Nowy Sącz (zadanie nr 
2) - Doświetlenie  3 przejść dla pieszych 
w ciągu krajowej nr 28 – 147 600,00 zł

Nowy MOK i nowy parking przy sta-
dionie
Choć wykonanych wcześniej prac nie 
widać było „gołym okiem”, o postę-
pach w budowie nowego Miejskiego 
Ośrodka Kultury, a właściwie „Ośrod-
ka Kultury i Tradycji Górali Zagó-
rzańskich” mogli osobiście przekonać 
się Radni Miejscy wraz z Burmistrz 
Miasta Anną Pękałą i Piotrem Armaty-
sem Dyrektorem MOK. Radni, którzy  
wchodzą w skład Komisji Gospodarki 
i Rozwoju Rady Miejskiej w Mszanie 
Dolnej we wrześniu odwiedzili budy-
nek i wraz z Prezesem Wojciechem Kö-
nigiem, Kierownikiem budowy Jarosła-
wem Biskupem i Inspektorem nadzoru 
Bogusławem Łagockim mogli obejrzeć 
wykonane już instalacje. Po podpisa-
nej umowie w czerwcu firma „Ecco 
System”  rozpoczęła prace wewnątrz 
budynku. Kolejny etap w listopadzie 
i grudniu to wykończenia, nadszedł 
czas na tynkowanie i przygotowanie 
poszczególnych pomieszczeń pod wy-
znaczone funkcje. Jak zapewnia Prezes 
firmy wymienione prace wykończenio-
we trwać będą do końca roku, zgodnie 

z kalendarzem zaplanowanych działań. 
Aktualnie mieszkańcy mogą obserwo-
wać jak z zewnątrz pięknieje bryła no-
wego MOKu.
Inwestycja pn. „Przebudowa i rozbu-
dowa Ośrodka Kultury i Tradycji Gó-
rali Zagórzańskich w Mszanie Dolnej” 
realizowana jest w ramach Programu 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strategicznych. Zada-
nie otrzymało dofinansowanie w kwo-
cie 10 746 000,00 zł.

Po sąsiedzku, od strony ul. Spadochro-
niarzy, wzdłuż stadionu miejskiego 
powstała zatoczka parkingowa, doce-
lowo z miejscem ładowania samocho-
dów elektrycznych. Realizacja tej in-
westycji była możliwa dzięki pomocy 
finansowej w wysokości 140 349,17 zł 
z budżetu Województwa Małopolskie-
go w ramach programu pn.: „Poprawa 
dostępności parkingowej w wojewódz-
twie małopolskim”.

Remont ul. Leśnej

Trwają intensywne prace remontowe 
na ul. Leśnej, zgodnie z założonym har-
monogramem do końca roku ma zostać 
ukończony odcinek od Rynku. Mamy 
nadzieję, że wszelkie uciążliwości zwią-
zane z remontem przyniosą efekt w po-
staci nowej nawierzchni ulicy, chodnika 
jak również prac związanych z wodo-
ciągiem i nowymi przyłączami. 
Inwestycja pn. „Przebudowa drogi 
gminnej 340573K w km od 0+390,00 do 
km 0+846,00 w miejscowości Mszana 
Dolna, powiat limanowski” realizowa-
na jest w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Zadanie otrzymało do-
finansowanie w kwocie 1 038 106,00 zł.

Inwestycje na terenie miasta 
przed końcem roku
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Na tegoroczny Jubileuszowy XX 
Międzynarodowy Konkurs Poetyc-
ki i Literacki im. Ks. Kan. Józefa 
Jamroza „O autentyczną wiarę” 
i „O ludzkie serce człowieka” 525 
twórców z kraju i zagranicy przy-
słało 1587 prac. 
Uczestnikami są osoby z różnych stron 
Polski oraz z zagranicy: z USA, Nie-
miec i Włoch. Dużą niespodzianką za-
równo dla twórców jak i publiczności 
jest wydana specjalnie na finał Jubile-
uszowego Konkursu obszerna książka 
„O autentyczną wiarę i o ludzkie serce 
człowieka” zawierająca wiersze laure-

atów z dwudziestu lat. Jesteśmy dum-
ni, że nasza Zagórzańska Ziemia stała 
się żyzną poetycką glebą, gdzie setki 
twórców złożyło swoje utwory, inspi-
ruje do podejmowania wysiłków, aby 
nasza wiara była autentyczna i przy-
wołuje troskę zamordowanego Kapła-
na, który nawoływał: „Choćbyście usta 
mieli spękane od modlitwy, a miłości 

nie mieli, to nic nie znaczy”.
W zamieszczonych w książce tekstach 
został odzwierciedlony cel konkursu: 
rozbudzenie i pogłębienie wiary. Pre-
zentowana książka „O autentyczną 
wiarę i o ludzkie serce człowieka” ze 
względu na religijny charakter wielu 
utworów i dobór chrześcijańskich ha-
seł staje się, razem z organizowanym 

konkursem, kontynuacją duszpaster-
skich dążeń zamordowanego Ks. Kan. 
Józefa Jamroza, który pragnął, aby wia-
ra ludzi była autentyczna i aby każdy 
człowiek posiadał prawdziwe ludzkie 
serce, bo jak nieraz mówił: „Dobrzy 
ludzie, nawet jedną jagodą się dzielą”. 
Szukał także odpowiedzi na pytanie: 
„Dlaczego w ludziach nie ma auten-
tycznej wiary?” Mamy nadzieję, że 
owoce Międzynarodowego Konkursu 
Poetyckiego i Literackiego im. Ks. Kan. 
Józefa Jamroza „O autentyczną wiarę” 
i „O ludzkie serce człowieka” staną się 
niejako przedłużeniem kapłańskich 
wysiłków zamordowanego Duszpaste-
rza, by wiara ludzi była autentyczna.
Współorganizatorami tegorocznej edy-
cji konkursu byli: Burmistrz Miasta 
Mszana Dolna Anna Pękała, Wójt Gmi-
ny Mszana Dolna Bolesław Żaba i Miej-
ski Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej.
Jury w składzie: Przewodniczący – Ks. 
Prof. Janusz Kozłowski - duszpasterz, 
poeta, literat, krytyk literacki, anima-

Finał XX Międzynarodowego 
Konkursu Poetyckiego i Literackiego 

„O autentyczną wiarę” i „O ludzkie serce człowieka” 
z pamiątkową publikacją
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tor życia sportowego i kulturalnego 
z Kraśnika; Władysława Anna Jamróz 
– poetka, pisarka, dziennikarka, po-
lonistka z Mszany Dolnej; Agnieszka 
Sasal - filolog, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. Władysława Orkana w Po-
rębie Wielkiej, Radna Rady Miejskiej 
w Mszanie Dolnej, wyłoniło laureatów 
konkursu. 

Nagrody główne otrzymali:
• w kategorii „Poezja”
nagrody główne:
- Ks. Prof. Bronisław Jakubiec 

z Merrillville z USA
- Agnieszka Aleksandra Archicińska 

z Warszawy
- Prof. Kazimierz Surzyn z Makowa 

Podhalańskiego
- Janina Ożóg z Krakowa
- Maria Piniańska z Nowego Sącza
II nagroda specjalna:
- Leokadia Baran z Krakowa
- Tomasz Rudnicki z Warszawy
- Tomasz Figiel z Krakowa
III nagroda specjalna:
- Małgorzata Gąsiorek z Gilowic
- Teresa Kopczyńska z Niemiec.

• w kategorii „Poezja gwarowa”:
I nagroda specjalna:
- Wojciech Kusiak z Rabki – Zdroju
- Małgorzata Gąsiorek z Gilowic
- Prof. Kazimierz Surzyn z Makowa 

Podhalańskiego 
- Barbara Stożek z Mszany Dolnej
- Anna Waluś z Chicago, USA
- Zofia Roj Mrozicka z Zakopanego
II nagroda specjalna:
- Jadwiga Hutyra z Rycerki Dolnej, 

gm. Rajcza
nagroda specjalna:
- Józefa Gil z Raby Wyżnej
- Krzysztof Kokot z Nowego Targu
wyróżnienie:
- Maria Jopek z Cięciny.

• w kategorii „Proza”
nagrody główne:
- Brat Krzysztof Dzido OFM Conv 

z Warszawy

- Ks. Prof. Jan Jachym z Łodzi
- Prof. Kazimierz Surzyn z Makowa 

Podhalańskiego
- Krystyna Leszkowicz z Kozienic
- Bogumił Wtorkiewicz z Kielc
- Agnieszka Aleksandra Archicińska 

z Warszawy
- Jolanta Maria Grotte z Warszawy
- Maria Klajn z Chęstochowy
- Krystyna Korejwo z Olsztyna.

• w kategorii „Wspomnienia”:
nagrody główne – specjalne:
- Ks. Prof. Józef Pyrek SDS z Krakowa
- Ks. Andrzej Burdziak z Krotoszyc
- Ks. Władysław Łukasik z Kąt Starych
- Prof. Kazimierz Surzyn z Makowa 

Podhalańskiego
- Janina Firlej z Męciny

- Wiktoria Matoga z Mszany Dolnej
- Helena Kufel z Bydgoszczy
- Maria Jezierska ze Świdnicy Śląskiej

• w kategorii „Malarstwo”:
nagroda 1
- Danuta Franczak z Mszany Dolnej
- Anna Bogucka z Zakopanego
nagroda 2
- Ewa Franczak z Mszany Dolnej
nagroda 3
- Dominika Bryl z Mszany Górnej.

Laureatami ze Szkół Średnich zostali 
uczniowie z Piotrkowa Trybunalskie-
go, Nowego Targu, Rabki – Zdroju 
i z Bielska – Białej.
Laureaci ze Szkół Podstawowych to 
uczniowie z Białobrzegów, Wólki Ra-
dzyńskiej, Leszczawy Dolnej, Knuro-
wa, Nowej Białej, Ujanowic, Piotrkowa 
Trybunalskiego, Mszany Dolnej, Raby 
Niżnej, Glisnego, Olszówki, Jurkowa 
i Łostówki. 

Oprócz tego przyznano jeszcze kil-
kadziesiąt nagród jubileuszowych 
twórcom, których utwory zostały za-
mieszczone w najnowszej publikacji 
przygotowanej specjalnie na XX edy-
cję konkursu „O autentyczną wiarę 
i o ludzkie serce człowieka”. 

Władysława Anna Jamróz
fot. Miejski Ośrodek Kultury 

w Mszanie Dolnej
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„To już od piętnastu lat Samorząd 
Miasta Mszana Dolna wspólnie 
z Powiatem Limanowskim, Miej-
skim Ośrodkiem Kultury w Msza-
nie Dolnej oraz przy nieodzow-
nym wsparciu dwóch mszańskich 
parafii organizuje wydarzenie, 
które jest możliwością prezentacji 
dorobku artystycznego niezliczo-
nych chórów z całego powiatu i nie 
tylko…” – tak brzmiały pierwsze 
słowa podziękowania przygotowa-
nego na to jubileuszowe spotkanie. 
Zagórzańskie Spotkania Chórów “Lau-
date Dominum” wrosły na stałe w nasz 
kulturalny kalendarz i od samego po-
czątku pozwalały poznawać bogactwo 
chóralnej muzyki naprawdę wysokich 
lotów. Przyjmowaliśmy wiele znamie-
nitych gości m.in. z Jasnej Góry, Tyńca, 
Wawelu, Ludźmierza, obserwowa-
liśmy nowo powstające muzykujące 
grupy, jak również wspominamy te, 
które trafiły na przeszkody nie do 

przejścia i zaprzestały koncertować. 
W 2007 roku w Mszanie Dolnej miało 
swój początek to nasze muzyczne świę-
to, które trwa i tylko raz jeden, z uwagi 
na epidemię miało przymusową prze-
rwę. Od samego początku to wspólne 
dzieło samorządów Miasta Mszana 
Dolna i Starostwa Powiatowego, a tak-
że obu mszańskich parafii Archiwalne 
relacje aż zadziwiają ilością chórów, 
które miały okazję zaprezentować nam 
się w Mszanie Dolnej, same początki 
wspominamy tak na naszej archiwalnej 
stronie internetowej: 
Historia tego najmłodszego festiwalu chó-
rów w regionie jest krótka - wszystko zaczę-
ło się w roku 2007 na ..... plebanii parafii 
św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej. 
Przy „małej czarnej” zasiedli ówczesny 
proboszcz ks. Zdzisław Balon, wicestarosta 
Franciszek Dziedzina i burmistrz Tadeusz 

Filipiak. Dziś nie ważne jest, kto wówczas 
podsunął pomysł, ale że owe „ziarno” padło 
na bardzo żyzny grunt. Jeszcze tego samego 
roku jesienią kościół św. Michała wypełnił 
śpiew chórów mieszanych i męskich, scho-
li i zespołów dziecięcych. Z Jasnej Góry 
wraz z Przeorem o. Bogdanem Waliczkiem, 

który objął nad naszym festiwalem Hono-
rowy Patronat, do Mszany Dolnej przyje-
chał Jasnogórski Kwartet, którego koncert 
i wokalne popisy zapamiętaliśmy na długo. 

W roku 2008 Gospodarzem II Zagórzań-
skich Spotkań Chórów była parafia Miło-
sierdzia Bożego - tym razem o Honorowy 
Patronat poprosiliśmy Opata Benedykty-
nów z Tyńca - mała kaplica gościła również 
Scholę Gregoriańską z nadwiślańskiego 
wzgórza. Ozdobą tamtej edycji był występ 
nowotarskiego chóru mieszanego „Venite 
Adoremus Domini” w pięknych i boga-
tych strojach regionalnych. W roku 2009 
znów chóralny śpiew zagościł w parafii św. 
Michała - Gwiazdą III Spotkań „Laudate 
Dominun” był Chór Mieszany Katedry 
Wawelskiej, a i Honorowy Patron przyje-
chał z królewskiego Miasta Krakowa - był 
nim ks. Prałat Robert Tyrała Prezydent 
Międzynarodowej Federacji Chórów Pueri 
Cantores (…)
Patrząc wstecz na takie bogactwo do-
świadczamy wrażenia dobrze wyko-
nanej pracy, mamy powód do dumy 
na własnym podwórku: trzy działajace 
mszańskie grupy zaprezentowały się 
na tegorocznym przeglądzie. Wystą-
piły:  Chór „Oremus” z Niedźwiedzia, 
Chór Parafii Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny w Tymbarku, Chór Pa-
rafii Miłosierdzia Bożego w Mszanie 
Dolnej, Chór „LimaNovum” z Lima-

XV Zagórzańskie Spotkania Chórów 
– czas muzycznego święta pielęgnowanego przez wiele lat 
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nowskiego Domu Kultury, Chór Go-
spel z Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Mszanie Dolnej, Chór Męski im. ks. 
Józefa Hajduka z Mszany Dolnej. Każ-
dy z chórów otrzymał pamiątkową 
statuetkę, dyplom-podziękowanie za 
występ oraz kalendarz przygotowa-
ny przez Parafię, w którym przedsta-
wione są i omówione „Drogi światła”. 
W imieniu organizatorów dziękujemy 
wszystkim, którzy mogli uczestniczyć 
w naszym zagórzańskim święcie mu-
zyki chóralnej. Zapraszamy za rok! 

W okolicach Święta Św. Cecyli – pa-
tronki muzyki chóralnej również nasz 
zaprzyjaźniony chór „Bel Canto” z Do-
brej obchodził piękny jubileusz – 10 lat 
działalności – życzymy wszystkiego 
dobrego!
Dziękujemy za wspólne lata i czekamy 
na kolejne chóralne spotkania!

Organizatorzy:
• Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego
• Powiat Limanowski, 
• Miasto Mszana Dolna 
• Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie 
Dolnej 

Od wczesnego niedzielnego 
poranka (11 grudnia 2022r.),  
w pięknej zimowej scenogra-

fii, przy stoiskach na placu targowym 
w Mszanie Dolnej pojawiali się pierwsi 
wystawcy – tak rozpoczynał się Zagó-
rzański Jarmark Bożonarodzeniowy. 
Przewidywania i prognozy pogody 
sprawdziły się; biały puch otulił cały 
świat, a jak zaczął sypać - to końca nie 
było widać... Nie wszyscy, którzy zgło-
sili się do udziału dotarli na miejsce. Ża-

łujemy bardzo, ale rozumiemy, że wa-
runki nie pozwoliły wyjechać z domu. 
Kto jednak przyszedł na mszański plac 
targowy mógł skorzystać z różności, 
które zapewniało każde ze świątecz-
nych stanowisk. A było ich ponad 
dwadzieścia - od stoisk ze stroikami, 
wianuszkami, bombkami, po drobniej-
sze dekoracyjne świąteczne ozdoby, 
ozdóbki, kartki świąteczne i zioła… 
Stroje góralskie, dodatki konfekcyjne 
ale i ciepłe skarpety również zaprasza-

Świąteczna atmosfera na Zagórzańskim 
Jarmarku Bożonarodzeniowym

Kultura / Zagórzanskie Dziedziny
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ły do siebie. Zapachami otulało nas sto-
isko ze świecami, nie zabrakło również 
pysznych smakołyków: pierniczków, 
ciasteczek, miodów, serów, a jak ktoś 
miał szczęście to i smalczyk udało mu 
się zakupić, choć szybko zniknął... Cie-
szymy się również, że poszerzyliśmy 
listę wystawców o nowe propozycje, 
tym bardziej, że nasze „nabytki” to 
są lokalni artyści, którzy na kiermasz 
przywieźli piękne bransoletki, cera-
mikę, kolorowe czapki i rękawiczki, 
rzeźbione na zamówienie obrazy, czy 
artystyczne fotografie przeniesione na 
płótno. Prężnie działające Stowarzy-

szenie „Spod Ćwilina” przyjechało do 
Mszany Dolnej z całą ciężarówką rę-
kodzieła!  Można było nabyć również 
książki lokalnej pisarki i poetki, Wła-
dysławy Anny Jamróz, a wszelkie pu-
blikacje turystyczne i promujące nasz 
region rozdawał Powiat Limanowski.
Kto był, nie żałuje – wyjście z domu 
w taką pogodę wymagało odwagi, ale 
atmosferę mieliśmy gorącą! Klimatycz-
ne oświetlenie świąteczne zapewniła 
firma „Dropel”, kapela Kościelniaków 
ze Stowarzyszenia „Pod Cyrlom” oraz 
dzieci i młodzież z Gminnego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Halny” kolędowali bez 
miary, a Stowarzyszenie „Kierunek 
Przyszłość” zorganizowało pierwszy 

Konkurs Potraw Wigilijnych. O godz. 
14:00 odbyła się prezentacja potraw 
dla jury. W szranki stanęły cztery ze-
społy: KGW Olszówka, Klub „Senior 
+” z Mszany Dolnej, „Rysiowe” z Po-
ręby Wielkiej oraz rodzina Woźniaków 
z Koniny. Nie tylko smak zgłoszonych 
potraw był tutaj ważny; oceniana była 
również oprawa stołu oraz prezenta-
cja dania i posiadana na temat tradycji 
zagórzańskich wiedza. A powołane 
do oceny jury to prawdziwi specjaliści 
i znawcy tematu: Katarzyna Ceklarz 
– dr etnologii, socjolog, specjalistka 
w tematyce zagórzańskiej, autorka wie-

lu publikacji związanych z naszym re-
gionem, Małgorzata Wójtowicz-Wierz-
bicka – etnograf, adiunkt z Muzeum 
im. Wł. Orkana w Rabce , specjalistka 
od starych przepisów kulinarnych i re-
ceptur oraz Paweł Kołodziej zawodo-
wy kucharz, współtwórca programów 
kulinarnych z Mikołajem Rejem, wła-
ściciel Pizzerii Szapo ba. Decyzja wy-
brania najlepszego dania okazała się 
bardzo trudna; obrady trwały i trwały, 
nawet próby przyspieszenia werdyktu 
nic nie dały… Na szczęście głodnych 
wyników dokarmiali uczestnicy, więc 
każdy, kto w tym czasie pojawił się na 
Jarmarku, mógł posmakować konkur-
sowych potraw. Ostatecznie pierwszą 

nagrodę zdobyła rodzina Woźniaków 
z Koniny; dwa równorzędne drugie 
miejsca przyznano Rysiom i Klubowi 
Senior+, a trzecie miejsce zawędrowało 
do KGW Olszówka. Trzeba jednak za-
znaczyć, że o wynikach zadecydowały 
tak naprawdę szczegóły, ponieważ 
poziom prezentacji konkursowych był 
wysoki i  bardzo wyrównany. Nagro-
dzonym gratulowała Karolina Maria 
Zapała, Prezes Stowarzyszenia Kieru-
nek Przyszłość, organizatorka konkur-
su.
Byli z nami:
- Danuta i Ewa Franczak
- Marzena Tromiczak
- Władysława Anna Jamróz
- Sznurkowe Perełki
- Anna Mrózek – Kotarska
- Alicja Krzanik
- Sabyart
- PSONI w Mszanie Dolnej
- Jolanta Klimek
- Rada Rodziców przy SP w Niedź-

wiedziu
- Pasieka u Piotra Woźniaka z Koniny
- Hafthan Konina
- Monika Kubik
- Stowarzyszenie Miłośników Kultury 

Góralskiej Pod Cyrlom z Olszówki
- Urszula Pajdzik
- Stowarzyszenie Spod Ćwilina
- Małgorzata Podgórni – Ficzkowska 

i Kazimierz Ficzkowski
- Zielona Szafka
- Flow4more Paulina Andrzejewska
- Madeline
- Ewa Różak
- Maria Knapczyk
- Andrzej Kubacki
- Sklep Zielarsko – Medyczny „Dzie-

wanna”
- Powiat Limanowski

Wydarzenie zorganizowano w ramach 
budowy marki lokalnej Zagórzańskie 
Dziedziny. 
Honorowy Patronat nad wydarzeniem 
sprawował Starosta Limanowski Mie-
czysław Uryga.

Partnerzy Zagórzańskich Dziedzin
Fot. Justyna Myszor, 

Monika Kościelniak, UM
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Głównym tematem listopadowe-
go spotkania Partnerstwa Za-
górzańskie Dziedziny, którego 

gospodarzem tym razem była Anna 
Pękała, Burmistrz Miasta Mszana Dol-
na, był Zagórzański Jarmark Bożonaro-
dzeniowy.  Dyskutowano o jego orga-
nizacji, wzbogaceniu oferty i atrakcjach 
dla uczestników wydarzenia, które za-
planowano na 11 grudnia. Dużo uwa-
gi grono zgromadzone w mszańskim 
magistracie poświeciło dyskusjom na 
tematy związane z II edycją ogłoszo-
nego już Konkursu na uzyskanie pra-
wa do użytkowania i posługiwania się 
Znakiem Promocyjnym Zagórzańskie 
Dziedziny. 

Nad konkursem warto się zastanowić, 
gorąco do tego zachęcamy nasze lokale 
firmy, instytucje czy stowarzyszenia, 
ale również wszystkich mieszkańców 
trzech zagórzańskich samorządów – 
zachęcają Partnerzy Zagórzańskich 
Dziedzin. Warto podpatrzeć, jak dzia-
łają Ci, którzy taki znak już mają, a to 
naprawdę podmioty warte polecenia: 
Baza Szkoleniowo-Wypoczynko-
wa „Lubogoszcz”, Centrum Eduka-
cji i Rozwoju eMKa z Kasinki Małej, 
„JANDA” Resort& Conference, KGW 
Łętowe „Śwarne Babki”, Stowarzy-
szenie „Kierunek Przyszłość”, Sto-
warzyszenie „Pod Cyrlom”, Pasieka 
u Piotra Woźniaka z Koniny. Staramy 

się nieustannie działać w promowaniu 
marki, poszerzać wiedzę na ten temat 
i pozyskiwać nowych sympatyków, 
kreatorów i partnerów – a jak to wy-
gląda w rzeczywistości? Zawsze „coś” 
– dodają kreatorzy zagórzańskiej mar-
ki lokalnej. Tego samego dnia w Pen-
sjonacie Szczebel grono energicznych 
emerytów miało okazję dowiedzieć się 
czegoś więcej na temat naszych osią-
gnięć. To miejsce niejednokrotnie go-
ściło dziedzinne akcje. Tym razem było 
to spotkanie, na którym co nieco opo-
wiedzieliśmy o naszych działaniach, 
ale nie wszystko - by zachęcić do gru-
powych i indywidualnych odwiedzin 
w naszych stronach. Historia Jaśka, 
który zgubił korale, motyw przewodni 
naszych zagórzańskich questów, jak 
i informacje o naszych wydarzeniach 
i warsztatach, m.in. tych taneczno-mu-
zycznych „Pieca zadym nie troncojcie” 
wyróżnionych Znakiem Promocyjnym 
ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY moc-
no zaciekawiły grono emerytowanych 
pracowników Zakładów Gazowni-
czych w Krakowie. A to nie wszystko 
co mamy do zaoferowania, więc kto 
wie… Może zobaczymy się niebawem 
na zagórzańskich ścieżkach? Dziedzin-
nie Was wszystkich zapraszamy!

red i fot. 
Partnerzy Zagórzańskich Dziedzin

Podczas konferencji Forum Marki 
Lokalnej „MARKA LOKALNA 
– dobre praktyki, innowacyjne 

rozwiązania” zorganizowaną przez 
Fundację Rozwoju Demokracji Lokal-
nej MISTiA spotkali się Małopolanie, 
którzy do swoich Małych Ojczyzn 
podchodzą jak do własnego domu. 
Jak bowiem mówi Robin Wall 
Kimmerer w „Pieśni Ziemi”: 
„Jeśli zwracamy się do miejsca 
po imieniu, przekształca się ono 
z obcego terytorium w dom”. 
W gronie specjalistów ds. mar-
ketingu, promocji i marek lokal-
nych oraz sympatyków regionu 
dyskutowano nad zagadnienia-
mi budowy miejsc markowych.
Przyczynkiem do takiej dysku-
sji były prezentacje:
- Marka Małopolski – Pauliny 

Surman, Dyrektor Kancela-
rii Zarządu ds. marketingu 
i promocji regionu Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-

wództwa Małopolskiego
- Desing dla marek terytorialnych 

w praktyce – Marcina Wolnego, 
projektanta i dyrektora kreatywnego, 
współzałożyciela Studia Otwartego

- Marka miejsca a Dziedzictwo lokalne 
– dr Agnieszki Konior z Instytutu 
Kultury UJ

- Marka miejsca narzędziem rozwoju 
lokalnego – Olgi Gałek, specjalisty 
ds. Marki w Fundacji MILA.

W tej ostatniej prezentacji nie zabra-
kło odniesień do zagórzańskiej marki 
lokalnej. Temat kreacji Zagórzańskich 
Dziedzin był również przedmiotem 
panelu dyskusyjnego, w którym za-

siedli również przedstawiciele 
Gminy Rawa Mazowiecka i Po-
wiatu Toruńskiego. W Forum 
udział wzięła również Anna 
Pękała, Burmistrz Miasta Msza-
na Dolna reprezentująca Miasto 
Mszana Dolna, Partnera Zagó-
rzańskich Dziedzin.
Patronem wydarzenia był Wi-
told Kozłowski Marszałek Wo-
jewództwa Małopolskiego. Me-
dialna egidę sprawował portal 
ngo.pl

Magda Polańska

Zawsze „coś” w Zagórzańskich Dziedzinach

Zagórzańskie Dziedziny 
na Forum Marki Lokalnej
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27 września w Mszanie Dol-
nej spotkali się uczestnicy 
i sympatycy projektu „Ma-

łopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej – Subregion Sądecki”, aby 
podsumować trzy lata intensywnych 
prac i sukcesów. Gościny udzielił  ho-
tel JANDA Resort & Conference, gdzie 
wczesnym rankiem gości przywitali 
gospodarze terenu – Anna Pękała, Bur-
mistrz Miasta Mszana Dolna oraz Bole-
sław Żaba, Wójt Gminy Mszana Dolna.
W trakcie pierwszej, przedpołu-
dniowej sesji, Krzysztof Braś, Prezes 
Towarzystwa Oświatowego Ziemi 
Chrzanowskiej z Chrzanowa, Lidera 
Projektu, przedstawił podsumowa-
nie działań zrealizowanych w ramach 
OWES na terenie 3 subregionów (w Są-
deckim, Podhalańskim oraz Tarnow-
skim).  Wystąpiły również przedsta-
wicielki nowopowstałych Spółdzielni 
Socjalnych: „Przedszkolaki to My” 
– Barbara Leśniak oraz Agnieszka Fed-
ko; „Sekret Smaku” – Joanna Grząbel 
- Mikulska. O  programie grantowym 
oraz  jego rezultatach opowiedziała 
Kornelia Kucharska z Fundacji Miejsc 
i Ludzi Aktywnych (MiLA).
Bardzo istotnym elementem tego dnia 
była debata dotycząca terytorium od-
powiedzialnego społecznie, modero-
wana przez Olgę Gałek (z Fundacji 
MiLA), w której swoimi doświadcze-
niami oraz przemyśleniami podzielili 
się: Anna Pękała - Burmistrz Miasta 
Mszana Dolna,  Jarosław Kuba – Prezes 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia-
łania Krzemienny Krąg,  Małgorzata 
Piecuch – Koordynator Marki Lokalnej 
KARPATING, Stowarzyszenie Lokal-
na Grupa Działania Beskid Gorlicki 
oraz Karolina Maria Zapała – Prezes 
Stowarzyszenia Kierunek Przyszłość.
W dalszej kolejności o powstającej Eko-
wiosce, miejscu pracy dla osób bezro-
botnych, opowiadał Jarosław Kuba, 
który poza LGD reprezentuje także 
Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Eko-

nomii Społecznej.
Późnym popołudniem wystąpienie 
na temat społecznej odpowiedzialności 
biznesu oraz wolontariatu pracowni-
czego przedstawiła Matylda Olszew-
ska z firmy UBS Business Solutions 
Poland Sp. z o.o. Oferty wypracowane 
w ramach programu grantowego za-
prezentowały przedstawicielki Koła 
Gospodyń Wiejskich Łętowe „Śwarne 
Babki” oraz członkowie Stowarzysze-
nia Miłośników Kultury Góralskiej 
„Pod Cyrlom” z Olszówki.  Wieczór 
upłynął na rozmowach kuluarowych, 

dyskusjach o wspólnych doświadcze-
niach, sukcesach oraz refleksjach doty-
czących przyszłości.
Drugiego dnia uczestnicy podzieleni 
na trzy zespoły zapoznali się z działal-
nością Zagórzańskiego Centrum Wo-
lontariatu, z możliwościami wykorzy-
stania turystyki w ekonomii społecznej 
(Stowarzyszenie LAMA  / Fundacja 
Wspierania Rozwoju Lokalnego „INI-
CJATYWA”) oraz z prozdrowotną 
ofertą JANDA Resort & Conference in-
spirowaną lokalnymi zasobami. Uwa-
gę uczestników seminarium skupiło 
wystąpienie Marty Bohdziewicz-Lule-
wicz z Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Krakowie, która mówiła 
o przyszłych, potencjalnych możliwo-

ściach wspierania ekonomii społecznej 
na poziomie województwa oraz ogól-
nopolskim. W dalszej kolejności, boga-
tym doświadczeniem, także w realiza-
cji działań w czasie kryzysu, podzieliła 
się Teresa Misina – Prezes Spółdzielni 
Socjalnej „RÓWNOŚĆ”. Następnie 
„Zagórzańskie Dziedziny” jako przy-
kład lokalnego partnerstwa trójsekto-
rowego oraz marki lokalnej promującej 
ofertę podmiotów ekonomii społecznej  
zaprezentowała Magdalena Polań-
ska – Koordynator działań w zakresie 
Marki Lokalnej. Pozostając w temacie 
marki lokalnej, swoje działania zapre-
zentowali przedstawiciele „Miodnego 
Szlaku”, z Renatą Stelmach – Prezes 
Fundacji Po Zdrowie do Natury, Koor-
dynator Marki Miodny Szlak, na czele.
Ostatnim, ale jakże ważnym elemen-
tem seminarium, był panel dyskusyjny 
dotyczący trwałości inicjatyw, w któ-
rym wzięli udział: Marta Bohdziewicz-
-Lulewicz  (z ROPS Kraków), Maciej 
Kopytek – Prezes Fundacji Rozwoju 
Regionu Rabka, Renata Stelmach – 
Prezes Fundacji Po Zdrowie do Natu-
ry, Koordynator Marki Miodny Szlak 
oraz Teresa Misina – Prezes Spółdzielni 
Socjalnej „RÓWNOŚĆ”.

W czasie seminarium podsumowali-
śmy działania zrealizowane w  ramach 
projektu „Małopolski Ośrodek Wspar-
cia Ekonomii Społecznej – Subregion 
Sądecki”, podczas których wspierali-
śmy ekonomię społeczną w regionie, 
animując zainteresowane podmioty, 
udzielając doradztwa, pomagając 
w tworzeniu miejsc pracy czy udziela-
jąc grantów – informują organizatorzy 
wydarzenia z Fundacji Miejsc i Ludzi 
Aktywnych. Mamy nadzieję, że uczest-
nicy pozostaną w przeświadczeniu, 
że obrana przez nich ścieżka,  choć 
nieraz trudna, wiedzie we właściwą 
stronę.

Kornelia Kucharska

Debata o ekonomii społecznej
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29 czerwca odbył się wykład 
Michała Wójcika poświęcony 
początkom państwowej służ-

by zdrowia na terenie miasta Mszana 
Dolna. 
Prelekcja, obejmująca okres II poł. XIX 
i I poł. XX wieku, zwierała informacje 
na temat kondycji zdrowotnej ówcze-
snych mieszkańców Mszany Dolnej 
oraz dawnych metod leczenia (medy-
cyna ludowa). Dalsza część spotkania 
dotyczyła środowiska lekarskiego, 
a także działalności pierwszej apteki.
Dziękujemy za cenne spotkanie.

Mimo niesprzyjającej aury, 
w niedzielne popołudnie 
21 sierpnia odbyła się akcja 

„Rowerem po zdrowie”. Spotkanie 
zorganizowane wraz z Fundacją „Za-
trzymać Czas” miało za zadanie pro-
mować aktywność rowerową wśród 
wszystkich grup wiekowych: senio-
rów, dzieci, młodzieży oraz całych ro-

dzin. Po wspólnym przejeździe ścieżką 
rowerową wzdłuż Mszanki, uczestnicy 
zebrali się w budynku Biblioteki, gdzie 
Tadeusz Mytnik i Mieczysław Nowicki 
opowiadali o swojej kolarskiej karierze.
Projekt dofinansowany ze środków 
programu wieloletniego na rzecz Osób 
Starszych
„Aktywni+” na lata 2021-2025 Mini-
sterstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Historia medycyny w Mszanie Dolnej

Rowerem po zdrowie

5 sierpnia, w amfiteatrze przy Miej-
skiej Bibliotece w Mszanie Dolnej, 
odbył się pokaz filmu „Dream-

land”. Seans, będący wynikiem współ-
pracy biblioteki z Marynią Gierat oraz 
Aleksandrą Starmach z „Kina Pod Ba-
ranami”, cieszył się dużym zaintereso-
waniem.

Film, prezentowany w ramach kina 
objazdowego, to poruszający doku-
ment wyreżyserowany przez Stanisła-
wa Berbekę – syna Macieja Berbeki, 
wybitnego polskiego himalaisty, który 
zginął w 2013 r. podczas zejścia po zdo-
byciu Broad Peak. Twórca przybliżył 
widzom postać ojca oraz wyznawane 
przez niego wartości. „Dreamland” to 
szczery, ale i pełen humoru portret Ma-
cieja Berbeki ukazany poprzez wspo-
mnienia członków rodziny i uczestni-
ków wypraw. 

„Dreamland”
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20 lipca w murach Miejskiej 
Biblioteki mieliśmy okazję 
gościć Jerzego Zelnika – zna-

nego aktora teatralnego, filmowego 
i telewizyjnego. W ramach programu 
„Romantyzm po polsku” artysta zapre-
zentował największe dzieła Zygmunta 
Krasińskiego, Adama Mickiewicza, 
Cypriana Kamila Norwida oraz Juliu-
sza Słowackiego. Uczestnicy spotkania 
wysłuchali m.in. Inwokacji do „Pana 
Tadeusza”, ballady „Romantyczność”, 

wierszy „Fortepian Szopena”, „Testa-
ment mój” oraz „W pamiętniku Zofii 
Bobrówny”. Oprawę muzyczną stano-
wiły utwory Fryderyka Chopina.
Po występie Jerzy Zelnik krótko na-
kreślił wpływ poezji romantycznej na 
naszą kulturę oraz podzielił się z pu-

blicznością spostrzeżeniami na temat 
aktorstwa.  
Wydarzenie Dofinansowano ze środ-
ków Instytutu Dziedzictwa Myśli Na-
rodowej im. Romana Dmowskiego 
i Ignacego Paderewskiego w ramach 
Funduszu Patriotycznego.

24 września w Miejskiej Bi-
bliotece w Mszanie Dolnej 
odbył się koncert podsu-

mowujący X edycję warsztatów „Mo-
zart kontra Sinatra”. W warsztatach 
uczestniczyli Seniorzy z mszańskiego 
klubu „Senior+”, a prowadził je znany 
nam już z wcześniejszej edycji Miro-
sław Witkowski, który również w tym 
roku organizował podobne warsztaty 
w gminie Niedźwiedź. Można śmiało 
stwierdzić, że nad projektem czuwa 
nasz miejski patron, bo zarówno finało-
wy koncert w 2019 roku, jak i tegorocz-
ny odbywał się w terminie odpustu ku 
czci Św. Michała Archanioła. Finałowy 
koncert rozpoczął się od występu Chó-
ru Męskiego im. Ks. Józefa Hajduka, 
następnie zaprezentowali się nasi Se-

niorzy, którzy przedstawili świetnie 
dobrany repertuar, od piosnek rozryw-
kowych, po patriotyczne, na religijnych 

kończąc. Nie zabrakło również wspól-
nego śpiewania, Męski Chór wspoma-
gał swoimi głosami Seniorów, a obecna 
Poseł Anna Paluch, zaproszona do wy-
konania kilku utworów, potwierdziła 
tylko swoje niesamowite umiejętności 
wokalne. Wspólny występ zakończył 
się podziękowaniami dla organizato-
rów tego wydarzenia. Dzięki wsparciu 
w ramach realizacji projektu, uczestni-
cy warsztatów organizowanych w kil-
ku miejscach w Małopolsce wyruszyli, 
można by rzec, na tournée do stolicy. 
Muzyczna prezentacja zaplanowana 
była na Ogólnopolskim Dniu Seniora, 
na Stadionie Narodowym i co więcej, 
czekały na ich jeszcze niejedne przy-
jemne atrakcje… 

Romantyzm po polsku

Zaśpiewali w Mszanie, 
pojechali do Warszawy
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W ramach warsztatów pt. 
„Wyrazić abstrakcję”, 20 
i 29 czerwca w Bibliotece 

Miejskiej odbyło się spotkanie mło-
dzieży ze znaną aktorkę telewizyjną 
i teatralną pochodzącą z Limanowej - 
Teresą Dzielską. Spotkanie było wyjąt-
kowo udane, młodzież z entuzjazmem 
uczestniczyła w ciekawej konwersacji 
i zabawie. Kolejne spotkanie przypa-

dające 4 lipca to warsztaty artystyczne 
pt.: „Magnetyczny folklor” inspirowa-
ne twórczością Czyżewskiego, prowa-
dzonych przez artystkę Monikę Zieliń-
ską-Klimczak. Uczestnicy kreatywnie 

ozdabiali magnesy inspirowane sztuką 
ludową. Wszystko za sprawą projektu 
MBP w Limanowej „Tytus Czyżewski 
- pierwszy elektromagnetyczny poeta 
i malarz z Przyszowej”.

Ach, co to był za czas! W lipcu 
i sierpniu odbyły się trzy tur-
nusy półkolonii w Bibliotece 

Miejskiej organizowanych we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem „Kierunek 
Przyszłość”. Ten czas był bardzo in-
tensywny, ale nic tak nie cieszy jak za-
dowolone, uśmiechnięte dzieci. Atrak-
cjom nie było końca: wyjazdy do kina, 

warsztaty kulinarne, rękodzielnicze, 
ogniska, zajęcia sportowe, noce w bi-
bliotece. Uczestnicy mieli zapewnione 
wyżywienie oraz profesjonalną opiekę. 
Był to czas na naukę i zabawę, a także 
zawieranie nowych przyjaźni. Mamy 

nadzieję, że te piękne momenty pozo-
staną w pamięci na długo.
Dziękujemy wszystkim z osobna, któ-
rzy przyczynili się do uszczęśliwienia 
tych małych serduszek. Dziękujemy 
również za wsparcie finansowe Miej-
skiej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz Bankowi 
Spółdzielczemu w Mszanie Dolnej.

„Tytus Czyżewski - pierwszy 
elektromagnetyczny poeta i malarz 

z Przyszowej”

Półkolonia w Bibliotece
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Tegoroczną lekturą, 11. już odsło-
ny Narodowego Czytania, były 
„Ballady i Romanse” Adama Mic-

kiewicza. Finał akcji, przypadający na 
3 września, to wielkie święto czytelnic-
twa. Do udziału w tym przedsięwzię-
ciu dyrektor Agnieszka Orzeł zaprosiła 
przedstawicieli samorządów, instytucji, 
organizacji i grup, działających na tere-
nie Mszany Dolnej. 
Rolę mistrza ceremonii przyjął Adam 
Legendziewicz z grupy teatralnej 
„Adalex” z Krakowa, który wcielił się 
w postać Adama Mickiewicza. Na sce-
nie partnerowała mu Maria Bednarz, 
występująca w roli Maryli Wereszcza-
kówny. 

Program artystyczny obejmował wy-
stęp grupy teatralnej „Wizja” z Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Mszanie 
Dolnej. Młodzi adepci sztuki teatralnej 
w składzie: Antonina Ciemniak, Wiktor 
Dobrowolski, Maja Kochańska, Laura 
Kołodziej, Aleksandra Kowalczyk, Ja-
kub Malec, Jessica Potaczek i Karolina 
Wadyl przygotowali inscenizację trzech 
ballad: „Pani Twardowskiej”, „Powrotu 
taty” i „Świtezianki”.
Pozostałe ballady czytali: 
• Rachela Antosz-Rekucka i Marek Re-

kucki z fundacji Sztetl Mszana Dolna;
• Grzegorz Biedroń - radny wojewódz-

twa małopolskiego; 
• Izabela Cież – kierownik Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Msza-
nie Dolnej; 

• Janina Flig i Agnieszka Sasal, repre-
zentujące Radę Miejską w Mszanie 
Dolnej;

• phm. Grzegorz Jasiński - komendant 
Hufca ZHP Gorczańskiego; 

• Teofila Latoś – prezes mszańskiego 
oddziału Polskiego Towarzystwa 
Ludoznawczego; 

• Agnieszka Orzeł – dyrektor Miejskiej 
Biblioteki w Mszanie Dolnej; 

• Bartosz Piątkowski – prezes OSP 
Mszana Dolna; 

• Ewa Poray Zbrożek i Michał 
Grzeszczuk z Urzędu Miasta Mszana 
Dolna; 

• Janusz Potaczek - radny powiatu 
limanowskiego; 

• ks. Jerzy Raźny - proboszcz parafii 
pw. św. Michała Archanioła; 

• Karolina Maria Zapała – prezes sto-
warzyszenia „Kierunek Przyszłość”. 

Interpretacji utworów wieszcza naro-
dowego podjęli się także seniorzy. Klub 
Senior+ reprezentowały: Kazimiera 
Karpierz, Władysława Łabuz, Janina 
Polak, Zofia Potaczek, Katarzyna Sen-
tyrz, Anna Śmieszek i Halina Wacławik.
Wśród zaproszonych gości obecni byli 
również obywatele Ukrainy. Panie Lud-
miła i Swietłana oraz panowie Grigorij 
i Nikita, będący uczestnikami kursu języ-
ka polskiego w Miejskim Ośrodku Kul-
tury, zaprezentowali wiersz pt. „Pier-
wiosnek”. Zwieńczeniem uroczystości 
był koncert Marii Flig, akompaniującej 
czytającym oraz tenora Piotra Brożka. 
Oprawę plastyczną zapewniła Józefa 
Potaczek, dekorację światłem zawdzię-
czamy firmie Dariusz Kowalczyk Mo-
dern Light Service. Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim zaangażowanym 
w przygotowanie tego wyjątkowego 
przedsięwzięcia.

Narodowe Czytanie 2022
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23 listopada 2022 o godzinie 
17:00 w siedzibie Związku 
Podhalan w Porębie Wielkiej 

rozpoczęliśmy prawdziwy bal. Liczba 
osób przerosła nasze najśmielsze ocze-
kiwania! W środowy wieczór bawiło 
się razem z nami 150 osób! Już myślimy 
o powtórce w przyszłym roku. Oficjal-
nie nasze spotkanie otworzyli organi-
zatorzy oraz gospodarz Gminy Niedź-
wiedź - Pan Wójt Rafał Rusnak. Witając 
wszystkim życzył wspaniałej zabawy, 
pięknie spędzonego czasu i niezapo-
mnianych się wspomnień. Żeby wyda-
rzenie to miało charakter edukacyjny 
przedstawiciele Stowarzyszenia Manko 
przybyli również w wykładem dotyczą-
cym bezpieczeństwa seniora po nim na-
stąpiły tańce w rytmie góralskiej muzy-
ki którą zapewnił zespół Skocni, pyszne 
przekąski, liczne konkursy z nagrodami 
i wiele innych atrakcji. Nie zabrakło 
wzruszeń, spotkań po latach, śpiewów 
i dobrego humoru, który towarzyszył 
uczestnikom na każdym kroku. Na twa-
rzach seniorów gościła ogromna radość. 
Ich zadowolenie to dla nas największa 
satysfakcja. 
Stowarzyszenie Kierunek Przyszłość 
zadbało również o to, by środowy wie-
czór stał się ciekawą okazją do spotka-
nia międzypokoleniowego. Młodzi wo-
lontariusze ze Stowarzyszenia swoim 
ogromnym zaangażowaniem wsparli 
inicjatywę towarzysząc Seniorom pod-
czas wydarzenia. Serdecznie im za to 
dziękujemy! 
Wyjątkowa atmosfera i wspaniali ludzie 
to motywacja do dalszego działania. 
My już myślimy o przyszłorocznym 
balu. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym za pomoc i naszym 
Seniorom za tak liczne przybycie. 

Do zobaczenia w przyszłym roku‼ Miej-
sce już mamy - ustalamy tylko termin
Organizatorzy:
- Kierunek Przyszłość
- MOPS Mszana Dolna
- GOPS Niedźwiedź
- GOPS Mszana Dolna
 
Partnerami wydarzenia byli: 
• Stowarzyszenie Manko
• Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury 

w Niedźwiedziu
• Klub Seniora w Mszanie Dolnej
• Gorczański Oddział Związku Podha-

lan w Niedźwiedziu 
• Magazyn Głos Seniora
• Zagórzańskie Dziedziny

Foto: Studio RZ Robert Zapała 
Tekst: Anna Pierzchała

Bal Seniora 2022 za nami! 
Cóż to był za wieczór
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Szczególnym zainteresowaniem powinno się obejmować osoby bezdomne, samotne, chore i niepełnosprawne.  
Pomimo aktualnie sprzyjających warunków atmosferycznych ta pora roku jest bardzo trudna dla osób pozosta-
jących bez dachu nad głową. Zmienne warunki atmosferyczne jak również możliwość pojawienia się ujemnych 
temperatur mogą doprowadzić do wychłodzenia organizmu co bezpośrednio zagraża życiu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej stale współpracuje z przedstawicielami Policji, Straży 
Miejskiej oraz pielęgniarkami środowiskowymi. Współpraca ta ma na celu objęcie osób zależnych komplekso-
wym wsparciem.

Zaplanowanym działaniem jest między innymi regularne monitorowanie miejsc niemieszkalnych, pustosta-
nów w których mogą  gromadzić się osoby bezdomne. To działanie realizowane przy współpracy z funkcjona-
riuszami Straży Miejskiej pozwoli na dotarcie z pomocą do osób samotnych i  bezdomnych.

Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka.
Apelujemy !!! 

aby każdą informację o osobach, których sytuacja w naszej ocenie jest trudna, nietypowa i wymagająca inter-
wencji, przekazali Państwo służbom pomocowym. Państwa wrażliwość oraz szybka i właściwa reakcja może 
pomóc przetrwać zimę, a nawet uratować zdrowie i życie osobom będącym w trudnej życiowej sytuacji.
Wszelkie informacje na temat osób potrzebujących pomocy należy zgłaszać do wyznaczonych służb:
1. numer alarmowy „112”,
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej siedziba przy ul. Piłsudskiego 58, tel. 18 33-10-084
3. Straż Miejska tel. 18 33-10-622 wew. 211 lub 608-085-133,
4. Policja - tel. 997

Przed nami kolejny okres zimowy

PAMIĘTAJ!!!
JEŚLI JESTEŚ ŚWIADKIEM PRZEMOCY w swoim otoczeniu, 
często słyszysz awantury rodzinne, widzisz, że jakieś osoby noszą śla-
dy pobicia, obserwujesz niedostateczną troskę o osoby starsze, niepeł-
nosprawne i dzieci 

ZAREAGUJ!!!
JEŚLI JESTEŚ OFIARĄ PRZEMOCY

Powiadom służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Mszanie Dolnej, ul. Piłsudskiego 58, tel. 18 33 10 084
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, ul. J. Marka 9,  tel. 18 33 37 825
• Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszanie Dolnej przy Urzędzie 

Miasta, ul. Piłsudskiego 2, tel. 18 33 10 622,
• Komisariat Policji w Mszanie Dolnej, ul. Piłsudskiego 2A tel. 47  834 56 50
• Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem z siedzibą w Limanowej, 

ul. Żwirki i Wigury 3, tel. 783 222 800
• NIEBIESKA LINIA tel. 0/800-200-02  www.niebieskalinia.pl
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Z dniem 1 grudnia 2022 roku zmienił   się 
adres siedziby Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Mszanie Dolnej.

NOWY ADRES SIEDZIBY MOPS:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Piłsudskiego 58

34-730 Mszana Dolna
nr tel. 18 33 10 084,

email: mops@mops.mszana-dolna.pl

Korespondencję należy kierować pod 
wskazany powyżej adres.

W 2023 r. można sko-
rzystać z 3000 kWh 
tańszego prądu. Wa-
runkiem jest posia-
danie Karty Dużej 
Rodziny oraz złożenie 
oświadczenia zakła-
dowi energetycznemu 
o byciu osobą upraw-
nioną.
  
Od 1 stycznia 2023 r. 
zostaną zamrożone 
ceny prądu dla tych, 
którzy utrzymają zu-
życie w określonych 
limitach. Granice zu-
życia są następujące:
• 2000 kWh - dla osób 
fizycznych,
• 2600 kWh - dla osób 
niepełnosprawnych 
i ich rodzin,
• 3000 kWh - dla rolni-
ków, posiadaczy Karty 
Dużej Rodziny i ich 
rodzin.
 
Oświadczenie o spełnieniu warunków
Osoby uprawnione do wyższych limi-
tów niż 2000 kWh muszą złożyć odpo-
wiednie oświadczenie. 
Składa się je podmiotowi uprawnione-
mu. Jest nim:
1. przedsiębiorstwo energetyczne wy-
konujące działalność gospodarczą w za-
kresie obrotu energią elektryczną lub
2. przedsiębiorstwo energetyczne zaj-
mujące się dystrybucją energii elek-
trycznej
W oświadczeniu trzeba podać numer 

Karty Dużej Rodziny oraz załączyć jej 
kopię.
 
Prawo do KDR ma każdy członek ro-
dziny, w której rodzic (rodzice) lub mał-
żonek rodzica mają lub mieli na utrzy-
maniu przynajmniej troje dzieci, czyli:
ojciec i matka (jeżeli kiedykolwiek mieli 
na utrzymaniu co najmniej troje dzieci),
macocha lub ojczym (małżonek jednego 
z rodziców),
dzieci.
Karta Dużej Rodziny przysługuje ro-
dzicom oraz ich małżonkom, którzy 
mają lub kiedykolwiek w przeszłości 
mieli na utrzymaniu łącznie co naj-

mniej troje dzieci – bez 
względu na ich obecny 
wiek.
Natomiast prawo do 
posiadania Karty przy-
sługuje dziecku, je-
żeli w dniu składania 
wniosku o przyznanie 
mu Karty co najmniej 
troje dzieci w rodzinie 
wielodzietnej spełnia 
poniższe wymagania:
1) jest w wieku do 
ukończenia 18. roku 
życia;
2) w wieku do ukoń-
czenia 25. roku życia 
- w przypadku gdy 
dziecko uczy się w:
a ) szkole - do dnia 30 
września następują-
cego po końcu roku 
szkolnego,
b) szkole wyższej - 
do dnia 30 września 
roku- w którym jest 

planowane ukończenie nauki 
3)  bez ograniczeń wiekowych - w przy-
padku dzieci legitymujących się orze-
czeniem o umiarkowanym albo znacz-
nym stopniu niepełnosprawności.
 
Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodzi-
ny można składać w Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Mszanie 
Dolnej przy ul. Piłsudskiego 58 (Stara 
Biblioteka)

Karta wydawana jest na wniosek 
bezpłatnie każdemu uprawnionemu 
członkowi rodziny.

Zawiadomienie o zmianie adresu i siedzibie 
Miejskiego ośrodka pomocy społecznej

Ulga energetyczna z Kartą Dużej Rodziny
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Miasto Mszana Dolna konty-
nuuje realizację porozumie-
nia dotyczącego programu 

Czyste Powietrze przy wsparciu Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Kra-
kowie. Celem programu jest poprawa 
jakości powietrza oraz zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych poprzez 
wymianę źródeł ciepła i poprawę 
efektywności energetycznej budyn-
ków mieszkalnych jednorodzinnych. 
To dzięki porozumieniu został uru-
chomiony punkt konsultacyjny dla 
mieszkańców Miasta Mszana Dolna. 
Mieszkańcy nie tylko mogą pozyskać 
informacje w zakresie warunków 

skorzystania z programu Czyste Po-
wietrze, ale co najważniejsze uzyskać 
pomoc ekodoradcy w przygotowaniu, 
złożeniu wniosku, a także rozliczeniu 
dofinansowania. W ramach realiza-
cji porozumienia w 2022 roku Miasto 
Mszana Dolna zakupiło czujnik po-
miarów powietrza, który został za-
montowany na ul. Józefa Marka (bu-
dynek przy boisk Orliku).

Więcej informacji udziela:
Adrian Jarus
Urząd Miasta w Mszanie Dolnej 
tel. 18 33 79 403

Szanowni Mieszkańcy, pragniemy poinformować, ze w tym roku Miasto 
Mszana Dolna zrealizowało zadanie pt. Program usuwania azbestu z Mia-
sta Mszana Dolna w roku 2022, zadanie było realizowanie w ramach Ogól-

nopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, 
przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie.

fot. źródło internet

Przypominamy o możliwości udziału w projekcie wymiany kotłów z dofinansowaniem.
Projekt trwa do września 2023r. Można pozyskać do 14 000 zł.

Informacje w sprawie dofinansowania do wymiany kotłów można pozyskać w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej, pok. 
201 (II piętro), telefonicznie, pod numerem 18 33 79 401 lub przez e-mail: ekomd@mszana-dolna.pl lub na stronie:

https://mszana-dolna.eu/programy-proekologiczne/2019-06-14/wymiana-kotlow.html

Program „Czyste Powietrze”

Realizacja Ogólnopolskiego programu 
finansowania usuwania wyrobów 

zawierających azbest

Informacja

 

                                                                                                                                                                         

 

 

Program usuwania azbestu z Miasta Mszana Dolna w roku 2022 
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11 września w Miejskiej Biblio-
tece odbył się Piknik Ekolo-
giczny zorganizowany na 

zakończenie ekologicznego projek-
tu „Łętowscy przyjaciele przyrody” 
realizowanego przez Stowarzysze-
nie „Łętowianie”. Przez cztery mie-
siące dla dzieci organizowane były 
wycieczki ekologiczne do parków 
narodowych, odbywały się zajęcia 
z edukacji ekologicznej i ekoszkolenia. 
Wrześniowe popołudnie można było 
spędzić również wyjątkowo aktywnie, 
zaprezentowane spektakle z ekolo-
gicznym przesłaniem „Baśń o Złotym 
Ptaku” oraz „W baśniowym świecie 

ekobohaterów” zakończyły się wspól-
nym wykonaniem ekopiosenki przez 
uczestników Eko półkolonii pod kie-
rownictwem Moniki Antosz-Grodzic-
kiej. Nie zabrakło również nagród dla 
uczestników konkursu plastycznego 
„Oczarowani przyrodą”. Starostwo 
Powiatowe przygotowało zabawy 
i gry ekologiczne z nagrodami w ra-
mach projektu „Eko Małopolska dla 
klimatu”. Rozwiązując quizy i rebusy 
można było otrzymać ekotorbę, kar-
mniki dla ptaków czy inne gadżety jak 
drewniane kredki czy notesy z recy-
klingu. Rozstawione wszędzie kosze 

przypominały o właściwej segregacji 
odpadów – najważniejsze to utrwala-
nie dobrych nawyków!

Piknik finansowany jest ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie

na podstawie: 
FB Stowarzyszenie „Łętowianie”

fot. UM

Oczywiście, że każdy z nas 
chciałby zobaczyć zadowolo-
ną buzię i informację, że jakość 

powietrza w okolicy jest dobra… Nie-
stety, w okresie sezonu grzewczego 
częściej natkniemy się na święcący 
na czerwono napis o złej jakości po-
wietrza i buźką z grymasem na twa-
rzy, albo co gorsze - minę z maską 
na twarzy… Taka tablica świetlna 
zamontowana jest na elewacji Szkoły 
Podstawowej nr 1, na niej wyświe-
tla się informacja o aktualnym stanie 
powietrza. A jak najlepiej przekazać 
dzieciom i młodzieży informację o  
jakości powietrza? Żadne dane ma-
tematyczne i wskaźniki nie zadzia-
łają lepiej niż przekonująca emotka. 
Ten miernik jakości powietrza został 
przekazany przez Województwo Ma-
łopolskie w ramach realizacji projektu 

zintegrowanego LIFE pn. „Wdraża-
nie Programu ochrony powietrza dla 
województwa małopolskiego – Mało-
polska w zdrowej atmosferze” współ-
finansowanego ze środków Programu 
LIFE Unii Europejskiej i Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Odczyty z miernika 
służą Urzędowi Marszałkowskiemu 
do analizy danych z całego wojewódz-
twa. Dla uczniów i nauczycieli szkoły 
to bezpośrednia informacja, która 
może być początkiem dyskusji na te-
mat ochrony powietrza czy działań 
edukacyjnych zapobiegających takim 
zanieczyszczeniom. Oby uśmiech-
niętych buzi w tym sezonie było jak 
najwięcej, czego sobie – mieszkańcom 
miasta – żyjących i oddychających tym 
powietrzem życzymy…

red i fot. UM

Piknik Ekologiczny w Miejskiej Bibliotece

Grymas na twarzy czy zadowolona buzia? 
Miernik powietrza przy Jedynce
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Była to już 29. edycja w Polsce 
organizowanej akcji „Sprząta-
nia Świata”, do której aktywnie 

włączyły się grupy przedszkolaków 
z Miejskiego Przedszkola nr 2 oraz 
nasze miejskie szkoły w połowie wrze-
śnia. Każda z ekip sprzątających naszą 
okolicę osobno zarejestrowała się na 
specjalnej stronie, dzięki czemu otrzy-

ma imienne podziękowanie oraz drob-
ne gadżety. O tym, że warto uczest-
niczyć w takich akcjach osobiście 
potwierdziła Burmistrz Miasta Anna 
Pękała, która odwiedziła w parku 

sprzątające przedszkolaki. W ramach 
udziału we wcześniejszej ekologicz-
nej akcji „Posprzątaj z nami Małopol-
skę” do urzędu miasta trafiły ciekawe 
zestawy pięknie wydanych książek 
przyrodniczych. Swój pakiet maluchy 
razem z dyplomem otrzymały w par-
ku, tuż po krótkiej powtórce z zasad 
segregacji odpadów. Dwa kolejne zo-
stały przekazane szkołom, już można 
ich szukać na bibliotecznych półkach 
każdej z naszych miejskich placówek. 
Dziękujemy bardzo za udział w ak-
cjach i gratulujemy zdobytych nagród.

red i fot. UM

Sprzątanie świata – w szkołach 
i z przedszkolakami
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15 sierpnia odprawiona zosta-
ła msza św. w 80. rocznicę  
śmierci Ks. Dziekana Józefa 

Stabrawy, proboszcza parafii w la-
tach 1917-1942. Przed mszą św. przy 
głównym wejściu do kościoła, gdzie 
znajduje się odnowione popiersie Ks. 
Proboszcza zostały złożone okoliczno-
ściowe wiązanki i kwiaty przez P. Bur-
mistrz Annę Pękałę z przedstawicie-
lami Asysty Zagórzańskiej. Wcześniej 
w tym miejscu znajdowało się gipsowe 
popiersie autorstwa Stanisława Cięża-
dlika, nie dalej jak rok temu zastąpio-
no je nowym, wykonanym z brązu 
z bardzo symbolicznym tłem – płotem 
z drutu kolczastego.
Ks. Proboszcz Jarzy Raźny w kazaniu 
nawiązał zarówno do postaci księdza 
i jego niezliczonych zasługach, jak i do 
wspomnień Aleksandra Kalczyńskie-
go, co jeszcze bardziej pokreśliło jego 
ostatnie dramatyczny czas spędzony  
w  obozach koncentracyjnych. 
W rocznicę śmierci Ks. Józefa Stabra-
wy,  na ulicy jego imienia, przy tablicy 
pamiątkowej również zapłonął znicz 
pamięci i złożona została symboliczna 
wiązanka. 

fot. Anna Gacek
fot. Michał Wojtas, Foto Pola

Ks. Dziekan Józef Stabrawa - kapłan, społecznik, konspi-
rator 
Urodził się w styczniu 1881 roku miejscowości Królówka 
koło Bochni. W roku 1907 przyjął święcenia kapłańskie 
z rąk bp. Leona Wałęgi. Przez ćwierć wieku (1917-1942) był 
proboszczem parafii św. Michała Archanioła w Mszanie 
Dolnej i dziekanem dekanatu mszańskiego. Oprócz tego, 
że był duszpasterzem, dał się poznać także jako działacz 
społeczny. Był inicjatorem elektryfikacji, budowy mostów 
i poszukiwania źródeł wody pitnej w Mszanie Dolnej. Po-
nadto, był budowniczym Podhalańskiego Domu Ludowe-
go im. Władysława Orkana w Mszanie Dolnej oraz obiek-
tów Sodalicji Mariańskiej na Śnieżnicy. Udzielał się w To-
warzystwie Gimnastycznym „Sokół”, Ognisku Związku 
Podhalan i Polskim Związku Narciarskim. Doceniając dzia-
łalność ks. Józefa Stabrawy, Prezes Rady Ministrów Sławoj 
Składkowski 11 listopada 1937 roku odznaczył go Złotym 
Krzyżem Zasługi za „zasługi na polu pracy społecznej”.

Kiedy wybuchła II wojna światowa aktywność mszańskiego proboszcza nie podobała się wielu. Nie zważając na czyha-
jące niebezpieczeństwo ks. Stabrawa wstępuje w szeregi Polski Walczącej. Pomaga uciekinierom i wysiedlonym z Rze-
szy. Z ambony apeluje do parafian, by pomagali potrzebującym. Nie może to ujść uwagi miejscowym „folksdojczom” 
z których doniesienia ks. Stabrawa zostaje aresztowany przez gestapo w dniu 15 sierpnia 1941 roku. 
Za działalność patriotyczną i konspiracyjną w szeregach Polski Walczącej oraz pomoc wysiedlonym jest więziony 
w Nowym Sączu i Tarnowie, później w obozie koncentracyjnym Auschwitz, ostatecznie trafia do Dachau, gdzie kato-
wany i męczony głodem umiera 17 sierpnia 1942 roku.
Krewni ks. Stabrawy do dziś żyją w Mszanie Dolnej i pobliskim Łętowem w gminie Mszana Dolna.
W 70. rocznicę Jego śmierci w Dachau, 19 sierpnia 2012 roku, w kościele św. Michała Archanioła, sprawowana była 
uroczysta Msza św. w intencji zamordowanego, a Rada Miasta Mszana Dolna nadała imię bohaterskiego kapłana ulicy 
biegnącej pomiędzy cmentarnym murem a miejską przychodnią. Pamiątkową tablicę odsłoniła bratanica ks. Józefa 
Stabrawy, pani Stefania Knapczyk.

na podstawie limanowa.in

80. rocznica śmierci Ks. Józefa Stabrawy
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10 sierpnia 2022 r., w dniu 
swoich 93 urodzin, 
zmarła księżniczka 

Elżbieta Maria Antonina Krystyna 
Drucka-Lubecka - córka hrabiny 
Marii Krasińskiej i księcia Kon-
stantego Druckiego-Lubeckiego, 
siostra śp. Teresy Dangel z domu 
księżniczki Druckiej-Lubeckiej, 
Honorowej Obywatelki Mszany 
Dolnej.
Urodziła się 10 sierpnia 1929 roku 
w Starogardzie Gdańskim, gdzie jej 
ojciec pułkownik stacjonował jako 
dowódca 2 Pułku Szwoleżerów Ro-
kitniańskich. Zmarła w Ulm w Niem-
czech w dniu swoich 93 urodzin, 
10.08.2022. Księżniczkę Elżbietę Marię 
Antoninę Krystynę Drucką-Lubecką 
rodzina nazywała po prostu Bisią.
Będąc córką oficera spędziła dzieciń-

stwo podążając za ojcem pomiędzy 
Starogardem, Grudziądzem, Warsza-
wą i Wilnem. Najchętniej zaś lubiła 
przebywać w majątku rodzinnym 
w Mszanie Dolnej, w której od końca 
XIX wieku rodzina Krasińskich posia-
dała dwór, park, las oraz zabudowa-
nia gospodarcze. Wybuch II Wojny 
Światowej zastał ją wraz z rodziną 
w Wilnie, gdzie jej ojciec kawalerzy-
sta w randze pułkownika stacjonował 
wtedy jako dowódca Brygady Wileń-
skiej. Walcząc we wrześniu z sowieta-
mi na froncie wschodnim został ranny 
i wzięty do niewoli  Zamordowano go 
później najprawdopodobniej w wię-
zieniu w Samborze. Spoczywa w zbio-
rowej mogile w Bykowni koło Kijowa. 
Po zajęciu Wilna przez sowietów, 
matka Bisi i Teresy, Maria Drucka-Lu-
becka ratując rodzinę przed areszto-

waniem i wywózką, uciekła z córkami 
przez zieloną granicę do Generalnej 
Gubernii, a następnie przedostały się 
do rodzinnego majątku Krasińskich 

w Mszanie Dolnej - w którym stacjo-
nowali najpierw Niemcy, a później 
sowieci - i gdzie przeżyły całą oku-
pację. Na wiosnę 1945 roku majątek 
na podstawie dekretu Bieruta został 
znacjonalizowany i odebrany rodzinie, 
która z dnia na dzień została z niego 
wyrzucona. Maria Drucka-Lubecka 
z córkami przeniosła się do Warszawy.
W Warszawie Bisia ukończyła z tytu-
łem magistra studia prawnicze na Uni-
wersytecie Warszawskim. Następnie 
pracowała w Warszawie jako wzięty 
adwokat do 1972 roku. Ze względu na 
jej liczne zagraniczne kontakty służba 
bezpieczeństwa chciała zmusić ją do 
współpracy. Chcąc uniknąć represji 
i korzystając z możliwości wyjazdu 
na Igrzyska Olimpijskie w 1972 roku 
w Monachium, udając kibica udało jej 
się uzyskać paszport i wyjechała na 
stałe do Niemiec Zachodnich. W Niem-
czech nie mogąc wykonywać zawodu 
adwokata zmuszona była nauczyć 
się nie tylko języka niemieckiego, ale 
również nowego zawodu. Ponieważ 
zawsze była bardzo zainteresowana 
medycyną zdobyła uprawnienia w za-
wodach -  fizjoterapeuty i naturopaty. 
Zajmowała się również akupunkturą 
i akupresurą, jak również tradycyj-
ną medycyną chińską (specjalizując 
się w Ajurweda). Przez prawie 40 lat 
prowadziła kursy Yoga w miejskiej 
Szkole w Ulm. Wiedzę w swoich no-
wych zawodach pogłębiała w czasie 
podróży do Chin i Indii. Wszystko cze-
go nauczyła się w trakcie tych wypraw 
bardzo skrupulatnie opisywała oraz 
wykorzystywała w praktyce w swojej 
działalności zawodowej.
W czasie stanu wojennego w Polsce za-
angażowała się aktywnie w pomoc dla 
potrzebujących. Organizując w Ulm 

Zmarła księżniczka 
Elżbieta Maria Antonina Krystyna 

Drucka-Lubecka 
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regularne wysyłki paczek do kraju 
z najbardziej potrzebnymi produkta-
mi. 
Była osobą bardzo religijną. Uczestni-
czyła regularnie w Mszach Świętych, 
przyjmując Sakramenty Święte. Ak-
tywnie uczestniczyła w ruchu chary-
zmatycznym. Jej silna wiara pomagała 
jej w pokonywaniu życiowych proble-
mów związanych z samotnym życiem 
na emigracji oraz licznymi problema-
mi zdrowotnymi, na które cierpiała. 
Uważała, że są to egzaminy od Boga, 
którym należy się poddawać, zamiast 
na nie narzekać. Regularnie jeździła na 
rekolekcje i seminaria do klasztorów 
w okolicy Ulm. Wielokrotnie uczestni-
czyła w pielgrzymkach do Ziemi Świę-
tej i Medjugorie. Uważała, że jej życio-
wym powołaniem jest propagowanie 

i rozprzestrzenianie wśród osób, które 
spotykała na swojej drodze religii kato-
lickiej oraz ruchu charyzmatycznego. 
Bisia zasnęła w spokoju w szpitalu 

wojskowym w Ulm w dniu swoich 
93 urodzin, 10 sierpnia 2022 roku 
o godzinie 14:30. Od dawna już prosiła 
Boga żeby wziął ją do siebie i połączył 
z jej starszą siostrą Teresą, która zmarła 
w ubiegłym roku, mamą Marysią oraz 
ojcem Konstantym, którego ostatni raz 
widziała mając zaledwie 10 lat.

Paweł Dangel – siostrzeniec

Msza Święta żałobna miała miejsce 
w środę 7 września 2022 roku o godz. 
13:00 w kościele św. Michała Archa-
nioła w Mszanie Dolnej, zgodnie 
z życzeniem księżniczka Elżbieta Ma-
ria Antonina Krystyna Drucka-Lu-
becka spoczęła na cmentarzu w Msza-
nie Dolnej w rodzinnym grobowcu.

W sierpniu przy koście-
le parafialnym p.w. 
Św. Michała Archa-

nioła pojawiła się przestrzenna 
wystawa poświęcona Św. Ojcu 
Maksymilianowi Marii Kolbe. 
Nieprzypadkowo został wybra-
ny czas, początek sierpnia 2022 
– to dokładnie sto lat, kiedy do 
naszej miejscowości przybył 
na wypoczynek i kurację Oj-
ciec Kolbe. Rekonwalescencja 
w Mszanie Dolnej, miejsco-
wości sąsiadującej z uzdrowi-
skową Rabką miała przynieść 
podobny skutek zdrowotny 
chorującemu na gruźlicę i prze-
męczonemu pracą zakonniko-
wi. Młody zakonnik (zaledwie 
cztery lata po święceniach), ale 
już redaktor Rycerza Niepo-
kalanej, którego sześć pierw-
szych numerów zdążył wydać 
przed przyjazdem do Mszany 
Dolnej,  zajmował niewielki 
pokoik w budynku, który słu-

żył siostrom również za kaplicę 
w domu zakonnym przy daw-
nej ul. Kolejowej.  
Fakt ten nie umknął w 1990 
roku Radnym Miasta, kiedy to 
z inicjatywy Komitetu Obywa-
telskiego Solidarność złożony 
został wniosek, by główną ulicę 
w mieście – wówczas Marcele-
go Nowotki –przemianować  na 
Maksymiliana Marii Kolbego. 
Czy poza tym pobytem Miesz-
kańcy Miasta mogą coś więcej 
powiedzieć o Świętym? Naj-
bardziej znana jest historia jego 
męczeńskiej śmierci w obozie 
koncentracyjnym w Auschwitz, 
wiążą jego postać z Niepokala-
nowem czy  przedwojenną pra-
sa katolicką,  ale czy coś ponad 
to? Jeśli komuś nie udało się do-
trzeć do przygotowanej wysta-
wy, polecamy publikację „Świę-
ci w Mszanie Dolnej” autorstwa 
Tomasza Janika.

Święty w Mszanie



Zima 3-4/2022www.mszana-dolna.eu28

Historia

W dniu 22 sierpnia 2022r. 
z inicjatywy Funda-
cji Sztetl Mszana Dolna 

odbyły się uroczystości związa-
ne z 80. rocznicą Zagłady Żydów 
w Mszanie Dolnej.
Trwające dwa dni obchody rocznico-
we były częścią kulminacyjną trwają-
cego od kilku miesięcy projektu edu-
kacyjnego „Opowieść o dwukulturo-
wej, przedwojennej Mszanie Dolnej”, 
realizowanego z pasją przez członków 
Fundacji Sztetl Mszana Dolna. Projekt 
zakładał przybliżenie współczesnym 
mieszkańcom historii Żydów w Msza-
nie Dolnej, którzy przed II wojną 
światową stanowili około 30% mszań-
skiej społeczności. Żyjąc obok swoich 
chrześcijańskich sąsiadów swobodnie 

mogli wyznawać swoją wiarę, modlić 
się w synagodze, uczęszczać do szko-
ły, obchodzić swoje święta, pracować 
zawodowo, zajmować się handlem, 
prowadzić karczmy, zakładać rodzi-
ny. Dzisiaj po Ich obecności w Mszanie 
Dolnej pozostały nieliczne ślady, a ak-
ceptowana kiedyś w sposób naturalny 
obecność współmieszkańców pocho-
dzenia żydowskiego, którzy byli oby-
watelami polskimi, niepokojąco zanika 
w świadomości współczesnych. Fun-
dacja Sztetl powzięła misję udokumen-
towania historii Żydów w Mszanie 
Dolnej, przywoływania pamięci o ich 
życiu i o Zagładzie, której skutkiem 
była eksterminacja prawie wszystkich 
Żydów, a także chrześcijan pocho-
dzenia żydowskiego z Mszany Dolnej 
i okolic. Przetaczająca się przez Polskę 
wojna i okupacja hitlerowska nie omi-
nęła małej Mszany Dolnej. Również tą 
małą społeczność dotknęły skutki an-
tysemickiej i nacjonalistycznej polityki 
III Rzeszy – państwa niemieckiego pod 
przywództwem Adolfa Hitlera, które 
uruchomiło potężny aparat państwo-
wy w celu całkowitego wyeliminowa-
nia „rasy podludzi” – za jaką zostali 
uznani Żydzi, którzy byli postrzegani 
jako stanowiący zagrożenie dla społe-

czeństwa. Działaniom tym towarzy-
szyła akcja propagandowa na dużą 
skalę, mająca przekonać wszystkich, 
że życie Żydów jest niegodne życia 
(najniżej ze wszystkich ras według na-
zistowskiej polityki rasowej znajdowa-
li się Cyganie i Żydzi). Nazistowskie 
teorie rasowe szybko znalazły swoje 
odzwierciedlenie w prawodawstwie, 
a w szczególności w ustawach norym-
berskich z 1935 roku.
Podczas II wojny światowej w Polsce 
pod okupacją niemiecką stosowano 
terror. Obowiązywało wiele zarzą-
dzeń regulujących życie codzienne 
ludności cywilnej, a ich nieprzestrze-
ganie mogło skutkować drakoński-
mi karami. Surowo wzbronione było 
także udzielanie pomocy Żydom, któ-
rzy by przeżyć, musieli się ukrywać. 
Mimo zagrożeń, miejscowa ludność 
angażowała się w udzielanie pomocy 
materialnej i schronienia Żydom – bez-
interesownie bądź za opłatą. Sankcje, 
które groziły za pomoc Żydom, były 
zróżnicowane – od pobicia czy konfi-
skaty mienia, przez więzienie, roboty 
przymusowe i obóz koncentracyjny, 
aż po karę śmierci. Niemcy, poprzez 
akty terroru, wykorzystując moral-
ne rozprzężenie miejscowej ludności, 
której niektórzy przedstawiciele dali 
się wciągnąć w działania skierowane 
przeciw Żydom, rozpętali ekstermina-
cję ludności żydowskiej. Świadkowie 
tamtych wydarzeń i nieliczni Ocaleni 
dali świadectwo ówczesnych, tragicz-
nych wydarzeń.
Od wiosny 1942 r. w ramach „Operacji 
Reinhardt” Niemcy systematycznie li-
kwidowali skupiska żydowskie w Ge-
neralnym Gubernatorstwie. Oznaczało 
to nie tylko odbywającą się w nieludz-
kich warunkach deportację więźniów 

gett do obozów zagłady, ale również 
masowe mordy i egzekucje na miejscu. 
W małych miasteczkach, gdzie getta 
nie były ściśle odizolowane, działo się 
to na oczach miejscowej, polskiej lud-
ności.
Najbardziej tragiczny akt Zagłady ro-
zegrał się w Mszanie Dolnej 19 sierp-
nia 1942 r. To bez wątpienia miejsce 
największej zbrodni w rejonie Mszany 
Dolnej. W tym dniu gestapo z Nowego 
Sącza pod dowództwem osławionego 
kata sądecczyzny, Heinricha Haman-
na, wymordowało tu co najmniej 881 
osób narodowości żydowskiej, w tym 
kilka rodzin ochrzczonych Żydów. 
Ofiary to przede wszystkim mszańscy 
i okoliczni Żydzi, ale także deporto-
wani z Krakowa, Łodzi, Bielska Białej, 
Zembrzyc, Tymbarku, Dobrej, Skrzy-
dlnej, Rabki, Nowego Targu, a nawet 
Berlina i Wiednia. Głównie kobiety, 
dzieci, osoby starsze i niepełnospraw-
ne - grupę młodych, zdrowych męż-

czyzn tuż przed egzekucją oddzielono 
do dalszej pracy, m.in w pobliskich ka-
mieniołomach oraz „porządkowania 
mienia” po zamordowanych.
Sierpniowe uroczystości rocznico-
we zorganizowano we współpracy 
z Urzędem Miasta Mszana Dolna, Za-
górzańskimi Dziedzinami, Miejskim 

80. rocznica Zagłady Żydów 
w Mszanie Dolnej



www.mszana-dolna.eu 29Zima 3-4/2022

Historia

Ośrodkiem Kultury, Miejską Biblio-
teką i Hufcem Gorczańskim Związku 
Harcerstwa Polskiego. W uroczysto-
ściach wzięli udział między innymi 
potomkowie mszańskich Żydów 
i nielicznych ocalonych z Zagłady, Li-
derzy Dialogu i wolontariusze wspo-
magający organizatorów wydarzenia, 
Burmistrz Mszany Dolnej Anna Pękała 
oraz przedstawiciele Rady Miejskiej, 
niemiecka Konsul dr Ursula Maier, 
miejscowi proboszczowie, licznie 
zgromadzeni mieszkańcy, przedsta-
wiciele miejscowych szkół i Powiatu 
Limanowskiego, a także Harcerze 
Gorczańskiego Hufca ZHP. Gminę 
Mszana Dolna reprezentowali: Wójt 
Bolesław Żaba, jego zastępczyni Kata-
rzyna Szybiak i Przewodniczący Rady 
Gminy Jan Chorągwicki.
Uroczystości rocznicowe odbywały 
się w dwóch miejscach pamięci: przy 
odnowionym przez Fundację Sztetl 
Mszana Dolna pomniku Ofiar zbio-
rowej egzekucji na Pańskim oraz na 
cmentarzu żydowskim, gdzie symbo-
liczną, kamienną macewą upamięt-

niono wszystkie (pogrzebane w kilku 
punktach cmentarza) – znane z imie-
nia i nieznane -kilkadziesiąt Ofiar Za-
głady, które dotychczas nie doczekały 
się oznaczenia miejsca pochówku.
Ceremonię rozpoczął Jakub Antosz-Rekuc-
ki autorskim utworem „Walc pamięci” de-
dykowanym Ofiarom. Obchody uświetnił 
przybyły z Izraela kantor Avraham Taylor, 
potomek mszańskiej rodziny Rebhunów. 
Żydowską modlitwę za zmarłych, Kadisz, 
odmówił Saul Chapnick z USA, potomek 
rodziny Gellerów. Ze strony katolickiej 
piękną refleksję nawiązującą do Księgi 
Hioba - ale niosącą też nadzieję - wypowie-
dział i modlitwę odmówił ksiądz proboszcz 
Jerzy Raźny z parafii św. Michała. Obecny 
był również proboszcz drugiej mszańskiej 
parafii, pw. Miłosierdzia Bożego, Tadeusz 
Mrowiec. Zaszczyciło nas wielu szacow-
nych gości – informują na swojej stronie 
internetowej inicjatorzy wydarzenia, 
w którym wzięła również udział dele-
gacja władz Gminy Mszana Dolna.

Relacjonując przebieg uroczystości 
na profilu Facebook prezes Fundacji 
Sztetl Mszana Dolna - Urszula Antosz-
-Rekucka wyróżniła pewien wymow-
ny gest: pragniemy zwrócić uwagę na nie-
zwykle ważną rzecz, jaka się dokonała w te 
dni: po raz pierwszy przybyła na obchody 
rocznicowe do Mszany Dolnej oficjalna re-
prezentantka rządu Niemiec, Pani Konsul 
Ursula Maier, która uczestniczyła w ce-
remoniach upamiętnienia Ofiar i złożyła 
wieńce na obydwu miejscach pamięci. Na 
odwagę zmierzenia się z trudną historią, 
kraju, który jest odpowiedzialny za Za-
gładę, zwrócił uwagę potomek mszańskich 
rodzin Gellerów i Amsterdamerów, Saul 
Chapnick. I oto on, którego rodzina straciła 
w Zagładzie tak wielu swoich członków, 
zwrócił się ze słowami szacunku i wdzięcz-
ności do Pani Konsul, a potem serdecznie 
ją przytulił. Doprawdy, wzruszający i nie-
zwykle podniosły, ważny gest.(…)
Ci, którzy brali udział w uroczysto-
ściach rocznicowych i śledzili cyklicz-
ne spotkania odbywające się w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Mszanie 
Dolnej, transmitowane za pomocą 

mediów społecznościowych, mogli 
(i wciąż mogą) się przekonać jak wiele 
straciliśmy wraz z Zagładą, jak bardzo 
zmienił się powojenny obraz miasta, 
jak szybko wygasała pamięć o tam-
tych ludziach, ich obecności, kulturze, 
historii. Wiele determinacji i pracy 
wymagało odtworzenie tamtej rze-

czywistości z ułamków wspomnień, 
źródeł historycznych, odnalezionych 
zdjęć, dokumentów i świadków tam-
tych dramatycznych wydarzeń, na-
wiązanie kontaktów z tak nielicznymi, 
ocalonymi z Zagłady i ich potomkami. 
Wszystko po to, by zachować pamięć, 
przywrócić godność Ofiarom i dać 
współczesnym lekcję historii, która się 
przecież nie kończy…Wojna powtarza 
się na naszych oczach, jej widmo jest 
bardzo realne i dotyka naszych ukraiń-
skich sąsiadów. Cała Europa doświad-
cza jej skutków.
Jak powstrzymać nienawiść? Jak 
ochronić człowieczeństwo? Jak nie 
poddać się zbrodniczym ideologiom? 
Jak unikać bierności i bezwolnemu 
poddawaniu się przemocy? Odpowie-
dzi na te pytania można znaleźć w do-
świadczeniach poprzednich pokoleń. 
Potrzeba stanąć w prawdzie, zmierzyć 
się z trudnymi emocjami, pamiętać 
o krzywdzie tych niewinnych ludzi. 
Potrzeba odważnie nazywa
 sprawców, mówić, pisać o faktach, 
ale i demaskować mechanizmy, któ-
re pozwoliły wciągnąć do procederu 
dręczenia Żydów miejscową ludność. 
Dostrzegać manipulację polegającą na 
stopniowym, systematycznym i kon-
sekwentnym odczłowieczaniu osób 
i grup ludzkich. Edukować społeczeń-
stwo, zwłaszcza młodzież, dla których 
wydarzenia sprzed 80 lat, to już bar-
dzo odległa historia... 
Odwiedzajmy miejsca pamięci, spa-
cerujmy po śladach tych, którzy byli 
kiedyś częścią naszego świata, której 
zostaliśmy bezpowrotnie pozbawieni 
przez straszny splot losów.
Wśród wielu letnich radosnych spo-
tkań i zgromadzeń warto znaleźć czas 
na refleksję, na lekturę, poznawać 
historię i wyciągać z niej wnioski na 
przyszłość, by zło znów nie podniosło 
głowy.

Anna Petrycka

Na stronie internetowej www.szte-
tlmszanadolna.com znaleźć moż-
na szczegółowe informacje, relacje 
świadków i potomków Ofiar, archi-
walne fotografie i dokumenty o histo-
rii życia i Zagłady Żydów w Mszanie 
Dolnej, a także piękną relację fotogra-
ficzną z rocznicowych uroczystości. 
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Ochotnicza Straż Pożarna 
w Mszanie Dolnej zrealizowa-
ła projekt „Historia, Teraźniej-

szość, Przyszłość - Orkiestra Dęta OSP 
w Mszanie Dolnej”. Środki na ten cel 

udało się pozyskać z budżetu Woje-
wództwa Małopolskiego w ramach V 
edycji Budżetu Obywatelskiego Woje-
wództwa Małopolskiego. W 2022 roku 
świętujemy 120-lecie Orkiestry Dętej 
OSP, stąd wziął się pomysł by godnie 
uczcić jubileusz, ale też pozostawić po 
sobie trwały ślad. 

Zadanie składało się z trzech części, do 
których przydzielone zostały konkret-
ne czynności. Część związana z „HI-
STORIĄ” to dotarcie do najstarszych 
materiałów, digitalizacja starych foto-
grafii i dokumentów oraz opracowanie 
i wydanie albumów oraz fotoksiążek. 

Część opierająca się na „TERAŹNIEJ-
SZOŚCI” to przygotowanie specjal-
nego koncertu jubileuszowego Orkie-
stry Dętej OSP w Mszanie Dolnej dla 
mieszkańców miasta. Przygotowany 
został również film promocyjny uka-
zujący zarówno działania jednostki 
OSP, jak i Orkiestry Dętej oraz została 
stworzona nowa strona internetowa. 
„PRZYSZŁOŚĆ” to działania kiero-
wane w rozwój orkiestry, dokształca-
nie poprzez organizację warsztatów, 
zakup nowych instrumentów oraz 
nowego sprzętu elektronicznego. Zo-
stała wydana również płyta z zagó-
rzańskimi pastorałkami i tradycyjnymi 
kolędami. Mieszkańcy będą mogli już 
wkrótce posłuchać brzmień pastora-
łek, zwłaszcza, że święta tuż, tuż... 

na podstawie: 
FB OSP Mszana Dolna

W Komendzie Powiatowej PSP 
w Limanowej odbyło się 
zebranie rady Klubu Ho-

norowych Dawców Krwi „Ognisty 
Ratownik”, a specjalna komisja pod-
sumowała trzecią edycję konkursu dla 
jednostek OSP – „Ratowanie weszło 
nam w krew”. Na podium znalazły 
się: OSP Mszana Dolna (206 dona-
cji), OSP Limanowa (174 donacje) oraz 
OSP Pogorzany (108 donacji). Podczas 
zbiórek prowadzonych dzięki aktyw-
ności jednostek OSP, w tym roku w su-
mie zanotowano 1165 donacji, co daje 
przeszło 524 litry krwi. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Mszanie 
Dolnej dziękuje wszystkim krwiodaw-

com, którzy oddając krew przy okazji 
wsparli naszą jednostkę w konkursie. 

Strażacy od jakiegoś czasu starają się 
sukcesywnie wymieniać stary, wy-
służony sprzęt. Dzięki tej wygranej 
będzie można zakupić kolejny nowy 
sprzęt, aby jeszcze szybciej i sprawniej 
nieść pomoc – informują na swoim 
profilu FB druhowie. 
Oficjalne wręczenie nagród odbędzie 
się prawdopodobnie w styczniu przy-
szłego roku. 

Patronat honorowy nad konkursem 
objął starosta Mieczysław Uryga.

na podstawie: 
FB OSP Mszana Dolna

Orkiestra OSP podsumowuje zadanie 
z Budżetu Obywatelskiego 

Województwa Małopolskiego.

Mszańscy strażacy po raz trzeci 
wygrywają w konkursie 
„Ratowanie weszło naw w krew”
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W Polskim Stowarzyszeniu 
Osób z Niepełnosprawno-
ścią Intelektualną dzieje się 

w ten przedświąteczny czas, oj dzie-
je! To był intensywny okres, począw-
szy od mikołajkowej imprezy zorga-
nizowanej 10 grudnia w Bibliotece 
Miejskiej z bajkowymi postaciami, po 
przygotowanie stoiska na Zagórzański 
Jarmark Bożonarodzeniowy, który na 
placu targowym zaplanowany był 11 
grudnia – a tam zaprezentowało się 
przepiękne rękodzieło ale też i prze-
pyszne smakołyki – aż po ostatnie 
odwiedziny u nowych przyjaciół ze 
Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Mszanie Górnej. 12 grudnia 
podopieczni PSONI wraz opiekuna-
mi zostali zaproszeni przez kierownik 

ŚDS Natalię Szymoniak na niezwykłe 
przedstawienie pt: „W poszukiwaniu 
św. Mikołaja”, którą wykonał teatr 
Malu. Teraz po takich wydarzeniach 
można spokojnie świątecznie odpo-
czywać w rodzinnym gronie i plano-

wać działania na Nowy Rok… 

PSONI składa podziękowania Dyrek-
tor Biblioteki Miejskie Agnieszce Orzeł 
za możliwość i pomoc zorganizowa-
niu imprezy. Dodatkowo oprócz pre-
zentów od Mikołaja podopieczni Koła 
otrzymali paczki przygotowane przez 
Lokalną Organizację Turystyczną Po-
wiatu w Limanowej, które wręczyła 
Prezes LOT Agata Zięba oraz Agniesz-
ka Orzeł - Radna Powiatu.

Jeszcze raz dziękujemy za okazałą 
życzliwość!

na podstawie: 
FB PSONI w Mszanie Dolnej

Przez cały rok członkowie Zagó-
rzańskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku korzystali z wachla-

rza zajęć dzięki przyznanym środkom 
z rządowego wieloletniego programu 
na rzecz Osób Starszych „Aktywni +” 
na lata 2021-2025. Jak zawsze coś dla 
ciała i coś dla ducha: zajęcia pilatesu, 
nordic walking, nauka języka angiel-

skiego, ciekawe wykłady tematyczne, 
warsztaty i kursy, wyjazdy do teatru, 
na termy oraz wycieczki wyjazdowe. 
Nudy nie ma, a kalendarz zajęć wypeł-
niony po brzegi w każdym tygodniu. 
Ostatni grudniowy wyjazd to wizyta 
słuchaczy ZUTW w Centrum Folklo-
ru Polskiego „Karolin” w Otrębusach, 
w siedzibie Państwowego Zespołu Lu-

dowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. 
Wiele ciekawych propozycji i planów 
już powoli zapełnia przyszłoroczny 
kalendarz, ale niech będzie to nie-
spodzianka, jak worek prezentów od 
Świętego Mikołaja. Gorąco zachęcamy 
do zapisów i współtworzenia Zagó-
rzańskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.

na podstawie: 
FB Zagórzański Uniwersytet 

Trzeciego Wieku

Świątecznie w PSONI

Zagórzański Uniwersytet Trzeciego Wieku 
– nie ma nudy!
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Zarząd Emerytów Rencistów i In-
walidów w Mszanie Dolnej nie 
pozwoli się nudzić zrzeszonym 

w swojej organizacji zagórzańskim 
seniorom. Urządza dla nich szereg 
wyjazdów, podczas których Zagórza-
nie poznają nowe miejsca, korzystają 
z ich uroków, spędzają czas aktyw-
nie, a przede wszystkim integrują się 
i zawiązują przyjaźnie. W ciągu 2022 
r. zorganizowano trzy wycieczki, któ-
rych realizację w ramach otwartych 
konkursów ofert wsparły bliźniacze 
samorządy: Gmina i Miasto Mszana 
Dolna. 
• „Poznajemy kulturę Warmii i Ma-

zur „ – w myśl przyświecającego 
hasła przewodniego 50 Zagórzan 
zwiedziło Gietrzwałd (Sanktuarium 
Matki Bożej Gietrzwałdzkiej oraz 
miejsce jej objawień), Lidzbark War-
miński, Stoczek Warmiński (miejsce 
internowania Prymasa Stefana Wy-
szyńskiego) oraz Świętą Lipkę (tutaj 
wysłuchano koncertu organowego) 
i Olsztyn (Starówka, Bazylika Mniej-
sza i Zamek Kapituły Warmińskiej). 

• 40 aktywnych zagórzańskich senio-

rów skorzystało z uroków kąpieli 
termalnych w Białce Tatrzańskiej. 
Nie od dziś wiadomo, że wody termal-
ne rozluźniają ciało i umysł seniorów. 
Również uczestnicy naszego wyjazdu 
odczuli pełny relaks wód termalnych, 
oderwali się od codzienności i skorzystali 
z dobrodziejstwa natury – podkreślają 
organizatorzy wyjazdu. Najważniej-
szym punktem naszego pobytu w Białce 
Tatrzańskiej było spotkanie integracyj-
ne, podczas którego mogliśmy wymienić 
poglądy i doświadczenia. Wyjazd ten 
był dużym wydarzeniem i impulsem 
dającym sygnał, że starsze osoby mogą 
aktywnie spędzić wolny czas. Efektywne 
spędzanie wspólnych chwil i integracja 
podczas naszej podróży na Podhale skie-
rowana była właśnie do seniorów dyspo-
nujących wolnym czasem. 

• Podczas wycieczki krajoznawczej 
ciekawi świata Zagórzanie zoba-
czyli najpiękniejsze bieszczadzkie 
zakątki. Podziwiano Lesko (mia-
steczko lokowane w 1469 r.) z póź-
nogotyckim zamkiem i pomnikiem 
poległych milicjantów, synagogą ży-
dowską i kirkutem. Nie lada frajdą 

była podróż kolejką linową nad Je-
ziorem Solińskim oraz spacer po za-
porze wodnej tego akwenu. Podróż 
po najciekawszej  trasie turystycz-
nej w Bieszczadach - Wielkiej Pętli 
Bieszczadzkiej oraz podziwianie 
uroczych, zabytkowych kościółków 
i cerkwi, a także zwiedzanie Ustrzyk 
Górnych i Dolnych, Baligrodu, Ci-
snej, Wetliny i Lutowisk przyspo-
rzyły uczestnikom wyjazdu niezwy-
kłych wrażeń. Zagórzanie zapoznali 
się również z historią osadnictwa 
ludów tam zamieszkałych (Ukraiń-
ców, Bojków, Łemków, Podolan), 
a także z bardzo ciekawą opowieścią 
o liniach kolejowych i kopalni ropy 
naftowej.

Z każdego z wyjazdów wrócili z nie-
dosytem i nadzieją na kolejne, jeszcze 
piękniejsze wojaże.

red. i fot.
Krystyna Płonka

Kiedy w wakacje pojawił się 
pomysł – by po latach, które 
spowolniły wszystkie impre-

zy masowe – wrócić na Grunwald, 
zwróciliśmy się o pomoc do Asysty 
Zagórzańskiej. Nie wyobrażamy so-
bie każdej ważnej uroczystości bez ich 
udziału. Uświetniają swoją obecnością 
wszystkie ważne wydarzenia i uroczy-
stości kościelne, a jak trzeba to i zagra-
ją. Tradycją od kilku lat jest obecność 
naszego miejskiego sztandaru podczas 

sierpniowego odpustu w Ludźmie-
rzu. W tym dniu, godnie reprezentu-
jąc nasze miasto, u Gaździny Podhala 
pojawiają członkowie Asysty Zagó-
rzańskiej oraz Orkiestra Dęta OSP. Nie 
brakuje ich nigdy na uroczystościach 
w dwóch parafiach, w każde większe 
święto widoczni są członkowie Asysty 
Zagórzańskiej, ubrani jak zawsze tra-
dycyjnie, po góralsku. 
Ze swojej strony chcieliśmy podzięko-
wać Asyście Zagórzańskiej za udział 

Zagórzańscy seniorzy 
– aktywni i ciekawi świata

Asysta Zagórzańska 
– na nich zawsze można liczyć
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Zbliża się rocznica działalności 
Klubu „Senior +” na terenie na-
szego Miasta, seniorzy spotyka-

ją się 3 razy w tygodniu aby rozwijać 
swoje pasje, aktywizować swój umysł 
poprzez ćwiczenia logiczne i inne. Po-
nadto aby pozostać w pełnej sprawno-
ści fizycznej biorą udział w różnych 
ćwiczeniach usprawniających jak rów-
nież na urządzeniach aerobowych. Ak-
tywność mszańskich seniorów jest bar-
dzo duża poprzez udział w licznych 
spotkaniach, prelekcjach, zajęciach te-
matycznych i wielu innych. 
W ostatnim kwartale działo się dużo:
• Ognisko klubowe: pieczenie kiełba-

sek i ziemniaków 

• Bal Seniora - wspólne spotkanie zor-
ganizowane przez Stowarzyszenie 
Kierunek Przyszłość, MOPS Msza-
na Dolna i Klub „ Senior +”, GOPS 
Mszana Dolna i GOPS Niedźwiedź.

• Spotkanie międzypokoleniowe –  
Andrzejki. Tym razem Klub „Senior 
+” przepełniony był magią i andrzej-
kowymi wróżbami. Odwiedziły nas 
pięknie przebrane dzieciaczki z Miej-
skiego Przedszkola nr 2 w Mszanie 

Dolnej, które bardzo chętnie brały 
udział w zabawie. Nie zabrakło tra-
dycyjnych wróżb w tym lanie wo-
sku.

• Seniorzy potencjalni ratownicy - 
szkolenie z zakresu pierwszej po-

mocy. W dniu 5 grudnia 2022r. 
dzięki uprzejmości Powiatu Lima-
nowskiego realizatorów programu 
„Bezpieczny Powiat Limanowski” 
uczestnicy Klubu „Senior +” z Msza-
ny Dolnej brali udział w zajęciach 
z zakresu udzielania pierwszej po-
mocy

red i fot. 
Izabela Cież Kierownik MOPS

Klub „Senior +” w Mszanie Dolnej 

w wydarzeniach związanych z Mia-
stem – zaznaczyliście również mocno 
swoją obecność na uroczystościach 
pogrzebowych Księżniczki Elżbiety 
Druckiej-Lubeckiej, Święcie Patrona 
Miasta – odpuście ku czci Św. Michała 
Archanioła czy Święcie Niepodległo-
ści. Bardzo dziękujemy!

red. i fot. UM
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Bezinteresowna praca wo-
lontariuszy z Gminy Niedź-
wiedź, Gminy Mszana Dolna  

i Miasta Mszana Dolna została doce-
niona po raz kolejny. 9 grudnia br. Sto-
warzyszenie „Kierunek Przyszłość” 
zorganizowało II Galę Wolontariatu. 
Gala Wolontariatu jest wyjątkowym 
momentem, w którym słowa po-
dziękowań kierowane są w stronę 
Wolontariuszy oraz Koordynatorów 
Szkolnych Klubów Wolontariatu za 
ich bezinteresowną pracę na rzecz dru-
giego człowieka. W tym roku w spo-
sób szczególny dziękowano również 
wszystkim tym, którzy zaangażowali 
się w działania pomocowe związane 
z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. 
“To wydarzenie jest dla mnie bardzo wy-
jątkowe. To jest takie przeżycie, które bar-
dzo mocno zasiada w moim sercu dlatego, 
że widzę piękno i dobro serc tych ludzi. 
Myślę, że nie ma lepszego momentu, żeby 
podziękować sobie nawzajem za to, że je-
steśmy tak dobrymi ludźmi” - mówiła 
Karolina Maria Zapała, prezes stowa-
rzyszenia i organizatorka II Gali Wo-
lontariatu. 
Wśród nagrodzonych podczas tego-
rocznej gali znaleźli się: Anita Zie-
mian z tytułem Koordynatora roku 
2022 i Anna Ogiela jako Wolontariusz 

Roku 2022 w kategorii dorosły. Tytuł 
Wolontariusza Roku 2022 w katego-
rii młodzież zdobyła Julia Zapała. Na 
uroczystości obecni byli zaproszeni 
samorządowcy gmin Niedźwiedź, 
Mszana Dolna i powiatu limanow-
skiego, parlamentarzyści, a także 
reprezentanci organizacji, instytucji  
i szkół współpracujący ze stowarzy-
szeniem Kierunek Przyszłość. Wyda-
rzenie poprowadzili Karolina Maria 

Zapała oraz Mateusz Pietrzak. 
Część artystyczną ubogaciły wystę-
py wspaniałych grup wokalnych. Na 
scenie pojawili się: Chór męski im. 
ks. Józefa Hajduka z Mszany Dolnej, 
Gminny Zespół Pieśni i Tańca “Hal-
ny”, zespół “Cantus”, grupa wokalna 
“Mało Nas” na czele z Panią Dorotą 
Gil. Gwiazdą wieczoru był wokalista 
i uczestnik 13. edycji The Voice of Po-
land - Bogdan Świerczek. Na zakoń-
czenie wszyscy wokaliści oraz wolon-
tariusze stowarzyszenie przygotowali 

niezwykle wzruszającą niespodziankę 
dla wszystkich przybyłych - zaśpiewa-
li wspólnie piosenkę “Bo świat to my”. 
Patronat Honorowy nad wydarzeniem 
objął Mieczysław Uryga - Starosta Li-
manowski. Projekt był współfinanso-
wany  przez Ministerstwo Edukacji 
i Nauki: Międzypokoleniowe Centra 
Edukacji -  Wsparcie Integracji Między-
pokoleniowej. Wydarzenie odbyło się  
w ramach projektu współfinansowa-
nego przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Małopolskiego.

Współorganizatorami byli: Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedź-
wiedziu

Foto: Robert Zapała Studio RZ 
Tekst: Anna Pierzchała 

Podsumowanie projektu edukacyjne-
go „Opowieść o przedwojennej, dwu-
kulturowej Mszanie Dolnej.”

red i fot.  
Fundacja Sztetl Mszana Dolna 

„Tylko życie poświęcone innym warte jest 
przeżycia” - II Gala Wolontariatu za nami.
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Stowarzyszenie Kierunek Przy-
szłość zrealizowało projekt pn. 
„Spotkanie z Historią terenu za-

górzańskiego. Historia to Przyszłość!”. 
Był to cykl spotkań historycznych dla 
mieszkańców terenu zagórzańskiego, 
którego głównym celem było rozwi-
janie kompetencji kulturowo-histo-
rycznych poprzez innowacyjną edu-
kację opartą na monografii pt. „Dzieje 

Mszany Dolnej w latach 1772-1914” 
jako bogactwo lokalnego regionu 
oraz upowszechniające tradycję walk 
o niepodległość i suwerenność regionu 
w trakcie obchodów 70-tej rocznicy na-
dania praw miejskich Miastu Mszana 
Dolna. Działania projektowe w głów-
nej mierze realizowane były przez p. 
Michała Wójcika – rodowitego miesz-
kańca Mszany Dolnej. Pasjonata lo-
kalnych regionów, cenionego i bardzo 

zaangażowanego w życie społeczne 
mieszkańca. Od ponad siedmiu lat 
popularyzuje dziedzictwo historyczne 
Mszany Dolnej oraz sąsiednich gmin: 
Mszany Dolnej i Niedźwiedzia. Jest 
autorem projektu online „Mszana Dol-
na na starych fotografiach” (m.in. stro-
na na portalu społecznościowym). 

W ramach projektu zrealizowano spo-
tkania w placówkach oświatowych na 
terenie trzech zagórzańskich samorzą-
dów, spacery historyczne, spotkania 
autorskie, spotkanie z Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków oraz 
dwa spotkania on-line dr Tomaszem 
Jackiem Lisem dotyczące Legionów 
Polskich i Naczelnego Komitetu Na-
rodowego w powiecie limanowskim  

oraz dr Łukaszem Połomskim doty-
czące karier urzędników pochodzenia 
chłopskiego.
Miejscem realizacji zadań był region 
samorządów zagórzańskich tj. Gmi-
ny Niedźwiedź oraz Gminy i Miasta 
Msza Dolna. 
Projekt był realizacją celów statuto-
wych Wnioskodawcy, do których 
należą podtrzymywanie tradycji na-
rodowej, pielęgnowania polskości 
oraz rozwoju świadomości narodo-
wej, obywatelskiej i kulturowej, oraz 
działalność na rzecz upowszechniania 
i rozwijania sztuki, kultury, w tym 
kultury regionalnej oraz ochrony dóbr 
kultury i tradycji. Wnioskodawca jest 

partnerem marki lokalnej Zagórzań-
skie Dziedziny, która utrwala i promu-
je historię, tradycje, kulturę, rzemiosło 
zamieszkujących górali zagórzańskich 
współpracując z miłośnikami kultury 
i tradycji zagórzańskiej. Realizacja za-
dania przyczyniła się do zaspokojenia 
potrzeb społeczności lokalnej w zakre-
sie dostępu do edukacji historycznej 
i patriotycznej oraz integracji społecz-
ności lokalnej.
Projekt wspófinansowany przez 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego w konkursie Mecenat 
Małopolski 2022.

red. i fot. 
Stowarzyszenie „Kierunek Przyszłość”

Z historią w tle – Kierunek „Przyszłość” 
zrealizowało kolejny projekt
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Tak jak u nas, również w podob-
ny sposób przygotowują się do 
Świąt Bożego Narodzenia w na-

szym partnerskim mieście Niżna na 
Słowacji. Vianoce, czyli Boże Narodze-
nie poprzedzają świąteczne targi, które 
są okazją do świątecznych zakupów, 
drobnych prezentów, lokalnego ręko-
dzieła, jak i spotkania ze znajomymi. 
Niestety w tym roku nieszczęśliwie 
zbiegły się terminy dwóch tych wyda-
rzeń, na dwa tygodnie przed świętami 
targi odbywały się w Mszanie i w Niż-
nej. Na szczęście, jak zawsze możemy 
liczyć na naszą Orkiestrę Dętą OSP, 
zagrali koncert kolęd i zagórzańskich 

pastorałek, ich występ jest już trady-
cją. Do Niżnej ze świątecznymi życze-
niami pojechał Zastępca Burmistrza 
Michał Grzeszczuk. Obecny był rów-
nież Przewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Matoga. Jak zawsze gościnny 
Starosta Jaroslav Rosina nie chciał tak 
szybko wypuścić swoich mszańskich 
gości. Mamy nadzieję, że za rok uda 
nam się lepiej zorganizować kalenda-
rze, targi vianocne warto odwiedzić 
z uwagi na różnorodność stoisk, lokal-
ne przysmaki, a także z uwagi na ser-
decznych przyjaciół, których znamy 
już od tylu lat i zawsze przed świętami 
o nich pamiętamy.

fot. Justyna Myszor

13 sierpnia zaplanowany był 
Pltnicky Den – Dzień Fli-
saka, na który rok rocznie 

otrzymujemy zaproszenia. Uczestni-
czyliśmy już kilkakrotnie w tych ob-
chodach, które swój początek mają na 
brzegu rzeki Orawy, gdzie dla przy-
pomnienia tradycji flisackich spływów 
zbijana jest tratwa, którą potem płyną 

zaproszeni goście. Następnie ciąg dal-
szy tego święta przenosi się na stadion 
sportowy, organizowane są tam zawo-
dy strażackie, sportowe aktywności 
i występy. W tym roku Plnicky Den 
nabrał wyjątkowego i uroczystego cha-
rakteru z uwagi na obchody 100-lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Niżnej 
– czyli Dobrovoľného hasičského zbo-

ru Nižná. W tym strażackim święcie 
nie mogło zabraknąć przedstawicieli 
mszańskiej Ochotniczej Straży Pożar-
nej oraz Orkiestry Dętej OSP. Słowac-
kim druhom życzymy wszystkiego co 
najlepsze!

fot. Daniela Štecová

Vianoce w Niżnej

Pltnicky Den – Dzień Flisaka w Niżnej
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Niżniański Kotlik to konkurs na 
najlepszy gulasz, którzy nasi 
słowaccy partnerzy traktują 

bardzo poważnie, a impreza kulinar-
na pomimo, że jest to rodzinne święto 
wspólnego gotowania, jest zaciętą wal-
ką o podium, tak jakby o były walki 
o gwiazdki Michelin. Po wielu latach 
stawania w szranki tych zawodów, 
daleko nam było do tego by zadowo-
lić rodzimym przepisem na gulasz 
słowackie wyobrażenia. Podobnie 
jak węgierski gulasz zupełnie inaczej 
smakuje w Polsce, a inaczej u naszych 
bratanków. Niemniej jednak, Kotlik to 
sposób na dobrą zabawę i spotkanie, 
więc tym razem poprosiliśmy przed-

stawicieli Klubu „Senior +” by była 
naszą ekipą gotującą. Przygotowania 
do wyjazdu trwały kilka dni i udało 
się tak rozłożyć działania, że wszyst-
ko było dopięte na ostatni guzik. Go-

spodarz – Starosta Jaroslav Rosina 
najpierw przywitał naszych Seniorów, 
wskazał stanowisko, a potem już tylko 
trzeba było mieszać w kotle i pilnować 
ognia. Oczywiście również pilnować 
się regulaminowego czasu „ważenia” 
– o wskazanej godzinie zbierane były 

próbki gulaszu z każdego stanowiska 
do oceny przez jury. Co możemy zdra-
dzić  – wstydu nie było, podium też 
nie, ale za to udany wyjazd i dobra za-
bawa. Na pewno za rok wyjazd na Ko-
tlik bukują nasi Seniorzy, którzy obie-
cują, że po dokładnych obserwacjach 
i degustacjach będą podkręcać gulasz 
na słowacki styl. Trzymamy kciuki!

Obecność na Kotliku Burmistrz Mia-
sta Anny Pękały i Przewodniczącego 
Rady Janusza Matogi była okazją do 
przekazania Jaroslavowi Rosinie Sta-
roście Gminy Nižná pamiątkowego 
medalu z okazji 70-lecia Miasta Msza-
na Dolna.

red i fot. UM

W lipcu nasza „szkolna delega-
cja” udała się na Węgry, by 
odwiedzić obóz letni w miej-

scowości Felsődobsza, na którym prze-
bywały dzieci z partnerskiego miasta 
Biri. Obóz znajduje się w pięknej okoli-
cy, w północno-wschodniej części Wę-
gier, niewielkiej odległości od słowac-
kiej granicy. By poznać bliżej możliwo-
ści zorganizowania wyjazdu dzieciom 
i młodzieży, w wyjeździe uczestniczy-
ły, reprezentując nasze miejskie pla-
cówki, Dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 1 Anna Górska wraz z nauczycielką 
Magdaleną Nawieśniak oraz Dyrek-

Seniorzy na Kotliku

Wakacyjna wizyta na Węgrzech
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tor Miejskiego Przedszkola nr 2 Hali-
na Domiter. Trafiliśmy na trzecią już 
grupę małych obozowiczów, którzy 
korzystali ze wszystkich możliwości 
jakie daje taki odpoczynek od szkoły: 
wyjazdy i zwiedzanie okolicy, wspól-
ne gry i zabawy, zajęcia sportowe, 
basen, wieczorne potańcówki, ogląda-
nie gwiazd… Jednym słowem super 
wakacje, które wraz ze swoją kadrą 
osobiście nadzorowała Burmistrz Biri 
– „super woman” Katalin Almási. Ob-
serwowaliśmy to wszystko z zachwy-
tem i podziwem dla niespożytej ener-
gii, która udzielała się wszystkim – jak 
podkreślała Burmistrz Katalin, dzieci 
po dwóch latach covidowej przerwy 
muszą nadrobić stracony czas, więc 
mają zapełniony grafik na wspólną 
zabawę i aktywności. Wykorzystali-
śmy odpowiedni moment by wręczyć 
pamiątkowy medal z okazji 70-lecia 
Miasta Mszana Dolna. 

Mamy nadzieję, że niebawem będzie-
my mogli podzielić się szczegółami 
na temat zaplanowanych partnerskich 
wyjazdów.

red. i fot. UM

Nasze pierwsze spotkanie z delegacją Rady Miasta 
Mszany Dolnej odbyło się w Biri 20-22 czerwca 2002 
r., a następnym krokiem było podpisanie w Polsce 

umowy partnerskiej pomiędzy dwoma miastami, która upra-
womocniła się 1-go stycznia 2003 r. 
Ze względu na pandemię korona wirusa, jeszcze nie spotkali-
śmy się oficjalnie w 2022 r. z delegacją miasta partnerskiego. 
Końcem lipca pani burmistrz Anna Pękała i dyrekcja szkół 

odwiedziły letni 
obóz Felsodobsza. 
Podczas wizyty 
zostały omówione 
szczegóły wymiany 
młodzieży polsko-
-węgierskiej. Ko-
rzystając z okazji 
Polska delegacja 
wręczyła burmistrz 
miejscowości Biri 
medal pamiątkowy 
z okazji obchodów 
Jubileuszu 70-lecia 
nadania praw miej-
skich miastu Msza-
na Dolna.

 
dr Gyiran Zoltan 

Sekretarz Biri

Dowód uznania od Miasta partnerskiego 
dla Burmistrza Biri

(Tłumaczenie tekstu z gazety partnerskiego miasta Biri)
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Szkoła Podstawowa nr 1 w Msza-
nie Dolnej zajęła 1 miejsce w ogól-
nopolskim konkursie „Aktywna 

Szkoła” wśród szkół podstawowych 
województwa małopolskiego. Kon-
kurs ten dotyczył całokształtu dzia-
łalności szkoły w zakresie promocji 
zdrowego stylu życia. Organizowany 
był przez Ministerstwo Sportu i Tury-
styki a realizowany przez Małopolski 
Szkolny Związek Sportowy w Krako-
wie. Otrzymaliśmy nagrodę pieniężną 
w wysokości 5000 zł na zorganizowa-
nie imprezy sportowo-rekreacyjnej 
w naszej szkole.

red i fot.
Zbigniew Stachura

Tegoroczne spotkanie na Lubo-
goszczy w ramach akcji Odkryj 
Beskid Wyspowy to istny kocioł 

pogodowy jaki turysta może doświad-
czyć na szlaku. Nie o takiej jesieni ma-
rzyli turyści zdobywając szczyt góry, 
która lubi gości. Zielonym szlakiem, 
rozpoczynając wędrówkę z parku tury-
ści dotarli po ostatni turyści dotarli na 
szczyt. Tam, na czas mszy św. udało się 
złapać „okno pogodowe”, do rozgro-
mienia kotłujących się chmur przyczy-
niły się muzycy z Kapeli „Kościenioki” 
z Olszówki. Zagrane nuty sprawiły, że 
pojawiło się słońce. Mszę św. odprawił 
ks. Jerzy Raźny, proboszcz parafii pw. 
Św. Michała Archanioła w Mszanie 
Dolnej. Już w Bazie Szkoleniowo-Wy-
poczynkowym „Lubogoszcz” czekał 
rozgrzewający żurek,  nagrody dla 
wytrwałych oraz kolejne atrakcje, kon-
cert Orkiestry Dętej OSP, stoiska regio-
nalne: Zagórzańskich Dziedzin i Koła 
Pszczelarzy, punkt sprzedaży Wy-
dawnictwa „gdzie można było zakupić 

najnowszą książkę pt. „555 zagadek 
o Beskidzie Wyspowym” autorstwa 
Dariusza Gacka i Romana Sojdy. Go-
ściem specjalnym spotkania był Jacek 
Berbeka – polski taternik, alpinista i hi-
malaista. Spora kolejka ustawiła się do 
weryfikacji książeczek GOT, każdy kto 
wiedział, że może liczyć na Złotego Ry-
sia cierpliwie czekał, bo to uwieńczenie 
całego sezonu i przepiękna odznaka. 
Pomimo, że Orkiestra próbowała mu-
zycznie w dalszym ciągu utrzymać 
pogodę w ryzach, rozdanie nagród 
odbyło się pod namiotem. W imie-

niu Organizatorów Burmistrz Miasta 
Anna Pękała przekazywała nagrody 
wg wyszczególnionych kategorii, na-
grody specjalne za zdobycie odznaki 
„102 Beskidzkie Wyspy” otrzymali Iza 
i Szymon Janeczek z Mszany Dolnej.

Wyniki konkursów:
• Najmłodsza uczestniczka: Nadia 

Dąbrowska (6 m-cy), Kasinka Mała,
• Najstarszy uczestnik: Kazimierz 

Lipień (88 lat), Rabka,
• Uczestnicy z najdalszego zakątka 

Polski: Natalia Mamak, Wrocław.

Konkurs wiedzy o Beskidzie Wyspo-
wym i organizatorach wydarzenia:
• I miejsce: Monika Okońska, 

Wieliczka,
• II miejsce Paweł Pasionek, 

Dobrociesz k. Iwkowej,
• III miejsce: Wiktor Kokosiński, 

Kraków. 
• Rodzinne odkrywanie: Rodzina 

Słońskich z Rabki. 
• Najmilsza turystka: Katarzyna 

Bogucka - Adamczyk,
• Najmilszy turysta: Stanisław Cygal, 

Przenosza.

Projekt został dofinansowany ze środ-
ków Województwa Małopolskiego  
w ramach konkursu „Małopolska Go-
ścinna”

Realizatorem projektu jest Funda-
cja Rozwoju Regionu Rabka wraz  
z 19 gminami, Kołem Pszczelarza  
w Mszanie Dolnej i Forum Gmin Beski-
du Wyspowego.

Pierwsze miejsce dla „Jedynki”

Za zakończenie akcji 
odkrywanie Lubogoszczy 



Zagórzański Jarmark
Bożonarodzeniowy, 11.12.2022


