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Życzymy, by tegoroczne, wyjątkowe 
Święta Bożego Narodzenia

były dla nas czasem niezachwianej wiary w pogodne jutro
i umiejętności dostrzegania dobra w drugim człowieku

Mieszkańcom Miasta życzą 
Rada Miejska, Burmistrz Miasta 

i Pracownicy Urzędu Miasta Mszana Dolna



Zima 4/2020www.mszana-dolna.eu2

Informator

Redakcja
Kwartalnik „Pod Lubogoszczą”
Wydawany przez Samorząd Miasta Mszana Dolna

Adres redakcji:
ul. Marszałka Piłsudskiego 2
34-730 Mszana Dolna
tel. 18 33 10 633
fax: 18 33 11 555
e-mail: gazeta@mszana-dolna.pl

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i zastrzega sobie prawo 
do skracania artykułów i korespondencji oraz opatrywania 
ich własnymi tytułami

Redakcja Cennik reklam:
Cennik reklam okładka (netto)
¼ strony – 200 zł
½ strony – 300 zł
cała strona – 500 zł

Cennik reklam (środek) netto
¼ strony – 160 zł
½ strony – 240 zł
cała strona – 400 zł

Reklama w dwóch kolejnych 
numerach – zniżka 10%
w 3 kolejnych – zniżka 20%
w 4 kolejnych – zniżka 30%

Cennik reklam:
Cennik reklam okładka (netto)
¼ strony – 200 zł
½ strony – 300 zł
cała strona – 500 zł

Cennik reklam (środek) netto
¼ strony – 160 zł
½ strony – 240 zł
cała strona – 400 zł

Reklama w dwóch kolejnych 
numerach – zniżka 10%
w 3 kolejnych – zniżka 20%
w 4 kolejnych – zniżka 30%

Cennik reklam:

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

       

    Szczepionki na grypę dla seniorów 75+

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE

Zapraszamy pacjentów 75+ korzystających ze
świadczeń lekarza rodzinnego 

w SP ZOZ w Mszanie Dolnej, ul. Matejki 13 

na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie 

Zapisy 18 33 100 28
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Szanowni Państwo!

M inęły dwa lata obecnej 
kadencji. Czasy, w któ-
rych przyszło mi pełnić 

zaszczytną funkcję Burmistrza 
Miasta Mszana Dolna nie zdarzyły 
się wcześniej w całej 30-letniej hi-
storii mszańskiego samorządu.  
Oczywiście mowa tu o panującej pan-
demii koronawirusa. Stan epidemii 
wpłynął na wiele form życia społecz-
nego i gospodarczego, a także funkcjo-
nowanie instytucji samorządowych. 
Wiele procedur i działań musieliśmy 
dostosować do nowej, nieznanej wcze-
śniej sytuacji. Wpłynęła ona również 
na plany inwestycyjne oraz kalendarz 
wydarzeń w mieście. Na pewno nie 
tylko mnie szkoda jest, że nie odby-

ły się tradycyjne Dni Mszany Dolnej, 
a inne uroczystości obchodzone były 
w ograniczonym zakresie. Wiele ak-
tywności przeniosło się do Internetu. 
Na portalu Facebook pojawiła się stro-
na (fanpage) Urzędu Miasta Mszana 

Dolna. Pojawiają się tam regularnie in-
formacje istotne dla mieszkańców. Za-
chęcam do jej odwiedzania, obserwo-
wania i polubienia. W tym roku inaczej 
też musiałam zorganizować spotkania 
z mieszkańcami. Nie brakowało tych 
indywidualnych i osiedlowych, jed-
nak nie mogłam zorganizować spo-
tkania dla wszystkich mieszkańców, 
tak jak to miało miejsce w 2019 roku 
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kul-
tury. Spotkania przyjęły formę „Pytań 
i odpowiedzi”. Ciągle mam nadzieję, 
że „na żywo” będziemy mogli spotkać 
się na wiosnę przyszłego roku. Zapra-
szam do lektury tego wydania „Pod 
Lubogoszczą”.

Szanowni Mieszkańcy

P o dłuższej przerwie oddaje-
my Wam do lektury kolejne, 
skumulowane wydanie na-

szego samorządowego czasopisma. 
Chciałbym przybliżyć Państwu 
czym zajmowała się Rada Miejska 
w czasie od ostatniego wydania. 
Na sesji marcowej gościliśmy poseł Ur-
szulę Nowogórską, która przedstawiła 
Radnym sprawy którymi zajmowała 
się w Sejmie. Poinformowała o tym, że 
złożyła interpelację poselską w sprawie 
budowy obwodnicy Mszany Dolnej, 
oraz odniosła się do pytań Radnych 
dotyczących spraw panującej już wtedy 
epidemii.
Pytania o sprawy epidemii Radni kie-
rowali również do p. Burmistrz. Pytano 
przede wszystkim o funkcjonowanie 
naszego Ośrodka Zdrowia. Z ważniej-
szych uchwał podjętych podczas mar-
cowej sesji można wymienić Uchwałę 
o przystąpieniu miasta Mszana Dolna 
do realizacji projektu p.n. „Poprawa za-
rządzania dziedzictwem kulturowym 
poprzez utworzenie Ośrodka Kul-
tury i Tradycji Górali Zagórzańskich 
w Mszanie Dolnej”. Umożliwiło to pani 
Burmistrz podjęcie starań o pozyska-
nie środków na dokończenie budowy 
domu kultury przy stadionie. Kolejno 
podjęto szereg uchwał związanych 
z gospodarką odpadami komunalnymi. 
Rada rozpatrzyła pozytywnie petycję 
mieszkańców w sprawie budowy chod-
nika – bulwarów przy ul. Spadochro-

niarzy, określono również szczegółowe 
wymogi Raportu o stanie Miasta Msza-
na Dolna, według których burmistrz 
powinien przygotować ten dokument.
Sesja kwietniowa to kolejne pytania 
Radnych do p. Burmistrz o organiza-
cje i funkcjonowanie miasta w czasie 
epidemii. Pytano również o wiosenne 
remonty dróg i czy finanse miasta będę 
uszczuplone w związku ze stanem 
pandemii, oraz czy przewidywane jest 
wprowadzenie jakichś oszczędności 
w Urzędzie i jednostkach mu podle-
głych. Najważniejsze uchwały tej sesji, 
dotyczyły spraw pomocy mieszkańcom 
i przedsiębiorcom w czasie epidemii. 
Radni zwrócili uwagę na konieczność 
zadbania o większe bezpieczeństwo na 
ścieżce rowerowej, na którą niejedno-
krotnie wjeżdżają samochody, motocy-
kle lub quady. Padły pytania o dokoń-
czenie asfaltu na odcinku ścieżki, oraz 
o stan zasobów wody pitnej. 
W maju obradowano nad: stanem za-

awansowania sprawy połączenia dro-
gowego ulicy Fabrycznej z Ogrodową 
oraz ponownie pytano p. Burmistrz 
jakie działania podjęła w sprawie budo-
wy drogi łączącej ul. Ogrodową z ron-
dem przy ul Orkana. Radni wskazali na 
konieczność opracowania koncepcji dla 
tych inwestycji. Dyskutowano o możli-
wościach użyczenia lokalu miejskiego 
na osiedlu Krakowska dla Stowarzy-
szenia osób niepełnosprawnych. Rad-
ni pytali o: rządowy program „Czyste 
powietrze”, budowę zbiornika retencyj-
nego na Mszance oraz kiedy ruszy bu-
dowa drogi na ul. Mroza – os. Pańskie. 
Zwrócono również uwagę p. Burmistrz 
na potrzebę zabezpieczenia po zimie lo-
dowiska, które nadal leży na stadionie.
Sesję czerwcową zdominowały tematy 
powodziowe. Radni zgłaszali mnóstwo 
zniszczeń i uszkodzeń dróg, przejaz-
dów przez potoki oraz problemy pod-
tapiania i zalewania domostw przez źle 
wyregulowane potoki. Wnioskowano 
do Burmistrz o wystąpienie o zgodę 
na pobór żwiru z lokalnych rzek i po-
toków na remonty dróg. Przyjęto dwa 
oświadczenia. Jedno w sprawie uczcze-
nia XXX rocznicy odrodzenia samorzą-
du terytorialnego, a drugie w sprawie 
podziękowania dla Dyrekcji Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Krakowie za 
budowę ronda na ulicy Orkana. Na-
stępnie przedstawiono sprawozdania 
za rok 2019: Straży Miejskiej, Policji, 
Ochotniczej Straży Pożarnej, Ośrodka 
Zdrowia. W pytaniach kierowanych do 
p. Burmistrz Radni apelowali o podjęcie 
działań mających na celu przejmowanie 

Burmistrz Miasta 

Słowo od Przewodniczącego

Anna Pękała
Burmistrz Miasta

Mszana Dolna
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na własność miasta dróg będących we 
władaniu. 
Debata nad Raportem o stanie Miasta, 
oraz uchwały w sprawach wotum za-
ufania i absolutorium dla Burmistrz 
Miasta to najważniejsze tematy XXV 
sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 
pod koniec lipca. Rok rocznie kwestie 
te poddaje się pod obrady w czerwcu, 
jednak stan epidemii odsunął w tym 
roku ich załatwienie o miesiąc. Do 
debaty, mimo takiej możliwości nie 
zgłosili się mieszkańcy Miasta. Punkt 
ten zatem został pominięty. Następnie 
pytania w sprawie Raportu i przedsta-
wionego w nim stanu Naszego Miasta 
mieli możliwości zadawać Radni. Py-
tano m.in. o działania Ośrodka Zdro-
wia, infrastrukturę wodnokanalizacyj-
ną, infrastrukturę drogową, komisję 
urbanistyczną, akcję pn. Zagórzańskie 
dziedziny, kiedy powstanie ogrodzenie 
placu zabaw przy ul. Marka, budżet 
Miasta – realizację dochodów majątko-
wych, usuwanie azbestu z terenu Mia-
sta, kontrole utylizacji odpadów, herb 
Miasta, kontrolę w zakresie podatków 
i opłat, kontrolę wywozu nieczystości, 
promocję Miasta, działalności Domu 
Kultury. Radni zgłosili wniosek opra-
cowania informatora Miasta i opubliko-
wania go na stronie internetowej Urzę-
du Miasta. Kolejno podjęto Uchwałę 
w sprawie udzielenia wotum zaufania 
dla Burmistrza Miasta Mszana Dolna. 
Następnym punktem było rozpatrzenie 
sprawozdania fi nansowego oraz z wy-
konania budżetu Miasta za rok 2019. Po 
tym nastąpiło głosowanie w sprawie 
udzielenia Burmistrz Miasta absoluto-
rium. Uchwała została podjęta. 
Gościem sierpniowej sesji Rady Miej-
skiej była p. Ewa Przybyło, która obec-
nie pełni funkcję Przewodniczącej Za-
rządu Związku Gmin Dorzecza Górnej 
Raby, który to związek jest właścicielem 
mszańskiej oczyszczalni ścieków. Radni 
mieli wiele pytań o działalność oczysz-
czalni. Padły pytania m.in.: jak rozli-
czane są poszczególne gminy w sto-
sunku do zużycia wody i oddawania 
ścieków, o brak zapłaty podatku przez 
Spółkę dla Miasta, o obecną działalność 

Związku, o obecność w Związku Mia-
sta Rabka-Zdrój, o inwestowanie w in-
frastrukturę kanalizacyjną, czy w sieci 
są dokonywane badania szczelności, 
przez jakie fi rmy i czy wyniki badań 
są jawne i dostępne. Dyskutowano na 
temat planów działania Związku, pla-
nów modernizacji oczyszczalni ścieków 
w Mszanie Dolnej, sposobu fi nansowa-
nia działalności Związku, bieżącego 
budżetu Związku Gmin. Pytania do p. 
Burmistrz dotyczyły m.in. sprawy za-
mykania przejazdów kolejowych i po-
dejmowanych przez Burmistrz działań 
mających zapobiec ich zamknięciu, 
możliwości budowy ścieżki spacero-
wo-rowerowej w kierunku Podobina. 
Po raz kolejny padły pytania o termin 
oddania do użytku wyremontowanego 
stadionu. Podjęto uchwałę w sprawie 
wyrażenia woli przystąpienia Miasta do 
programu „Fundusz Dróg Samorządo-
wych”. Dało to możliwość p. Burmistrz 
wystąpienia o dodatkowe pieniądze na 
remonty lub budowę dróg w Naszym 
Mieście. Przewodniczący Rady poinfor-
mował o możliwości pozyskania dotacji 
na cele kulturowo-promocyjne ze sto-
warzyszenia Euroregion Tatry, którego 
Mszana Dolna jest członkiem. 
W ostatnim czasie wprowadzone zo-
stały nowe zasady korzystania z par-
kingów na terenie miasta. Jest to sytu-
acja nowa, która wymaga obserwacji, 
a z czasem zapewne wprowadzenia 
zmian. Radni już przygotowują wnio-
ski do p. Burmistrz, które wynikają za-
równo z własnych obserwacji jaki i gło-
sów mieszkańców.
Na sesji październikowej uchwalo-
no Programu Rewitalizacji dla Mia-
sta Mszana Dolna na lata 2020 – 2027, 
podjęto również szereg uchwał porząd-
kujących sprawy gospodarki śmiecio-
wej i stref parkowania. Radni pytali 
Burmistrz m.in. o sprawy: rozwiązań 
komunikacyjnych w mieście mających 
na celu usprawnienie ruchu pojazdów, 
porządkowe na terenie miasta – napra-
wy dróg, chodników, poprawy este-
tyki miasta – odmalowanie muralu na 
wiadukcie kolejowym przy ul. Orkana, 
wykoszenie trawy przy ujęciach wody, 

rozbudowy siedziby Biblioteki Miej-
skiej. Ponowione zostało pytanie o pra-
ce nad nowym Planem Zagospodaro-
wania Przestrzennego Mszany Dolnej. 
Pytano o budżet miasta i oszczędności 
zarządzone w związku z pandemią, 
oraz jaka jest szansa, że przejazdy ko-
lejowe przy ul. Słomka nie zostaną 
zamknięte do końca października. Po-
ruszono temat funkcjonowania toalet 
na placu targowym. Padły wnioski 
o określenie jasnych zasad funkcjono-
wania i godzin otwarcia. Wnioskowano 
o odnowienie przejść dla pieszych na 
terenie miasta.
Podczas sesji listopadowej wśród pod-
jętych uchwał znalazły się m.in.:
- uchwała dotycząca ustalenia wyna-

grodzenia dla burmistrza miasta,
- uchwały budżetowe,
- porządkujące sprawy zarządu nieru-

chomościami będącymi własnością 
miasta,

- uchwała powołująca nowy skład 
Rady Społecznej przy Ośrodku 
Zdrowia.

Pytania kierowane przez Radnych do 
pani Burmistrz dotyczyły: możliwości 
wydłużenia godzin otwarcia stadionu, 
udziału miasta w kampanii sadzenia 
roślin miododajnych zorganizowanej 
przez Lokalną Organizację Turystycz-
ną. Ponowiono pytanie o inwestycję 
rozbudowy Biblioteki Miejskiej i spra-
wę zamykania przez PKP przejazdów 
kolejowych. Pytano dlaczego terminy 
wywozu ścieków beczkowozem są tak 
długie, czemu Górna Raba nie przyjmu-
je ścieków. 
Radni pytali o wniosek o dofi nansowa-
nie budowy kina i domu kultury przy 
stadionie. Dlaczego wniosek nie uzy-
skał dofi nansowania, oraz o planowaną 
przebudowę wodociągu na ulicy Ma-
tejki. Kto wygrał przetarg i kiedy ruszą 
prace.
Pomiędzy sesjami Radni brali udział 
w pracach poszczególnych komisji, 
gdzie poruszane były wszystkie ważne 
dla mieszkańców problemy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Matoga

M iasto zamówiło 2 000 
maseczek wielokrotne-
go użytku, które uszyła 

lokalna firma. Każda maseczka 
została zapakowana przez pra-
cowników Urzędu wraz z krótką 
instrukcją użytkowania.   

Trafi ły one na przełomie kwietnia 
i maja bezpośrednio do seniorów, część 
maseczek przekazana została również 
do naszych szkół. Pomysłodawczy-
nią tej akcji była radna Agnieszka Sa-
sal. Burmistrz podziękowała Radnym 
Miejskim, dzięki którym udało się 
szybciej doręczyć maseczki: Stanisła-

wowi Antoszowi, Janinie Flig – Wi-
ceprzewodniczącej Rady, Kamilowi 
Kordzie, Januszowi Matodze – Prze-
wodniczącemu Rady, Radosławowi 
Rusnarczykowi, Agnieszce Sasal, Jo-
annie Sochackiej, Bogdanowi Surów-
ce i Tadeuszowi Żmudzie. Maseczki 
roznosili również pracownicy Urzędu 

Akcja „Maseczki dla mszańskich Seniorów” 
W CZASIE PANDEMII
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Do Urzędu Miasta w Msza-
nie Dolnej wpłynął wniosek 
w sprawie uzgodnienia pro-

jektu budowlanego na realizację za-
dania pn. „Budowa nowej linii kole-
jowej Podłęże – Szczyrzyc-Tymbark 
/ Mszana Dolna oraz modernizacja 
istniejącej linii kolejowej nr 104 Cha-
bówka – Nowy Sącz – etap I: prace 
przygotowawcze”. Zainteresowane 
osoby zapraszamy do zapoznania się 
z dokumentacją w Urzędzie Miasta 
Mszana Dolna w godzinach pracy 
Urzędu. 
Z uwagi na przestrzeganie zasad bez-

pieczeństwa w stanie epidemii prosi-
my wcześniej o wykonanie telefonu 
i umówienie się na konkretny termin 
w Wydziale Inwestycji Urzędu Mia-
sta, tel. 18 33 10 622 wew. 210 

red. i fot. UM

Rządowy Fundusz Inwestycji Lo-
kalnych to środki przeznaczone 
na  dotacje dla gmin, powiatów 

i miast, łącznie w skali całego kraju 
aż 6 miliardów złotych. Te, potocznie 
zwane „środki covidowe” to dostęp 
do wielkiego rządowego programu 
wsparcia inwestycji dla gmin i powia-
tów, które borykają się z trudnościami 
fi nansowymi w czasie epidemii.
Stworzona tarcza dla samorządów 
to droga zrównoważonego rozwoju, 
który w równym stopniu wspiera za-
równo duże miasta, jak i najmniejsze 
miejscowości. Kwoty dotacji dla po-
szczególnych samorządów wynikają 

z relacji wydatków majątkowych i za-
możności gmin i powiatów. Źródłem 
fi nansowania projektu jest Fundusz 
COVID-19.  Wsparcie jest bezzwrotne.
W ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Samorządowych Miasto 
Mszana Dolna otrzymało wsparcie 
w wysokości 1 009 393,00 zł.  Środki 
przekazane przez rząd za pośred-
nictwem wojewodów będzie można 
wykorzystać na bliskie ludziom inwe-
stycje a także inne niezbędne lokalnie 
działania. Na XXVII Sesji Rady Miej-
skiej, 5 października Burmistrz Miasta 
Anna Pękała przekazała informacje, że 
środki zostaną przeznaczone na m.in. 
budowę wodociągu na ul. Matejki.

red. i fot. UM
na podstawie: www.gov.pl

Dobiegł końca remont drogi na 
Zarabiu. Zadanie realizowane 
było przy udziale środków 

z budżetu Województwa Małopol-
skiego związanych z wyłączeniem 
z produkcji gruntów rolnych pn. : Re-
mont drogi dojazdowej do gruntów 
„Pod Okrągłą” w Mszanie Dolnej. 
Otrzymaliśmy dotację w wysokości 30 
000 zł, natomiast łączna kwota inwe-
stycji to 87 534,18 zł. Za remont drogi 
odpowiadała fi rma „Profexim”  Sp. J.   
Nowa nawierzchnia została wypro-
fi lowana i utwardzona. Udrożniono 
istniejący rów odwodniający. Długość 
remontowanego odcinka wynosiła 
300 m.

red. i fot. UM

Modernizacja linii kolejowej 
nr 104 Chabówka-Nowy Sącz

Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych – 

przyznano środki dla miasta

Zmiany na 
jesień 

– droga na 
Zarabiu

– zapoznaj się z dokumentacją projektu budowlanego 
w Urzędzie Miasta

i Straż Miejska. Swoje diety za pracę 
Przewodniczącego i Wiceprzewodni-
czącej zdecydowali się przekazać na 
rzecz walki z pandemią Janusz Matoga 
i Janina Flig. Dodatkowo przekazali oni 
niezbędne środki do dezynfekcji i przy-
łbice do SP ZOZ „Vital Med”.
Ponadto z inicjatywy radnego Michała 
Liszki przygotowane zostały dyplo-
my, które zostaną doręczone osobom 
zaangażowanym w akcję „Mszana 
Dolna i okolice – szyjemy maseczki 
dla polskich medyków”.  Inicjatywa 
wyszła od małżeństwa Doroty i Bartka 

Kisiewiczów z Mszany Górnej. Głów-
nym punktem kontaktowym, centrum 
zaopatrzenia był Salon i Pracownia Su-
kien Ślubnych Viktoria, dzięki uprzej-
mości Beaty Pandyry i Marzeny Wal-
czyńskiej. Tam można było zostawić 
zakupione materiały i przekazać je 
osobom, które szyły maseczki, albo in-
dywidualnie zgłosić się po materiał by 
uszyć maseczki. 
W akcję zaangażowało się mnóstwo 
ludzi z Mszany Dolnej i okolic, niemal 
z całego z powiatu limanowskiego, ale 
także powiatów sąsiednich np. z Łącka 

czy Nowego Sącza, Skomielnej Czar-
nej, Lubnia, ponad 130 osób. Chcieli-
byśmy dotrzeć do wszystkich, którzy 
uczestniczyli w tej akcji, jesteśmy im za 
to bardzo wdzięczni. Poświęcony czas, 
bezinteresowna pomoc, mocne zaan-
gażowanie i otwarcie na ludzi, w czasie 
kiedy kontakt z drugim człowiekiem 
może być zagrożeniem to bezcenne 
wartości, które najbardziej doceniamy 
w tych trudnych czasach.

Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuje-
my Wam wszystkim!



27 maja 1990 roku odbyły się wolne wybory do samorządu 
terytorialnego; w tym dniu wybrano również 29 radnych 
z terenu Miasta i Gminy Mszana Dolna. Pierwsza inaugura-
cyjna sesja nowo wybranej rady odbyła się 6 czerwca 1990 
roku w budynku Urzędu Miasta i Gminy Mszana Dolna 
przy ul. Józefa Piłsudskiego 2. Na tej sesji wybrano Przewod-
niczącego Rady Miasta i Gminy, którym został Zbigniew 
Kurek i ustalono liczbę członków Zarządu Miasta i Gminy 
(do pierwszego Zarządu weszli: Jan Kuc, Józef Lulek, Ta-
deusz Patalita, Czesław Filipiak) oraz ustalono liczbę Wice-
przewodniczących Rady. Na drugiej sesji w dniu 20 czerwca 
1990 roku ustalono nazwę Rady, wybrano Burmistrza Miasta 
i Gminy – został nim Edward Liszka oraz pozostałych człon-
ków zarządu, wybrano także Wiceprzewodniczących Rady 
Miasta i Gminy. 

26 kwietnia 1991 roku Rada Miasta i Gminy po przepro-
wadzeniu konsultacji z mieszkańcami przyjęła Uchwałę Nr 
XII/100/91 o wystąpienie z wnioskiem o podział wspól-
nych do tej pory organów Miasta i sąsiadującej z nim Gmi-
ny i utworzenie w to miejsce Gminy Mszana Dolna  i Mia-
sta Mszana Dolna. Gmina miejska miała objąć teren Miasto 
Mszana Dolna, natomiast Gmina Wiejska miała objąć teren 9 
wsi wchodzących w skład likwidowanej jednostki. Po rozpa-
trzeniu wniosku Rada Ministrów Rozporządzeniem z dnia 26 
września 1991 roku w sprawie podziału lub połączenia nie-
których miast i gmin w których dotychczas działały wspólne 
organy oraz zmiany i ustalenia ich nazw i siedzib dokonała 
podziału Miasta i Gminy na dwie odrębne jednostki z dniem 
1 stycznia 1992 roku. Dla nowo powstałej Gminy Mszana 

Dolna pojawiły się nowe możliwości fi nansowania terenów 
wiejskich. Dla Miasta Mszana Dolna  rok 1992 był podwójnie 
symboliczny – poza podziałem na dwie jednostki samorządu 
terytorialnego mijało 40 lat, kiedy po drugiej wojnie świato-
wej miastu przywrócono prawa miejskie. Rozpoczynała się 
zupełnie nowa historia. 

Wszystkie zamierzenia, wyzwania, działania, które rozpo-
częły się z początkiem lat dziewięćdziesiątych doprowadziły 
do funkcjonowania miasta w obecnym kształcie. Część dzia-
łań podejmował samorząd przeznaczając własne środki na 
telefonizację, gazyfi kację, miejskie oświetlenie, rozbudowę 
kanalizacji i przebudowę wodociągów. Również działania 
mieszkańców, poprzez tworzenie społecznych komitetów 
budowy wodociągów za środki społeczne przyczyniły się 
do zmian z korzyścią dla miasta. Inwestycje miejskie to nie-
ustanne działania zmierzające do zmian w miejskiej infra-
strukturze. Na przestrzeni trzech dekad to również zmiany, 
które wywołane zostały przez żywioły - budowa nowych 
dróg po powodziach, które dotknęły miasto, mostów i kła-
dek czy walka z osuwiskami. Ostatnie znaczące inwestycje to 
wybudowanie dwóch stacji uzdatniania wody. 

Intensywne przemiany Mszany Dolnej to ostatnie lata – od-
nowiony Park Miejski, Plac Targowy, Rynek, tereny komu-
nalne przy ul. Starowiejskiej w ramach programu rewitaliza-
cji miasta, dzięki pozyskanym dotacjom europejskim. Nowe 
obiekty sportowe – boiska Orlik 2012, pełnowymiarowa 
Miejska Hala Sportowa to tętniące życiem centra. 

30-lecie Samorządu
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Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Bibliote-
ki, Orkiestry Ochotniczej Straży Miejskiej, chórów, grup śpie-
waczych oraz innych zespołów artystycznych powoduje, że 
oferta kulturalna jest bardzo atrakcyjna. Niewątpliwie minu-
sem jest brak odpowiedniej infrastruktury, stąd decyzja o du-
żych inwestycjach w zakresie kultury: zakończenie budowy 
budynku nowego MOK – stan surowy zamknięty, który ma 
w przyszłości pełnić funkcję Centrum Kultury i Tradycji Gó-
rali Zagórzańskich oraz rozbudowy Biblioteki Miejskiej jako 
Centrum Wiedzy, Kultury oraz Życia Społecznego.
Od roku 2008 współpracujemy z słowacką gminą Niżna. Do 
tej pory zrealizowaliśmy dofi nasowane ze środków Eurore-
gionu TATRY dwa projekty „Zagórzańsko-Orawskie Spotka-
nie Kultur” oraz „Poznajmy się bliżej”. Dzięki tym doświad-
czeniom udało nam się zorganizować wydarzenia kulturalne 
po polskiej i słowackiej stronie. Wydaliśmy wspólne albumy 
i mapy, w naszym mieście powstała sieć tablic informacyjno-
-turystycznych. W 2018 roku odnowiliśmy współpracę z wę-
gierskim miastem Biri. 

Aktywność mieszkańców objawia się na różnych polach. 
Zrzeszeni w stowarzyszeniach ludzie niosą pomoc potrze-
bującym – niepełnosprawnym, chorym, czy ubogim. Innym 
tworzą organizacje zagospodarowujące wolny czas miesz-
kańcom poprzez różnorodne zajęcia, naukę, wycieczki, czy 
zorganizowany odpoczynek. 

Miasto stara się koncentrować na poprawie bazy rekreacyj-
no-wypoczynkowej. Powstały dwie siłownie zewnętrzne: 
w parku miejskim oraz na stadionie miejskim. W 2018 roku, 

w ramach Budżetu Obywatelskiego udało zmienić teren 
w okolicy rzeki Mszanka – dzięki czemu miasto zyskało nowy 
teren rekreacyjny – plażę miejską z boiskami do siatkówki 
plażowej. W 2019 przy boiskach Orlik powstał nowy plac 
zabaw „Baśniowa Kraina” – Stowarzyszenie „Lubogoszcz” 
zrealizowało ten projekt dzięki środkom z Lokalnej Grupy 
Działania Stowarzyszenie „Lubogoszcz”.  Możemy pochwa-
lić się nową inwestycją rekreacyjną, zakończyła się realizacja 
zadania pod nazwą: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rze-
ki Mszanki”. Całkowita długość ścieżki rowerowej od startu 
przy plaży do pętli przy rzece Rabie i z powrotem wynosi 4 
400 m, zamontowane zostały  elementy małej architektury: 
ławostoły i stojaki na rowery. Korzystają z niej mieszkańcy 
miasta, natomiast w przyszłości planujemy włączyć ścieżkę 
w sieć małopolskich ścieżek rowerowych. Trwa przebudowa 
stadionu miejskiego na kompleks lekkoatletyczny z budową 
nowych stanowisk m.in. rozbiegu do rzutów: kulą, dyskiem, 
oszczepem, młotem, do skoków – w dal i wzwyż oraz bu-
dową boiska wielofunkcyjnego wykonanego z nawierzchni 
poliuretanowej.

Podstawą dalszych zmian jest realizacja założeń w opraco-
wanej i uchwalonej Strategii Rozwoju Miasta Mszana Dol-
na na lata 2020-2030  - to pierwszy dokument, który określa 
wizje rozwoju miasta, kluczowe zadania i projekty oraz mi-
sję miasta w perspektywie do 2030 roku oraz  nowy Gmin-
ny Program Rewitalizacji na lata 2020-2030, który obejmuje 
szczegółowo fragment miasta. Mamy nadzieję, że te doku-
menty pozwolą korzystać z nowych źródeł dofi nansowania.

2020
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Radni Kadencja 1990-1994 Radni Kadencja 1994-1998 Radni Kadencja  1998-2002 Radni Kadencja 2002-2006
1. Banasiak Maria Antosz Michał Antosz Stanisław Bierowiec Józef – Wiceprze-

wodniczący Rady 
2. Dziętło Stanisław Filipiak Tadeusz – Przewod-

niczący Rady
Chorągwicki Adam Chorągwicki Marek 

3. Janik Tomasz Gocał Władysław – Wice-
przewodniczący Rady

Cieżak Piotr Ciężadlik Tadeusz 

4. Józefi ak Stanisław – Wice-
przewodniczący Rady

Józefi ak Stanisław Dudzik Janusz Dudzik Janusz 

5. Kaja Kazimierz Kluba Henryk Dziętło Stanisław Dudzik Stanisław 
6. Kowal Eugeniusz Kogut Sabina Franczak Aleksandra – Prze-

wodniczący Rady
Dziętło Stanisław 

7. Kurek Zbigniew Kowalczyk Józef Gacek Wojciech – Wiceprze-
wodniczący Rady

Gocał Władysław 

8. Lipień Stanisław Majkowski Tadeusz Godawski Dariusz Leżańska Lucyna Zofi a 
9. Liszka Edward Miśkowiec Andrzej Knapczyk Władysław Mrózek Stanisław 
10. Łabuz Kazimierz – Przewod-

niczący Rady
Pakosz Andrzej Król Mieczysław Rusnak Roman 

11. Mikołajka Jan Popiołek Kazimierz Kusz Bożena Szynalik Jan 
12. Rusnak Jadwiga Popiołek Walenty Mrózek Władysław Świerk Andrzej 
13. Surówka Bogdan Psarski Bogumił Rusnak Roman Widzisz Wojciech 
14. Szendera Stanisław Sitkowski Franciszek Sitkowski Franciszek Zapała Jan - Przewodniczący 

Rady
15. Szynalik Jakub Świerk Andrzej Stożek Kazimierz Zapała Tadeusz
16. Widzisz Wojciech Wietek Stanisław Widzisz Wojciech 
17. Wyroba Piotr Wróbel Józef Wietek Stanisław 
18. Wyroba Piotr Zapała Jan 
19. Chudzikiewicz Antoni Zapała Tadeusz 
20. Szczypka Danuta Żądło Władysław Jerzy
21. Potaczek Zdzisław

30-lecie Samorządu
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Burmistrzowie Miasta Mszana Dolna w latach 1990-2020 Przewodniczący Rady w latach 1990-2020
Edward Liszka – 1990  
(Burmistrz Miasta i Gminy Mszana Dolna) 

Kazimierz Łabuz 1990-1994 
(Przewodniczący Miasta i Gminy Mszana Dolna)

Antoni Róg – 1990-1992 Tadeusz Filipiak 1994-1998
Tomasz Janik – 1992-1994 Aleksandra Franczak 1998-2002
Antoni Róg 1994-1998 Jan Zapała 2002-2006
Józef Kowalczyk 1998-2002 Władysław Jerzy Żądło 2006-2010
Józef Kowalczyk 2002-2006 Eugeniusz Sieja 2006-2010
Tadeusz Filipiak 2006-2010 Adam Malec 2010-2014
Tadeusz Filipiak 2010-2014 Agnieszka Helena Modrzejewska-Potaczek 2014-2018
Józef Kowalczyk 2014-2018 Janusz Matoga 2018-2023
Anna Pękała 2018-2023



Odeszli
1. śp. Banasiak Maria 7. śp. Miśkowiec Andrzej 
2. śp. Dziętło Stanisław 8. śp. Pakosz Andrzej 
3. śp. Kowal Eugeniusz 9. śp. Psarski Bogumił 

4. śp. Mikołajka Jan 10. śp. Chudzikiewicz Antoni 
5. śp. Szendera Stanisław 11. śp. Żądło Władysław
6. śp. Kluba Henryk 12. śp. Rataj Robert Andrzej 

Najdłużej sprawowana funkcja Radnego:
1. śp. Dziętło Stanisław, kadencja: 1990-1994, 1998-

2002, 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014
2. Szynalik Jan, kadencja: 2002-2006, 2006-2010,  

2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

2020
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Radni Kadencja 2006-2010 Radni Kadencja 2010-2014 Radni Kadencja  2014-2018 Kadencja    2018-2023
1. Bierowiec Józef Broczkowski Władysław - 

Wiceprzewodniczący Rady
Antosz Stanisław Antosz Stanisław 

2. Dziętło Stanisław Cieżak Bogumiła Dziadkowiec Stanisława 
Barbara 

Flig Janina – Wiceprzewodni-
czący Rady

3. Franczak Anna Cieżak Piotr Flig Janina Korda Kamil 
4. Łacna Irena Aleksandra Dara Rafał Janusz - Sasal 

Agnieszka 
Matoga Janusz Liszka Michał 

5. Malec Adam Dudzik Stanisław Andrzej Modrzejewska-Potaczek 
Agnieszka Helena – Prze-
wodnicząca Rady

Matoga Janusz– Przewodni-
czący Rady

6. Orzeł Agnieszka Dulęba Maciej Michał - Wi-
dzisz Artur 

Pazdur Krystyna Pazdur Krystyna 

7. Potaczek Ryszard  Dziętło Stanisław  - Wietrzyk 
Adam 

Piątkowski Bartosz Rusnarczyk Radosław 

8. Radomski Radosław Grze-
gorz 

Karczewski Jerzy Jan Popiołek Łukasz Leszek Sasal Agnieszka 

9. Rataj Robert Andrzej – Wice-
przewodniczący Rady II

Kotarba Joanna Maria Sasal Agnieszka – Wiceprze-
wodnicząca Rady

Sitkowski Ryszard 

10. Sieja Eugeniusz – Przewodni-
czący Rady

Łacna Irena Małgorzata Sitkowski Ryszard Smaga Elżbieta 

11. Stożek Kazimierz Malec Adam Jan – Przewod-
niczący Rady 

Stożek Jan Sochacka Joanna 

12. Szynalik Jan Rataj Robert Andrzej Surówka Bogdan Surówka Bogdan 
13. Wacławik Wacław Stożek Jan Szynalik Jan Szynalik Jan 
14. Wójcik Grzegorz Szynalik Jan Wardyński Jacek Wardyński Jacek 
15. Żądło Władysław – Przewod-

niczący Rady
Wardyński Jacek Tadeusz Zapała Tadeusz Żmuda Tadeusz
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12 grudnia w Domu Zakon-
nym Sióstr Franciszkanek 
Rodziny Maryi miejsce mia-

ła wielka uroczystość. Odznaczenie 
Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległo-
ści odbierała s. Efrema – Józefa Zadrąg. 
W imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy 
dekoracji dokonał Sekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezydenta minister Piotr 
Ćwik, wcześniej Wojewoda Małopol-
ski. Matka Generalna Zgromadzenia s. 
Janina Kierstan przedstawiła życiorys 
siostry, który jak mocno poskreślała 
może się stać wzorem dla młodych lu-
dzi. Jako 16-letnia dziewczyna w 1941 
roku wstąpiła do konspiracji, mając 
w najbliższym otoczeniu dwóch braci 
Antoniego ps. „Rybak” i Jana ps. Znicz 

działających już w lokalnej organizacji 
niepodległościowej Ognisko Postępu 
Polski „Ziarno”. Posługując się pseu-
donimem „Dziewanna” pełniła funkcję 
kolporterki, łączniczki i sanitariuszki. 
Zajmowała się przenoszeniem prasy 
konspiracyjnej i pracowała w drukar-
ni, która znajdowała się w piwnicy jej 
rodzinnego domu pod Krasnymsta-
wem. Wykorzystywała w tym celu 
zaświadczenie, które stanowiło, że 
jest jedynym pracownikiem na gospo-
darstwie u swojego ojca, glejt chronił 
przez łapankami i pomagał wywinąć 
się z każdej opresji. Równocześnie 
przygotowywała materiały opatrun-
kowe do sterylizacji i przekazywała 
je siostrom zakonnym pracującym 

w szpitalu powiatowym. Zimą 1942 
roku aresztowano jej brata Antonie-
go, którego później stracono. Pomimo 
zagrożenia działała dalej, opiekowała 
się rannym żołnierzem Batalionów 
Chłopskich, a ostatecznie służbę swoją 
zakończyła w 1944 roku jako podpo-
rucznik scalonych organizacji – począt-
kowo był to Związek Walki Zbrojnej, 
ostatecznie Bataliony Chłopskie (BCH-
-AK). W 1947 roku rozpoczęła naukę 
w Wojewódzkiej Szkole Pielęgniarstwa 
w Przemyślu. W 1949 rozpoczęła rocz-
ny nowicjat zakonny. Jej dalsze życie 
wyznaczała praca pielęgniarki w róż-
nych szpitalach i placówkach. 
Niezwykłą historię s. Efremy poznali-
śmy przy okazji wcześniejszej uroczy-
stości – związanej z odznaczeniem s. 
Ludwiki Bednarek. Wtedy to siostra 
przedstawiła się nam jako żołnierz i po-
dzieliła się wspomnieniem o uratowa-
niu życia nowonarodzonemu dziecku. 
Doświadczenie i zawodowa intuicja 
nie pozwoliły odpuścić walki o życie. 
Dzięki temu, do tej pory siostra odbiera 
przy okazji różnych świąt życzenia od 
wdzięcznego, dorosłego mężczyzny, 
który został lekarzem. Obecny wtedy 
minister Adam Kwiatkowski zapro-
ponował siostrom złożenie kolejnego 
wniosku o odznaczenie. W ten sposób 
pojawił się termin niedawnej uroczy-
stości w Domu Zakonnym przy ul. 
Leśnej, również i mieszkańcy Mszany 
mają możliwość poznania niezwykłej 
historii s. Efremy. Kolejna cenna i war-
tościowa historia ludzkiego życia, któ-

Pod koniec października ode-
brana została inwestycja, która 
poprawi bezpieczeństwo miesz-

kańcom os. Tysiąclecia. Wykonany 
został odcinek chodnika wzdłuż ul. 
Paderewskiego, który zapewni bez-
pieczne poruszanie się do kościoła 

Miłosierdzia Bożego, jak i dotarcie do 
szkoły. W obecnej sytuacji, gdy szkoły 
przeszły na nauczanie zdalne i poja-
wiają się apele o pozostanie w domu 
trudno stwierdzić jak z udogodnienia 
korzystają nasi mieszkańcy, warto 
jednak podkreślić, że zaplanowane 
działania związane były z licznymi in-
terpelacjami radnej Krystyny Pazdur. 
Związane były one przede wszystkim 
z zapewnieniem bezpiecznego przej-
ścia dla wszystkich mieszkańców ko-
rzystających z tej drogi. 
Prace obejmowały rozbiórkę części 
istniejącego chodnika, krawężników 
i obrzeży trawnikowych oraz wyko-
nanie nowej nawierzchni z  kostki 
brukowej na podbudowie z kruszyw 

oraz montaż znaków drogowych. In-
westycję wykonała Firma Usługowo-
-Handlowa „Bruk Bud” Kotarba Spół-
ka Jawna Eugeniusza Kotarby. Koszt 
inwestycji zamknął się w kwocie 69 
678,13 zł.

red. i fot. UM

Chodnik na Paderewskiego – bezpieczna 
droga do świątyni i do szkoły

Kolejny Skarb u Sióstr Franciszkanek 
Rodziny Maryi
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ra staje się dowodem głębokiego pa-
triotyzmu i służbie Ojczyźnie. 
Siostra przyjmowała gratulacje od Ar-
cybiskupa Marka Jędraszewskiego Me-
tropolity Krakowskiego – list okolicz-
nościowy odczytał Dziekan Dekanatu 
– Ks. Prałat Tadeusz Dziedzic, Matki 
Generalnej s. Janiny Kierstan, Matki 
Prowincjalnej s. Małgorzaty Burek, Ks. 
Proboszcza Jerzego Raźnego i ks. In-
fułata Franciszka Kołacza. Obecny był 
również Prezes mszańskiego Związku 
Kombatantów RP i Więźniów Poli-
tycznych Tadeusz Dębski. W imieniu 
mieszkańców i własnym, gratulacje 
i najlepsze życzenia składała Burmistrz 
Miasta Mszana Dolna Anna Pękała. 
Urodzona w 1923 roku s. Efrema zapo-
wiada, że poczeka jeszcze trzy lata, by 
za przykładem s. Ludwiki świętować 
100 rocznicę urodzin. Wtedy w Domu 
Zakonnym znowu pojawią się goście, 
czego sobie i Siostrze życzymy.

red i fot. UM 
W czwartek, 10 grudnia Św. 

Mikołaj pojawił się również 
u nas, w Urzędzie Miasta. 

Zapracowany Święty zostawił do 
przekazania prezenty i zobowiązał 
Burmistrz Miasta Annę Pękałę oraz 
Agnieszkę Orzeł Dyrektor Biblioteki 
Miejskiej i zarazem Przewodniczącą 
Komisji Kultury Powiatu Limanow-
skiego do przekazania paczek delega-
cji z Polskiego Stowarzyszenia Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną, 
która pojawiła się na sali narad. Dla 
wszystkim członków zostały przygo-
towane paczki w ramach akcji „Dzień 
Osób Niepełnosprawnych Powiatu 
Limanowskiego”, ale z uwagi na sytu-
ację i dbając o zdrowie podopiecznych 

wszystko odbyło się w ograniczonym 
składzie. 
Pozostałe prezenty czekały w siedzibie 
Stowarzyszenia, w osiedlowej świe-
tlicy na ul. Krakowskiej. Tam również 
można było dostrzec rękę Świętego 
– z pomocą dobrych elfów udało się 
pomalować i odświeżyć pomiesz-
czenia. Podobno Mikołaj żałował, że 
w tym roku nie można zorganizować 
świątecznego spotkania, tradycyjnie 
w Zespole Placówek Oświatowych, ale 
razem z Panią Dyrektor coś udało się 
zorganizować w zastępstwie. Jak wia-
domo Mikołaj ma swoje tajemnice, ale 
też dobrych współpracowników…

red. i fot. UM

Mikołajkowe prezenty

W zeszłym roku miasto Msza-
na Dolna otrzymało grant 
z UE na budowę sieci Wi-

Fi4EU. Jest to ogólnoeuropejski pro-
jekt budowy darmowego dostępu do 
internetu na terenie całej wspólnoty. 
W ramach projektu kilkanaście tysięcy 
gmin, ze wszystkich państw należą-
cych do UE, otrzymało 15 000€ na bu-
dowę sieci dostępowej. Mszana Dolna 
zdecydowała o budowie punktów do-
stępowych WiFi w 9 lokalizacjach.
 Urządzenia zewnętrzne pozwalające 
na korzystanie z dostępu na otwar-
tej przestrzeni zostały zainstalowane 
w następujących miejscach:
• Rynek miejski
• Park
• Plac targowy
• Orlik
• Plaża Miejska
• Parking przed galerią Tesco
• Parking i skwer przed galerią Echo
• Dworzec Busów
• Plaża miejska

W każdym z tych miejsc można ko-
rzystać z internetu o prędkości do 30 
Mbit/s, czas trwania sesji to 4 godziny 
(po czym konieczne jest ponowne lo-
gowanie). Aby zalogować się do sieci 
kliknij ikonę WiFi w telefonie, wybierz 
sieć „wifi4eu”, a następnie zaloguj 
się do sieci. Zostanie otwarte okno 
przeglądarki, należy zaznaczyć „Ak-
ceptuję Regulamin” a następnie klik-
nąć „Zaloguj”. Sieć w Mszanie Dolne 

wybudowała firma BudujemyWiFi.pl 
(Energobilans) w oparciu o rozwiąza-
nia firmy Cambium Networks. Mon-
tażem urządzeń zajmowała się firma 
WikNet z Rabki. Zachęcamy do użyt-
kowania i życzymy przyjemnego ser-
fowania po sieci!

red i fot. : Budujemy WiFi 
Kooordynator Projektów WiFi4EU

Miasto z darmową siecią
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Eksperci FRDL Małopolskiego 
Instytutu Samorządowego Tery-
torialnego i Administracji z Kra-

kowa zakończyli półtoraroczną współ-
pracę z Miastem Mszana Dolna, której 
efektem jest uchwalenie przez radnych 
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej 
w dniu 5 października Gminnego Pro-
gramu Rewitalizacji Miasta Mszana 
Dolna na lata 2020-2027. To kolejny do-
kument po uchwalonej w styczniu Stra-
tegii Rozwoju Miasta na lata 2020-2030, 
który określa cele i kierunki polityki 
rozwoju prowadzonej w przestrzeni 
miasta. 
Prezentację na temat poszczególnych 
etapów jak i główne założenia Gmin-
nego Programu Rewitalizacji przed-
stawił na XXVII sesji P. Dawid Hoinkis 
– Kierownik Zespołu ds. Doradztwa 
i Rozwoju FRDL MISTIA. Cały proces 
podzielony był na dwa zasadnicze eta-
py, z których pierwszy stanowiło wy-
znaczenie obszaru zdegradowanego 
i rewitalizacji, a drugi opracowanie do-
kumentu programu rewitalizacji. Prace 
realizowane były zgodnie z Wytyczny-
mi Ministra Rozwoju w zakresie rewi-
talizacji oraz Ustawą z dnia 9 paździer-
nika 2015 r. o rewitalizacji. Kluczowym 
elementem była partycypacja miesz-
kańców. W badaniach, warsztatach dia-
gnostycznych i wydobywczych, a także 
spotkaniach konsultacyjnych wzięło 
udział prawie 500 interesariuszy lokal-
nych. Prace nad dokumentem trwały 
1,5 roku przy współdziałaniu i pracy 
różnych miejskich środowisk: radnych, 
miejskich instytucji,  lokalnych stowa-
rzyszeń, przedsiębiorców i przedstawi-
cieli mieszkańców. 
Pan Dawid podkreślał, że uchwalony 

dokument jest efektywnym instru-
mentem służącym do pozyskiwania 
środków zewnętrznych. Również dzia-
łaniom przewidzianym w programie 
rewitalizacji dedykowane są konkursy 
i ścieżki pozyskiwania funduszy na 
ich realizację. Gminny Program Rewi-
talizacji jest przygotowany pod kątem 
zarówno wytycznych wynikających 
z uchwały o rewitalizacji, jak i wytycz-
ne ministerialne wyznaczające ramy 
programów rewitalizacji. Oznacza to, 
że dokument jest wszechstronny, po-
wstał w trybie bardziej wymagającym 
jeśli chodzi o wytyczne do jego stwo-
rzenia, jest również niezbędnym kryte-
rium otwierającym możliwości dostępu 
do pozyskiwania środków z Regional-
nego Programu Operacyjnego. 
Podstawowymi przedsięwzięciami re-
witalizacyjnymi, których realizacja jest 
kluczowa dla osiągnięcia założonych 
celów Gminnego Programu Rewitaliza-
cji, w tym związanych ze zwiększeniem 
włączenia społecznego i aktywności 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 
oraz poprawy jakości ich życia są: 
• budowa Miejskiego Ośrodka Kultury 

jako Centrum Kultury i Tradycji 
Górali Zagórzańskich, 

• kładki pieszo-rowerowe łączące 
miasto, 

• ścieżki rowerowe – rozbudowanie 
istniejącej i tworzenie sieci połączeń 
z innymi, 

• rewitalizacja parku w zakresie przy-
jaznego miejsca integracji – uroz-
maicenie i uatrakcyjnienie miejsca 
rekreacji poprzez nowe elementy, 

• zagospodarowanie bulwarów rzecz-
nych przy ul. Zielonej

red i fot. UM

Rada Miejska podczas obrad sesji listo-
padowej powołała nowy skład Rady 
Społecznej działającej przy mszań-
skiej przychodni. Kadencja poprzed-
nio działającej Rady dobiegła końca, 
tak więc koniecznym było ustalenie 
składu na kolejne cztery lata. W skład 
nowo wybranej Rady Społecznej we-
szli: Radosław Rusnarczyk jako jej 
przewodniczący oraz Ewa Filipiak, 
Maria Łyżnika, Jolanta Piekarczyk, 
Joanna Sochacka i Marek Kowalski. 
Podziękowania dla osób dotychczas 
pracujących w Radzie Społecznej oraz 
życzenia owocnej pracy w nowym 
składzie złożył Przewodniczący Rady 
Miejskiej.

red. J.M.

Wybrano
nowy skład 

Rady 
Społecznej 

Ośrodka 
Zdrowia

Zakończenie prac nad Gminnym 
Programem Rewitalizacji
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Dziesięć samorządów z Lima-
nowszczyzny zawiązało part-
nerstwo w celu przystąpienia 

do projektu „Pilotaż Centrum Wspar-
cia Doradczego”, realizowanego przez 
Departament Zrównoważonego Roz-
woju Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Małopolskiego. W Urzędzie 
Miasta Limanowa przedstawiciele 10 
samorządów - miast i gmin powiatu li-
manowskiego podpisali porozumienie, 
w którym zadeklarowali współpracę 
w celu realizacji wspólnych działań 
zmierzających do równomiernego roz-
woju gospodarczego terenów objętych 
partnerstwem.
Celem projektu „Pilotaż Centrum 
Wsparcia Doradczego” jest wzmocnie-
nie sprawności administracyjnej samo-
rządów, w tym w szczególności zwięk-
szenie ich skuteczności w zakresie 
pozyskiwania i wydatkowania środ-
ków oraz poprawa ich kompetencji 
związanych z realizowaniem komplek-

sowych przedsięwzięć rozwojowych 
w partnerstwie z innymi samorząda-
mi poprzez specjalistyczne wsparcie 
doradcze. W projekcie wezmą udział 
miasto Limanowa i miasto Mszana 
Dolna oraz gminy Dobra, Kamienica, 

Limanowa, Łukowica, Mszana Dolna, 
Niedźwiedź, Słopnice i Tymbark. 

na podstawie www.limanowa.in
fot. UG Limanowa

Podczas XXV sesji w dniu 28 lip-
ca br. Rada Miejska udzieliła 
Burmistrz Miasta absolutorium 

z tytułu wykonania ubiegłorocznego 
budżetu samorządu. Radni byli jed-
nomyślni przy udzielaniu burmistrz 
wotum zaufania po debacie nad ra-
portem o stanie miasta. W czasie dys-
kusji nad raportem o stanie miasta, 
radni pytali m.in. o plany związane 
z „małą obwodnicą” Mszany Dolnej 
i przyszłość ośrodka zdrowia. Padały 
sugestie o potrzebie opracowania no-

wego informatora na temat miasta, jak 
również o poszukiwaniu nowych tere-
nów inwestycyjnych. Wskazano także, 
że wciąż niewłaściwa jest promocja 
samorządu – brakuje realnych przed-
sięwzięć, przez co potencjał Mszany 
Dolnej nadal nie jest wykorzystany. 
Dyskutowali jedynie radni – żaden 
z mieszkańców nie zgłosił chęci wzię-
cia udziału w dyskusji. 
Kolejno zreferowano ubiegłorocz-
ny budżet. Jego dochody wykonano 
w kwocie 35 mln 990 tys. zł, co stano-

wiło 93,8% planu, natomiast wydatki 
zamknięto kwotą 37 mln 435 tys. zł, 
czyli w 89,8% planu. Przy uchwalaniu 
ubiegłorocznego budżetu, zakładano 
że wydatki majątkowe uda się zre-
alizować w wysokości 7 mln 547 tys. 
zł. Tymczasem, po wprowadzonych 
w ciągu roku zmianach, na inwestycje 
samorząd wydał ostatecznie 4 mln 770 
tys. zł, czyli zaledwie w 63,2%. 
Głosowanie nad absolutorium poprze-
dziło zapoznanie się przez radnych ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu, 
informacją o stanie mienia komunalne-
go, wnioskiem komisji rewizyjnej oraz 
opinią Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Krakowie. Radni nie byli jed-
nomyślni – burmistrz udzielono abso-
lutorium z tytułu wykonania budżetu 
miasta 11 głosami za; troje radnych po-
stanowiło wstrzymać się od głosu. 
Burmistrz podziękowała za wotum 
zaufania i absolutorium, nie tylko rad-
nym, ale przede wszystkim Pani Skarb-
nik, Panu Sekretarzowi, a także dyrek-
torom i kierownikom oraz wszystkim 
pracownikom urzędu i jednostek orga-
nizacyjnych miasta. 

Na podstawie: www.limanowa.in
fot. UM

Samorządy zawiązały partnerstwo 
w ramach projektu 

Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego 

Absolutorium dla Pani Burmistrz
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Nowa rzeczywistość, w któ-
rej znajdujemy się od marca, 
wymusza na nas zasady, do 

których nie jesteśmy przyzwyczajeni. 
Wytyczne związane z zachowaniem 
bezpieczeństwa, by ochronić się przed 
wirusem, napisały nam zupełnie inny 
scenariusz – tak 
stało się również 
w przypadku Ju-
bileuszu 50-lecia 
zawarcia małżeń-
stwa. Już od kil-
ku lat Złote Gody 
organizowaliśmy 
wspólnie z gmi-
ną Mszana Dolna, 
niestety w tym 
roku tak hucznego 
świętowania nie 
mogliśmy powtó-
rzyć. Zwykle spo-
tykaliśmy się w ko-
ściele, by podczas 
uroczystej mszy św. pary „nowożeń-
ców” mogły odnowić słowa przysięgi 
małżeńskiej, a potem zapraszaliśmy 
wszystkich na „wesele” i wręczenie od-
znaczeń od Prezydenta RP  wraz z gra-
tulacjami. Niestety ten rok zmienił nasz 
program – z hucznego świętowania 

musieliśmy zrezygnować, ale postano-
wiliśmy świętować w skromnej formie. 
18 czerwca zaprosiliśmy do Urzędu 
Miasta Czcigodnych Jubilatów, któ-
rzy Złote Gody obchodzili w 2019 
roku, w sali narad nasze „młode pary” 
przywitała Kierownik Urzędu Stanu 

Cywilnego Danuta Śmieszek wraz 
z Burmistrz Miasta Anną Pękałą, Prze-
wodniczącym Rady Miejskiej Janu-
szem Matogą, Wiceprzewodniczącą 
Rady Janiną Flig oraz radnym miejskim 
Bogdanem Surówką. Medale za długo-
letnie pożycie małżeńskie w imieniu 

Prezydenta RP naszym parom wrę-
czała Burmistrz Anna Pękała, przy-
gotowaliśmy także list gratulacyjny, 
symboliczną różę i drobny upominek. 
Nie zabrakło toastu, zabrzmiał marsz 
Mendelsona i zrobiliśmy wspólne pa-
miątkowe zdjęcie – wyjątkowość tych 

Złotych Godów 
zapamiętamy mię-
dzy innymi z uwa-
gi na pojawiające 
się na zdjęciach 
maseczki ochron-
ne – musimy się 
dostosować do 
sytuacji, w której 
się znajdujemy 
i żyć dalej. Mogą 
potwierdzić to 
nasi Jubilaci, któ-
rzy niejedno już 
widzieli, niejedno 
przeżyli… Pięć-
dziesiąt lat razem 

to dużo, by podzielić się doświadcze-
niem, z jakim udało się przetrwać nie 
tylko takie niedogodności jak korona-
wirus… Jednym słowem świętujmy, 
na tyle na ile się da! Sto Lat Naszym 
Parom!

Świętowanie Złotych Godów 
w dobie pandemii

Józefa i Walenty Aksamitowie Maria i Henryk Olesiakowie

Anna i Władysław Antoszowie Zofia i Mieczysław Sadłowscy

Krystyna i Tadeusz Chalcarzowie Janina i Aleksander Skwarczkowie

Aniela i Eugeniusz Królowie Teresa i Jerzy Surówkowie

Kazimiera i Tadeusz Krupińscy Anna i Ludwik Susiowie

Halina i Stanisław Nawieśniakowie Genowefa i Tadeusz Wydrowie

Złoty Jubileusz obchodzili w roku 2019:
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Tradycją było, że w listopadzie 
- w okolicach święta patronki 
chórów i muzyki chóralnej św. 

Cecylii w naszym mieście odbywały 
się Zagórzańskie Spotkania Chórów 
„Laudate Dominum”. W tym wyjątko-
wym roku nic nie można zaplanować 
tak jak się do tego przyzwyczailiśmy, 
ale  ten wyjątkowy jubileusz, nawet 
w skromnej formie warto było uho-
norować. W niedzielę, 22 listopada 
w parafii p.w. Św. Michała Archanioła 
została odprawiona msza św. w inten-
cji chórzystów, zmarłych członków 
i dyrygentów. Świętujący chór zapew-
nił oprawę mszy św., a gratulacje za-
równo dla chóru jak i dyrygenta Piotra 
Wójciaka, który pełni tą funkcję od 25 
lat złożyli Burmistrz Anna Pękała oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Matoga. 
Chór powstał w lutym 1945 roku. 
Członkowie zespołu rekrutowali się 
z Katolickiego Stowarzyszenia Mło-
dzieży oraz rezerwistów wojskowych. 
Założycielem i dyrygentem był  ks. Jó-
zef Hajduk pełniący wówczas posługę 
w Mszanie Dolnej. Pierwszy koncert 
odbył się 22 kwietnia 1945 roku na 
uroczystości sprowadzenia prochów 
pomordowanych mieszkańców nasze-
go miasta. Chór od początku istnienia 
jest chórem męskim, śpiewa w ukła-
dzie czterogłosowym i obecnie liczy 
32 członków. Wśród obecnych człon-
ków są tacy, którzy śpiewają już kil-
kadziesiąt lat, a kilku, którzy niestety 
odeszli śpiewało ponad 60 lat. Obecnie 
dyrygentem jest pan Piotr Wójcik, or-
ganista. Repertuar chóru tworzą róż-

norodne utwory. Głównie są to pieśni 
religijne obejmujące cały rok liturgicz-
ny: adwentowe, kolędy, pasyjne, ma-
ryjne, eucharystyczne. Istotną część 
repertuaru stanowią pieśni  świeckie 
o tematyce patriotycznej, żołnierskiej, 
ludowej i o charakterze rozrywkowym. 
Działalność obejmuje oprawę uroczy-
stości religijnych, państwowych, re-
gionalnych, chór towarzyszy naszym 
mieszkańcom  w chwilach smutnych 
i radosnych. Chórzyści uczestniczą 
w pielgrzymkach, przeglądach chó-
rów, od wielu lat chór bierze udział 
w uroczystościach poświęconych par-
tyzantom Armii Krajowej w Szczawie 
i w Glisnem. Założeniem chóru w tym 
roku było wyjątkowe uczczenie jubi-
leuszu 75-lecia. Trzymamy kciuki, że 
część zadań pomimo pandemii uda się 
zrealizować.

fot. Maria Majda
red. UM

W trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców, tegorocz-
ne obchody różniły się od 

poprzednich. Nie było tradycyjnego 
Apelu Poległych oraz uroczystego 
przemarszu Pocztów Sztandarowych 
i Orkiestry. Uroczystości rozpoczęły 
się Mszą Świętą w intencji Niepodległej 
Ojczyzny oraz Mieszkańców Miasta 
i Gminy Mszana Dolna, którą odprawił 
ks. proboszcz Jerzy Raźny. W kościele 
pw. Św. Michała Archanioła zgroma-
dzili się przedstawiciele władz samo-
rządowych oraz mieszkańcy miasta 
i gminy, na czele z Panem Wójtem Bo-
lesławem Żabą oraz Panią Burmistrz 
Anną Pękałą. Ks. Proboszcz Jerzy Raź-
ny wygłosił homilię, w której podkre-
ślił, że źródłem szczęścia Ojczyzny jest 
pokój wśród jej mieszkańców. Na za-
kończenie Mszy Św. zgromadzeni od-

Jubileusz 75-lecia powstania chóru 
im. Ks. Józefa Hajduka

Wspólne obchody w 102. rocznice 
odzyskania Niepodległości
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mówili modlitwę o pokój w Ojczyźnie 
oraz uroczyście odśpiewali „Mazurka 
Dąbrowskiego”.
Następnie przedstawiciele obydwu 
samorządów wraz z ks. proboszczem 
udali się na cmentarz, gdzie złożyli 
wiązanki i znicze na pomnikach żoł-
nierzy poległych w walce o wolność 
naszego kraju. Gminę Mszana Dolna 
reprezentowali: Wójt Gminy Mszana 
Dolna – Bolesław Żaba, Wicewójt Gmi-
ny Mszana Dolna – Katarzyna Szybiak 
oraz Przewodniczący Rady Gminy 

Mszana Dolna – Jan Chorągwicki. Pa-
mięć bohaterów uczcili także przedsta-
wiciele Miasta – Pani Burmistrz Anna 
Pękała, Przewodniczący Rady Miej-
skiej – Janusz Matoga oraz Wiceprze-
wodnicząca Rady – Janina Flig oraz 
radni Stanisław Antosz i Jan Szynalik. 
Ksiądz Proboszcz Jerzy Raźny prze-
wodniczył krótkiej modlitwie w inten-
cji zmarłych żołnierzy. 

red i fot. Monika Homa, 
Urząd Gminy

Nieprzerwanie od 2003 r. na 
końcowe dni października 
przypada finał Międzyna-

rodowego Konkursu Poetyckiego 
i literackiego „O autentyczną wiarę” 
i „O ludzkie serce człowieka”. Na tego-
roczną edycje konkursu 255 autorów 
z kraju i zagranicy – z USA i Niemiec 
– nadesłało 787 utworów. Współorga-
nizatorami tegorocznej edycji konkur-
su są Burmistrz Miasta Mszana Dolna 
Anna Pękała i Wójt Gminy Mszana 
Dolna Bolesław Żaba oraz Miejski 
Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej. 
Jury pod kierunkiem znanego poety 
i działacza kulturalnego ks. Janusza 
Kozłowskiego z Kraśnika przyzna-
ło wiele nagród i wyróżnień. Każdy 
autor, który w swojej twórczości pro-
muje wartości chrześcijańskie, może 
liczyć na uznanie konkursowego jury, 
gdyż w dzisiejszym zagrożonym złem 
i dewiacjami świecie trzeba wzbudzać 
w ludzkich sercach zasypiającą nieraz 
wiarę i odwagę autentycznego wy-
znawania jej.
W bieżącym roku nie odbyła się uro-
czystość finału, nie doszło do zjazdu 
laureatów i zawsze licznie zgroma-
dzonej publiczności z oczywistych 
powodów pandemii. Konkurs 2020 r. 
odbywał się korespondencyjnie.

Jury przyznało wiele nagród i wyróż-
nień w kilu kategoriach:

W kategorii Poezja:

I nagrodę specjalną otrzymali: 
Regina Świtoń z Knyszyna, Janina 
Ożóg z Krakowa,  Kazimierz Surzyn 
z Makowa Podhalańskiego; 

I nagrodę zdobyli: Izabela Zubko 
z Uścia Gorlickiego, Teresa Kopczyń-
ska z Niemiec;

II nagroda: 
Leokadia Baran z Krakowa, Jolanta 
Maria Grotte z Warszawy, Krystyna 
Igras z Pokrówki;

III nagroda: 
Barbara Zbyryt z Zamościa;

Wyróżnienie specjalne otrzymali: 
Antoni Bosak z USA, Barbara Stożek 
z Mszany Dolnej, Michał Janusz z Lu-
blińca, Robert Piszcz z Nowego Targu, 
Wiktor Musiał z Lwówka, Małgorzata 
Gąsiorek z Gilowic, Andrzej Sikorski 
z Poznania, Marianna Machlowska 
z Krakowa, Bogumił Wtorkiewicz 
z Kielc, Maria Piniańska z Nowego 
Sącza, Agnieszka Aleksandra Archi-

cińska z warszawy, Marian Eugeniusz 
Przewoźniak ze Świnioujścia, Urszu-
la Omylińska z Bielska Białej, Ewa 
Janiszewska z Częstochowy, Adam 
Niemiec z Góry Ropczyckiej, Maria 
Helena Stosio z Wałbrzycha, Joachim 
Mielke z Zakrzewa, Marek Kubiak 
z Puszczykowa, Kazimierz Surzyn 
z Makowa Podhalańskiego, Piotr Fał-
czyński z Ołoboku, Ewa Błażewicz-
-Matwij z Łodzi, Julian Trela z War-
szawy

W kategorii Poezja gwarowa i Proza 
gwarowa główne nagrody zdobyli: 
Barbara Stożek z Mszany Dolnej, Zo-
fia Roj Mrozicka z Zakopanego, Anna 
Waluś Sikoń z USA, Kazimierz Surzyn 
z Makowa Podhalańskiego;

W kategorii Proza:

I nagroda specjalna: 
Bogumił Wtorkiewicz z Kielc;

I nagroda: 
Henryk Grymuza z Jarosławia, 
Agnieszka Aleksandra Archicińska 
z Warszawy, Jolanta Maria Grotte 
z Warszawy;

Finał XVIII Międzynarodowego Konkursu 
Poetyckiego i literackiego „O autentyczną 

wiarę” i „O ludzkie serce człowieka”.
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II nagroda: 
Jozsef Kaszanits z Dębicy;

III nagroda: 
Zbigniew Broński z Krosna, Anna 
Sundmann-Murawska z Poznania

Wyróżnienie specjalne: 
Robert Piszcz z Nowego Targu, Ka-
zimierz Surzyn z Makowa Podhalań-
skiego;

W kategorii Wspomnienia:

I nagroda specjalna: 
Kazimierz Surzyn z Makowa Podha-
lańskiego;

I nagroda: 
Ks. Władysław Łukasik z Kąt Starych, 
Janina Firlej z Męciny;

II nagroda: 
Leszek Jan Rogalski z Olsztyna, Kry-
styna Leszkowicz z Kozienic;

W kategorii Twórczość dzieci i mło-
dzieży: 
laureatami zostali uczniowie: z Li-
ceum Ogólnokształcącego w Stanisła-
wowie Pierwszym, ze Szkół Podsta-
wowych z Warszawy, Buczkowic, 
Białobrzegów, Nowego Targu, Uja-
nowic, Mszany Dolnej oraz dzieci 
z Gminnego Przedszkola w Jurkowie. 

Konkurs odbywał się pod patronatem 
„Dziennika Polskiego”

Jak co roku po opublikowaniu wyni-
ków konkursu ogłaszamy kolejny XIX 
Międzynarodowy Konkurs Poetycki 
i Literacki im. Ks. kan. Józefa Jamroza 

Kapłana Męczennika „O autentyczna 
wiarę” i „O ludzkie serce człowieka”. 
Własne utwory na kolejny konkurs 
można nadsyłać w ciągu całego roku 
aż do 20 września 2021 na adres:
Władysława Anna Jamróz
skrytka pocztowa 45
34-730 Mszana Dolna

Regulamin konkursu znajduje się na 
stronie internetowej: 
www.morderstwokaplana.com 
oraz   www.wajamroz.cba.pl
Przysyłając pracę należy załączyć: 
imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail 
autora.

red. Organizatorzy

Zazwyczaj na sesji Rady Miejskiej 
tuż przed wakacjami wręczane 
były nagrody dla uczniów za 

szczególne osiągnięcia. W tym roku, 
z uwagi na zaistniałą sytuację nie było 
możliwości, by na sesję zaprosić wyty-
powanych uczniów reprezentujących 
dwie miejskie placówki. Rok szkol-
ny zakończył się również skromnie, 
nie było uroczystych apeli, pożegnań 
z rówieśnikami… Szkoły już dawno 
świeciły pustkami. Uczymy się przy-
stosowywać do nowych zasad, ale 
nie rezygnujemy z przyjętych wcze-
śniej tradycji. Zarówno Szkoła Pod-
stawowa nr 1, jak i Zespół Placówek 
Oświatowych wytypowały po pięcioro 

uczniów, którzy wybitnymi wynikami 
w różnych dziedzinach wykazali swoje 
zdolności i osiągnięcia. Przygotowane 
nagrody i dyplomy odbierali indywi-
dualnie w swoich szkołach, natomiast 
my na łamach gazety jeszcze raz skła-
damy gratulacje i przypominamy wy-
różnionych uczniów:

Szkoła Podstawowa nr 1:
Maciej Aksamit
Wiktor Aksamit
Mateusz Dziedzina
Łukasz Kościelniak
Karol Radomski

Zespół Placówek Oświatowych: 
Zuzanna Anna Aksamit
Franciszek Baum
Patryk Potaczek
Nina Syrek
Izabela Szynalik

Zgodnie z wieloletnią tradycją na-
szej szkoły także w tym roku od-
wiedziliśmy miejsca pamięci na-

rodowej oraz groby osób związanych 
z Jedynką – nauczycieli, pracowników 
administracyjnych i uczniów. Mimo 
pandemii staramy się kultywować pa-
mięć o ludziach, którzy tworzyli naszą 
szkołę i Ojczyznę. 
Przed Świętem Zmarłych zapaliliśmy 
również znicze, aby uczcić pamięć 
Franciszka Skupienia- żołnierza pole-
głego we wrześniu 1939 roku. Szcze-
gólną opiekę nad tym lokalnym miej-
scem pamięci narodowej przy ulicy 
Kolbego sprawują bracia Paweł i Ma-
ciek Aksamit.

red. i fot.  SP 1

Nagrody dla uzdolnionych uczniów 
- w tym roku w innej formie niż zwykle 

Samorządowa Akcja Znicz w Jedynce
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Sprawy dla mieszkanców

Program Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej 
„Wspieraj Seniora” na rok 2020 

jest odpowiedzią na potrzeby osób 
w wieku 70 lat i więcej w zakresie 
ochrony przed zakażeniem Covid-19. 
Usługa wsparcia ma polegać w szcze-
gólności na dostarczeniu zakupów, 
zgodnie ze wskazanym przez Senio-
ra zakresem, obejmujących artykuły 
podstawowej potrzeby, w tym arty-
kuły spożywcze, środków higieny 
osobistej. 

Dla zachowania bezpie-
czeństwa Seniorów z Miasta 
Mszana Dolna realizato-
rem programu jest Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Mszanie Dolnej ul. Sta-
rowiejska 2, 34-730 Mszana 
Dolna. Telefony: 18 33 10 084 
wew. 2 - - Pracownicy Socjal-
ni. 

Procedura zgłoszenia dla Seniora : 
- Zadzwoń na infolinię na bezpłatny 
numer 22 505 11 11 ( infolinia działa 
od poniedziałku do niedzieli w godz. 
08:00-21:00)
- Zgłoś podczas rozmowy, że zdecy-
dowałeś się zostać w domu. Zapisz 
datę i godzinę kiedy dzwoniłeś. 
- Osoba przyjmująca zgłoszenie prze-
kazuje Twoją prośbę o pomoc do Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mszanie Dolnej przez system Cen-
tralnej Aplikacji Statystycznej. 
- Pracownik Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej kontaktuje się z Tobą 
telefonicznie. 
W celu weryfikacji podaje datę i godzi-
nę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Na-
stępnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali 
w jaki sposób można Ci pomóc. Poda 
imię i nazwisko osoby, która do Ciebie 
przyjdzie oraz datę. 
- Podczas rozmowy telefonicznej, pa-
miętaj o zapisaniu numeru do Miej-

skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
oraz danych osoby, która do Ciebie 
przyjdzie. 
- W razie wątpliwości, zadzwoń do 
Twojego ośrodka pomocy społecznej. 
Przychodzi do Ciebie osoba, którą 
MOPS wyznaczył do pomocy - są to 
pracownicy MOPS. W celu weryfikacji 
poda imię i nazwisko. Zasady i spo-
sób rozliczania ustala indywidualnie 
MOPS, podczas pierwszego kontaktu 
z osobą. 
- Pamiętaj o zachowaniu zasad bez-
pieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj 

dystans, w miarę możliwości używaj 
rękawiczek jednorazowych. 
- Odbierasz zakupy od osoby, która 
Ci pomaga z zachowaniem zasad bez-
pieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj 
dystans, w miarę możliwości używaj 
rękawiczek jednorazowych. 
Usługa może być świadczona raz 
w tygodniu, bądź kilka razy w czasie 
trwania programu. 

Szanowni Mieszkańcy - Seniorzy, Se-
niorzy są najbardziej narażoną grupą 
osób na wszelkiego rodzaje kradzieże 
oraz oszustwa.
 Nie daj okazji złodziejowi! 
• Nie pokazuj zawartości portfela. 
• Zachowaj szczególną ostrożność 

przy pobieraniu pieniędzy z banko-
matu (nie pokazuj kwoty oraz nie 
przeliczaj pieniędzy publicznie). 

• Podczas zakupów trzymaj torebkę 
pod pachą, nigdy nie na plecach. 

• Nie wkładaj portfela do siatki z za-
kupami. 

• Chroń swoje dokumenty. 
• Nie zabieraj wszystkich dokumen-

tów oraz pieniędzy na zakupy, 
spacer i innego rodzaju wyjścia 
z domu. 

• Nie rozmawiaj z osobami postron-
nymi na tematy związane z Twoją 
sytuacją osobistą (informacje te 
mogą być wykorzystane przy pró-
bie oszustwa lub kradzieży). 

Seniorze! Nie wpuszczaj do domu 
każdej osoby podającej się za pracow-
nika instytucji lub firmy. 
Masz prawo prosić, aby pracownik 

pokazał legitymację służbo-
wą lub telefonicznie spraw-
dzić cel jego wizyty dzwoniąc 
do MOPS. Jeśli nie musisz, to 
nie przechowuj w domu du-
żych kwot pieniędzy ani war-
tościowych przedmiotów. 
Zanim otworzysz drzwi! 
• Sprawdź przez wizjer 

w drzwiach lub okno, kto 
Cię odwiedził. 

• Jeśli nie znasz odwiedzającej Cię 
osoby zapytaj o cel jego wizyty oraz 
poproś o okazanie dowodu tożsa-
mości lub legitymacji służbowej. 

• Uchyl drzwi sprawdź uważnie 
okazany dokument, nie zdejmując 
łańcuszka zabezpieczającego. 

• W przypadku wątpliwości umów 
się na inny termin sprawdzając 
uprzednio w danej instytucji wiary-
godność odwiedzającego. 

• Jeśli osoba staje się natarczywa 
zadzwoń po Policję 997 i 112 lub 
zaalarmuj otocznie. 

Postaraj się zapamiętać jak najwięcej 
szczegółów. 

• Jeśli musisz kogoś wpuścić, nie 
zostawiaj go ani na chwilę samego 
w mieszkaniu, poproś sąsiada, aby 
Ci towarzyszył.

Izabela Cież
Kierownik MOPS

Pomimo panującej pandemii 
rozdysponowaliśmy żywność 
dla najuboższych  rodzin w ra-

mach Programu Operacyjnego POPŻ 
2014-2020. Składam serdeczne podzię-
kowania Radkowi Rusnarczykowi 
– Radnemu i druhowi OSP, Jerzemu 
Magierskiemu, Igorowi Wojciaczy-
kowi i Szymonowi Dziadek – dru-
hom OSP Mszana Dolna za pomoc 

w transporcie i rozładunku żywności 
(ok. 2 tony). Ogromne podziękowania 
kieruję do wolontariuszy Małgosi No-
wak, Bartka Gocała, Jarosława Murzy-
na oraz Janusza Skwarczka Strażnika 
Miejskiego  którzy bezpiecznie do-
wieźli żywność do rodzin oraz całemu 
zespołowi MOPS w Mszanie Dolnej 
w szczególności Krysi, Ani i Agnieszce, 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
realizuje program „WSPIERAJ SENIORA”

Podziękowania od MOPS
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Mimo pandemii trwają przy-
gotowania do zbiórki 
w ramach 29. Finału WOŚP, 

w tym roku tematem jest „finał z gło-
wą” – zbiórka na laryngologię, oto-
laryngologię i diagnostykę głowy. 
Zazwyczaj w mszańskim sztabie an-
gażowało do działania około 300 wo-
lontariuszy, w tym roku ich liczba ze 
względu na obostrzenia będzie mniej-
sza, ale Mszana i okolice zagrają jak co 
roku. Nabór wolontariuszy zakończy-
liśmy 1 grudnia.
29. Finał będzie inny niż wszystkie, 
dużo będzie się działo w Internecie, 
w tym również zbiórka pieniędzy. Już 
w grudniu będzie możliwość urucho-
mienia wirtualnej skarbonki z możli-
wością wykonania przelewu lub szyb-
kiej wpłaty. Od 15 grudnia zaczniemy 
również kwestę w tzw. sztabowych 
puszkach stacjonarnych, zakładane 

są one w sklepach, zakładach, restau-
racjach, punktach obsługi klientów 
i wielu różnych placówkach.
A jak będzie wyglądał finał WOŚP? 

Tradycyjnie przygotowujemy się na 
zbiórkę uliczną, dostosowaną do obo-
wiązujących obostrzeń sanitarnych, 
ale nie zapominamy, że dzień finału 
to imprezy towarzyszące. Na spor-
towo, kulinarnie i z obowiązkowym 
wieczornym światełkiem do nieba. 
Będziemy informować o wszystkim 
w miarę przybliżania się do dnia fina-
łu. Mamy nadzieję, ze się uda zrealizo-
wać to co zaplanowaliśmy. 
W ramach zapowiedzi związanej 
z kwarantanną narodową Fundacja 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy podjęła decyzję o zmianie terminu 
finału z 10 stycznia na 31 stycznia. 
Gramy w tym roku, ale inaczej niż za-
wsze. Gramy z głową! Do końca świa-
ta i o jeden dzień dłużej!

red. i fot. 
Sztab WOŚP Mszana Dolna

Lokalna Akcja Mszańskich Ak-
tywistów zrealizowała projekt 
„Portret Pamięciowy Górali Za-

górzańskich” finansowany przez Na-
rodowe Centrum Kultury w ramach 
programu „Kultura w sieci”. Są to 
spotkania online z twórcami i bada-

czami kultury z Mszany Dolnej i oko-
lic, stanowiące próbę nakreślenia me-
taforycznego portretu pamięciowego 
Górali Zagórzańskich. Rozmowy 
o tradycji, sztuce i tożsamości  społecz-
nej i kulturowej stanowią podstawę 
trzech paneli tematycznych. 

Celem projektu jest propagowanie 
i promowanie pracy twórców, ba-
daczy kultury i artystów. Dzięki do-
stępowi online praca twórcza osób 
zaangażowanych w projekt będzie 
miała szeroki, ogólnodostępny zasięg. 
Przedsięwzięcie posiada wielowymia-
rowy charakter edukacyjny i może sta-
nowić inspirację dla nauczycieli i ani-
matorów życia społecznego i kultural-
nego. Informacje zawarte w poszcze-
gólnych spotkaniach to cenne źródło 
informacji dla obecnych i przyszłych 
badaczy kultury.  

Przygotowania do 29. Finału WOŚP 
w Mszanie Dolnej

„Portret Pamięciowy Górali Zagórzańskich” 
– filmowy projekt 

Ośrodek Zdrowia dziękuje inicjator-
kom akcji „Mszana Dolna i okolice – 
szyjemy maseczki dla polskich medy-

ków” oraz Ochotniczej Straży Pożarnej 
za przekazane maseczki i przyłbice. 

które pakowały i koordynowały całe 
zadanie. 
Podziękowania należą się również 
podopiecznym, którzy dostosowali 
się do reżimu sanitarnego i ustalonych 
godzin odbioru.  

Izabela Cież
Kierownik MOPS

Ośrodek Zdrowia 
dziękuje za pomoc
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W ramach projektu pn. ,,W Po-
wiecie Limanowskim po-
magamy pszczołom”, który 

realizowany jest dzięki otrzymanej 
dotacji w ramach otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Małopolskiego udało 
się zakupić 5 000 roślin miododajnych. 
Blisko połowa sadzonek została roz-

dana 30 października samorządom 
z terenu Powiatu Limanowskiego – 
gminom: Dobra, Jodłownik, Kamie-
nica, Laskowa, Limanowa, Mszana 
Dolna, Słopnice, Tymbark, Łukowica, 
Niedźwiedź oraz miastom: Limano-
wa i Mszana Dolna. W przekazaniu 
sadzonek uczestniczyła Pani Prezes 
Lokalnej Organizacji Turystycznej – 
Agata Zięba. 

Do samorządów trafiły sadzonki ta-
kich roślin jak: dereń biały sibirica, de-
reń biały kesselringa, klon czerwony, 
tulipanowiec amerykański, berberys 
czerwonolistny, lipa szerokolistna, 
glediczja trójcierniowa, kruszyna po-
spolita, klon polny, irga błyszcząca, 
korkowiec amurski, tawuła japońska, 
ałycza śliwa, winobluszcz pięciolist-
kowy, perukowiec podolski zielony, 
wierzba.

red. i fot. 
Powiat Limanowski

Miasto Mszana Dolna włącza 
się w akcję sprzątania lasów 
„Sprzątamy Beskidy”. Ak-

cję zainicjował Bartek Zobek – bloger 
i podróżnik z Mszany Dolnej. Z troską 
o wspólne nasze środowisko zawsze 
popieramy działania wprowadzające 
porządek w otaczającej nas przyro-
dzie. Zebrane podczas akcji śmieci na-
leży traktować jako śmieci zmieszane 
i w takich workach je gromadzić. 
Zostaną one nieodpłatnie odebrane od 
Państwa z domów w terminach wska-
zanych w comiesięcznych harmono-
gramach wywozu śmieci. Dodatkowe 

Miododajne sadzonki trafiły 
do samorządów z terenu 
Powiatu Limanowskiego

Akcja 
„Posprzątajmy 

Beskidy”

Powstało dziewięć filmów bazujących 
na trzech tematach:
wykład: „Medycyna ludowa - ujęcie 
etnograficzne” 
Katarzyna Ceklarz – dr etnologii, so-
cjolog. Starszy wykładowca Podhalań-
skiej Państwowej Uczelni Zawodowej 
w Nowym Targu. Współzałożycielka 
oraz sekretarz Stowarzyszenia Kul-
turowy Gościniec. Autorka m.in. 
książek: Sebastian Flizak. Ludoznaw-
ca i etnograf na tle swojej epoki (Kra-
ków 2019); Monografii Muzeum im. 
Wł. Orkana w Rabce (Rabka-Zdrój 
2010); podręcznika etnografii „Babcy-
ne korole. Z etnografii południowej 
Polski” (Kraków 2012); Czary Góral-
skie. Magia Podtatrza i Beskidów Za-
chodnich (Zakopane 2014; wspólnie 
z U. Janicką-Krzywdą). Współautor-
ka oraz redaktorka publikacji mono- graficznych z cyklu „Kultura ludowa  

górali”. Uhonorowana odznaką „Za-
służony dla kultury polskiej” oraz Me-
dalem Pamiątkowym Podhala.  
wykład: „Społeczno-ekonomiczne 
podstawy życia Górali Zagórzań-
skich.” 
Michał Wójcik – ekonomista i poloni-
sta. Autor i redaktor strony na portalu 
społecznościowym „Mszana  Dolna na 
starych fotografiach” - profil posłużył 
jako źródło badań oraz stanowi waż-
ny kanał oddolnych  działań promocji 

historii Mszany Dolnej. Wiceprezes 
Towarzystwa Polsko-Austriackiego 
(o. Nowy Sącz).  Współpracownik 
redakcyjny „Gazety Krakowskiej”, 
autor licznych artykułów o tematy-
ce historycznej i  kulturalnej regionu 
Mszany Dolnej oraz z filozofii ekono-
mii. Organizator i dyrektor Festiwalu 
Historycznego  „Kasztel” w Mszanie 
Dolnej. Obecnie pracuje nad monogra-
fią dziejów Mszany Dolnej w latach 
1867–1918. 
wykład: „Kształtowanie tożsamości 
i więzi regionalnych Górali Zagórzań-
skich – twórcy, muzyka,  stroje, trady-
cje” 
Teofila Latoś - pedagog, Prezes 
Mszańskiego oddziału Polskiego To-
warzystwa Ludoznawczego. W pracy  
zawodowej kultywuje tradycje i zwy-
czaje związane z regionem górali za-
górzańskich. Wygłasza liczne  referaty 
i odczyty dotyczące kultury ludowej. 
Współzałożycielka Izby Regionalnej 
Zagórzan. Miłośniczka  kultury Ziemi 
Zagórzańskiej.  

Wszystkie filmy dostępne są na kanale 
youtube Stowarzyszenie Lama.

fot. i red. LAMA



www.mszana-dolna.eu 21

Akcje społeczne

Zima 4/2020

W ramach Europejskiego Zie-
lonego Tygodnia zorganizo-
waliśmy w naszym mieście 

seans filmu dokumentalnego „Można 
panikować”. Urząd Marszałkowski, 
który włączył się do akcji i nadzorował 
wszystkie działania na terenie woje-
wództwa zachęcał by GREEN WEEK 
przebiegał zgodnie z dostosowaniem 
się do wymogów sanitarnych obowią-
zujących w czasie epidemii. Przy reali-
zacji kina samochodowego takie dzia-

łanie było alternatywą dla wszystkich 
do tej pory organizowanych warsz-
tatowych czy masowych wydarzeń. 
Wiele pomysłów nie zostało zrealizo-
wanych z uwagi na sytuację w jakiej 
się znajdujemy. Nie znaczy to jednak, 
że na tym zakończyliśmy zieloną edu-
kację. Otrzymaliśmy ekologiczne tor-
by i otrzymały je osoby, które pojawiły 
się na seansie filmu. Kto nie dotarł na 
plac targowy może nadrobić zaległo-
ści – film dostępny jest  sieci i można 

go obejrzeć pogłębiając swoją wiedzę 
na temat zmian klimatycznych, które 
następują w Polsce. Opowiada o nich 
fizyk atmosferyczny prof. Szymon 
Malinowski. Naprawdę, warto obej-
rzeć ten film! Gorąco polecamy!

Film może być zachętą do dalszych 
zmian w naszym życiu – może dzięki 
temu zmienimy nasze przyzwyczaje-
nia, zaczniemy świadomie robić zaku-
py używając produktów jak najmniej 
przetworzonych, ograniczymy zakup 
towarów w plastikowych opakowa-
niach, wychodząc na zakupy zabie-
rzemy płócienne torby, zaczniemy 
oszczędzać wodę…
Green week trwa! Wszystko zależy od 
nas samych…

red i fot. UM

Akcja w ramach Europejskiego Zielonego 
Tygodnia może trwać nadal…

Pomimo pandemii, udało się 
w tym roku zorganizować dwie 
Zbiórki Krwi. Pierwsza odbyła 

się w lipcu, w Szkole Podstawowej nr 
1, drugą w listopadzie zorganizowa-
no w remizie OSP.  Obie cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. Pomimo 
przerwy między ostatnią zbiórką krwi 
w parafii Miłosierdzia Bożego pojawi-
ło się sporo chętnych do oddania krwi. 
Akcję zorganizował radny Kamil Kor-
da z grupą wolontariuszy i strażaków,  
przy wsparciu Oddziału Terenowego 
Regionalnego Centrum Krwiodaw-

stwa i Krwiolecznictwa w Myśleni-
cach. Dzięki wypracowanej przez lata 
organizacji wcześniejszych zbiórek 
mamy na terenie miasta sporo krwio-
dawców, nie pozostaje nic innego by 
kontynuować akcję. 
Ogromne podziękowania składamy 
na ręce Pawła Skawskiego za wsparcie 
akcji – zarówno techniczne jak i finan-
sowe oraz podzielenie się doświad-
czeniem.

red. organizatorzy
fot. Z. Banasiak

Udane Zbiórki Krwiworki również nieodpłatnie każda za-
interesowana osoba chcąca posprzątać 
teren miasta otrzyma w ZGK ul. Kra-
kowska 27 K w godzinach pracy po-
niedziałek - piątek 7:00 – 15:00. Zwra-
camy uwagę aby szczególną opieką 
otoczyć tereny zielone miasta Mszana 
Dolna.
Dyrektor ZGK Tomasz Dul informuje, 
że zebrane śmieci powiększą strumień 
odpadów koniecznych do zagospoda-
rowania i apeluje aby były to śmieci 
z naszego terenu. Musimy mieć świa-
domość że za śmieci odpowiedzialny 
jest właściciel nieruchomości na któ-
rej one się znajdują. Zebranie śmieci 
z innych działek niż miejskie może 
spowodować konieczność podwyżki 
ceny dla nas wszystkich. W pełni po-
pieram sprzątanie świata ale róbmy to 
z szacunkiem dla naszych budżetów. 
Sprzątajmy nasz teren a zwracajmy 
uwagę innym na nagromadzone śmie-
ci.

red. UM
fot. Kalendarz Przygód fb
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Historia i publikacje

Jak co roku, 19 sierpnia staramy 
się pamiętać by uczcić datę ma-
sowego mordu na żydowskich 

mieszkańcach Mszany Dolnej. W tym 
roku, pomimo ograniczeń związanych 
z epidemią udało się zapalić znicze 
na zbiorowych mogiłach – przy ulicy 
Ludwika Mroza i przy ulicy Ogrodo-
wej. Wspólne obchody razem z Sztetl 
Mszana Dolna ograniczyliśmy do 
minimum zachowując zasady bezpie-
czeństwa. Oddając hołd pamięci, tym 
którzy przed wojną tworzyli naszą 
społeczność przywróciliśmy pamięć 
o zapomnianych bohaterach. Zadbał 
o to Sztetl Mszana Dolna – i jako orga-
nizacja wyszedł z inicjatywą upamięt-
nienia dwóch osób: Stefanii i Józefa 
Wacławików. 
Wszelkie działania, których podjęła 
się Urszula Antosz-Rekucka mają na 
cel przywołanie zapomnianej histo-
rii naszego miasteczka, która może 
za szybko została zapomniana. To 
duża odpowiedzialność, ciężar emo-
cji i wspomnień, których nie można 

już potem łatwo zostawić. To również 
ogrom pracy, by złapać jeszcze zawie-
ruszone gdzieś strzępki historii, tych 
którzy żyją, jeszcze pamiętają, chociaż 
przywoływanie czasu wojny to dra-
styczne wspomnienia, ludzkie drama-
ty, pełne emocji chwile i bezradność. 
O takich rzeczach trudno jest mówić, 
ciężko rozdrapywać rany, które zosta-
ły dawno zasklepione. Ale tak samo 
jak nie możemy zapomnieć o tym co 
złe, warto przywoływać również rze-
czy, które stały się nadzieją, niosły 

za sobą dobro i chęć bezinteresownej 
pomocy. Z inicjatywą upamiętnienia 
małżeństwa Stefanii i Józefa Wacławi-
ków wyszedł właśnie Sztetl Mszana 
Dolna proponując posadzenie Drzewa 
Pamięci. Za część organizacyjną odpo-
wiadał samorząd. Naszym gościem 
honorowym była pani Zofia Koło-
dziej, córka mszańskich Sprawiedli-
wych, która wraz z rodziną odsłoniła 
pamiątkową tablicę przy małym jesz-
cze drzewku. 
Stefania i Józef Wacławikowie przez 

blisko 3 lata ukrywali nieznanego so-
bie wcześniej Żyda, Maurycego Jereda 
z Bielska-Białej. Nazywali go „Wła-
dek”, bo jeden ze starszych synów tak 
miał na imię. Potem w listach z Izraela 
tak właśnie się podpisywał: Wasz Wła-
dek. Nie ma już dziś gościnnego domu 
pod Małą Górą, została jednak piwni-
ca, która nie raz służyła za schron nie 
tylko Maurycemu-„Władkowi”, ale 
i wielu mieszkańcom Zarabia pod-
czas bombardowań. I odnaleziona po 
latach pamięć. Pamięć o „Sprawiedli-
wych wśród Narodów Świata”. 
Instytut Yad Vaszem w Jerozolimie 
nadał ten zaszczytny tytuł ponad 22 
tys. osób. Wśród nich najwięcej – po-
nad 6 tys. – nosi polskie nazwiska. 
Dwie z nich to nasi, mszańscy Spra-
wiedliwi otrzymali ten tytuł 1988 roku 
wraz z prawem do zasadzenia drzew-
ka w Alei Sprawiedliwych na Wzgó-
rzu Pamięci w Jerozolimie. Teraz ta-
kie Drzewo Pamięci rośnie również 
w Mszanie. 

red. UM
fot. Z. Banasiak - MOK

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

kańców Mszany Dolnej na fron-
tach I wojny światowej” autorstwa 
dr Przemysława Stanko. Pomimo 
utrudnień, jakie narzuciła nam epi-
demia COVID-19 udało się dotrzeć 
do zasobów archiwalnych. Finałem 
przeprowadzonej kwerendy ma być 
publikacja na temat losów mieszkań-
ców Mszany Dolnej, którzy w latach 
1914-1918 odbywali służbę wojskową 
w różnych formacjach militarnych 
c.k. armii austro-węgierskiej, w Legio-
nach J. Piłsudskiego czy w marynarce. 
Zawarte informacje zawierać będą 
m.in. rodzaj formacji, czas służby i jej 

przebieg, miejsca bitewne, odniesione 
rany, pobyt w szpitalach wojskowych, 
datę dzienną i miejsce śmierci i usy-
tuowanie cmentarza wojskowego, na 
którym spoczywają obywatele Msza-
ny Dolnej. 

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

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

Będziemy wdzięczni za pomoc. 

kontakt:
Agnieszka Józefiak-Lewandowska

Urząd Miasta w Mszanie Dolnej

Szukamy materiałów, które wzbogacą 
opracowanie historyczne

78 rocznica zagłady mszańskich Żydów 
i upamiętnienie mszańskich 

“Sprawiedliwych wśród narodów Świata”
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Turystyka

Inauguracja tegorocznej akcji Odkryj 
Beskid Wyspowy odbyła się w maju 
przy kapliczce Św. Ambrożego 

w Mszanie Dolnej.  Zawsze odprawiana 
jest tam msza św. w intencji Odkryw-
ców Beskidu Wyspowego i Pszczela-
rzy. Inaczej niż zwykle, bez udziału 
osób, w ograniczonym gronie z zacho-
waniem zasad bezpieczeństwa, ale z to 
możliwością udziału online, gdyż msza 
była transmitowana przez telewizję in-
ternetową tv28.  W tym roku z powo-
du epidemii organizatorzy zachęcali, 
by Beskid Wyspowy odkrywać i wę-
drować szlakami indywidualnie, a nie 

grupowo jak w poprzednich latach. By 
w jakiś sposób zrekompensować ogra-
niczenia i brak wspólnych spotkań na 
szczytach, organizatorzy zapropono-
wali nową odznakę Korona Beskidu 
Wyspowego „Beskidzkie Wyspy”, dla 
wszystkich, którzy zdobyli 40 szczytów 
w sezonie. Ta, XI edycja akcji zakończe-
nie miała na Lubogoszczy, nie było gru-
powej wycieczki, mszy św. pod krzy-
żem Wędrowca na szczycie, wspólnego 
biesiadowania przy smacznym  żurku 
w Bazie Szkoleniowo-Wypoczynkowej 
„Lubogoszcz”, takie czasy… 

fot. UM

Rozsypane po zagórzańskich 
miejscowościach korale warto 
nawlec na sznur i zgłosić się by 

odebrać nagrodę. Ostatni questowy 
koralik zapodział się w Mszanie Dol-
nej, ale tylko prawdziwy odkrywca 
odnajdzie ukryty skarb, w miejscu do 
którego zaprowadzi go trasa poprowa-
dzona wokół podworskiego parku im. 
hrabiów Krasińskich. Skrzynię ze skar-
bem otworzy ten, kto dotrze do finału 
wierszowanej zagadki. Dodatkowo po 
zebraniu sześciu korali, które Jasiek 
chce podarować swojej ukochanej Kasi 
jest również bonus dla uczestnika za-
górzańskich zagadek. Wystarczy tylko 
podejść do jednego z trzech urzędów 
(UG Niedźwiedź, UG Mszana Dolna, 
Urząd Miasta) i pokazać swój sznur, 
a dodatkowa nagroda trafi do od-
krywcy. Sześć miejscowości ma swoje 
questy:  Kasina Wielka, Kasinka Mała, 

Lubomierz, Olszówka, Niedźwiedź 
i  Mszana Dolna. Poza tradycyjnymi 
ulotkami można pobrać sobie questo-
wą aplikację na telefon, jak również 
wydrukować samodzielnie ulotkę 
z zagadkami.
Zagórzańskie questy to część więk-
szego projektu „Skarby Górali – po-
znaj górala spoza Podhala” Fundacji 
MAPA PASJI. Powstało 50 wypraw 
– questów w formie ulotek i aplikacji 
mobilnej. W ten sposób po odkryciu 
historii zagórzańskiej ziemi, pasjona-
ci, odkrywcy, turyści mogą poznawać 
dalej kolejne góralskie grupy: Klisz-
czaków, Górali Babiogórskich, Górali 
Orawskich, Górali Spiskich, Górali 
Pienińskich, Górali Nadpopradzkich, 
Górali Białych. Apetyt rośnie w miarę 
jedzenia, a tyle jest jeszcze do okrycia! 
Gorąco zachęcamy do questowych 
wypraw, nie potrzebujemy wiele by 
zaplanować wyprawę odkrywców. 
Takie wycieczki mają w sobie duże 
możliwości, wyprawę wybieramy 
indywidualnie, miejsca naszych qu-
estów możemy zdobywać w małych 
grupach, rodzinnie, z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa. Komu w drogę, 
temu quest!
Więcej o projekcie: 
www.skarbygorali.pl
Warto odwiedzić stronę, poza wypra-
wami udało się zebrać dużą ilość mate-
riałów o niematerialnym dziedzictwie 
wszystkich wymienionych wyżej grup 
górali. Filmy, muzyka, prace wizualne, 
wyniki badań terenowych, webinaria, 
publikacje… Prawdziwe skarby!

fot. i red. UM

Zaplanowane na 16 edycję spo-
tkania w górach i dodatkowo 
cztery wspólne wyjazdy musia-

ły zderzyć się z wirusową rzeczywisto-
ścią wyjątkowego dla wszystkich roku 
2020. Nie da się ukryć, ciężko zrobić 
podsumowanie, kiedy zamierzone cele 
nie zostały sfinalizowane do końca. 
Zaważyło wiele czynników, przepisy, 
zmieniające się zakazy, ale też lęk i tro-
ska o innych. Kto mógł zdobywał góry 
na własną rękę, kiedy można było się 
spotykać i wchodzić do lasu, udało nam 
się zdobyć wspólnie kilka szczytów. 

Kiedy w wakacyjnym czasie nieśmiało 
łapaliśmy oddech licząc na stabilizację, 
spotkaliśmy się na Turbaczyku, Mogie-
licy i Gorcu. Udało się zorganizować 
wyjazdy w Sudety, Beskid Żywiecki 
i Bieszczady realizując część planów. 
Zamykając sezon na Lubomirze,  zor-
ganizowaliśmy dla najmłodszych kon-
kursy, nie zabrakło wspólnego ogniska 
i grupowego zdjęcia. Czy są plany na 
kolejny rok? Jak najbardziej! Życzmy 
sobie wspólnych spotkań na turystycz-
nych szlakach, mimo wirusa jakoś nam 
się to udało!

red. i fot. PTTK

Razem z Jaśkiem z gór 
zbierz korali sznur!

PTTK – 
Spotkania 
w górach 

2020

Akcja Odkryj Beskid 
Wyspowy 2020 

– inaczej niż zwykle…
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Wspomnienia

14 grudnia 2020 roku zmarł w wie-
ku 76 lat Jerzy Szynalik działacz sa-
morządowy, społeczny i sportowy 
z Mszany Dolnej. Absolwent Uniwer-
sytetu Wrocławskiego Wydział Prawa 
i Administracji. Zmarły był długo-
letnim pracownikiem administracji 
państwowej i samorządowej, w tym 
Najwyższej Izby Kontroli Oddział 
w Opolu i Krakowie, Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Krakowie, zastęp-
cą Burmistrza Miasta Mszana Dolna 
w latach 1998-2002.
Jerzy Szynalik aktywnie działał spo-
łecznie w Klubie Sportowym Tur-
bacz Mszana Dolna. W 2003 roku  był 

współorganizatorem 50-lecia klubu 
z udziałem ówczesnych czołowych 
klubów Polski Odra Wodzisław, Wi-
dzew Łódź, Ruch Chorzów, Ruch 
Radzionków i Cracovii. Z wielkim 
zaangażowaniem rozwijał swoje hob-
by jakim było pszczelarstwo, wspierał 
swoich kolegów z Koła Pszczelarzy 
w Mszanie Dolnej. Mimo choroby żył 
sprawami miasta i regionu.  Był też 
jednym z pomysłodawców akcji Od-
kryj Beskid Wyspowy.

red. na podstawie www.limanowa.in
fot. fb Czesław Szynalik

7 października zmarł Marcin Płonka 
(41 l.), wieloletni pracownik Urzędu 
Gminy Mszana Dolna. 21 lat pracował 
w urzędzie, zatrudniony był również 
w Ośrodku Zdrowia w Kasince Ma-
łej. Posiadał wyższe wykształcenie na 
kierunku informatycznym. Od uro-
dzenia mieszkał w Mszanie Dolnej, 
angażował się społecznie – startował 
w wyborach samorządowych, pra-
cował przy organizacji mszańskich 
finałów Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy, ostatnio uczestniczył 
w pracach Komitetu Rewitalizacji jako 
przedstawiciel i głos mieszkańców. 
Marcin posiadał niesamowitą pogo-

dę ducha i humor, którym zarażał 
wszystkich wokół. Potrafił odnaleźć 
się w każdej sytuacji, nawet gdy za-
czynała się poważnie, z jego udzia-
łem kończyła się śmiechem. Odkry-
liśmy również jego kulinarną pasję, 
gdy w sztabie WOŚP pojawił się na 
pomysł konkursu na „Najlepsze Cia-
cho w mieście”. Czekoladowa Bomba 
Gola niemal zabijała słodyczą i nie tyl-
ko, bo pojawiał się w MOKU z ciastem 
i szelmowskim uśmiechem mówił: 
tylko nie róbcie degustacji dzieciom…
Zawsze z uśmiechem – i takim Cię za-
pamiętamy…

red. UM

17 kwietnia w wieku 80 lat zmarł Ludwik Suś. 
W latach 1975 - 1989 pracował w Urzędzie Mia-
sta i Gminy Mszana Dolna. Zajmował się spra-
wami wojskowymi oraz obroną cywilną. Następ-
nie w latach od 1986-1992 pracował w Urzędzie 
Rejonowym w Limanowej. W 1993-2010 był 
pracownikiem Urzędu Miasta Limanowa, gdzie 
był pełnomocnikiem ds. informacji niejawnych, 
zajmował się sprawami wojskowymi oraz obron-
nością. Wiele osób zapamięta pana Ludwika 
jako niezwykle ciepłego i pełnego humoru towa-
rzysza na górskich szlakach. Należał do stałych 
uczestników akcji Odkryj Beskid Wyspowy, wy-
praw z Kołem PTTK, Niedzielnych Wędrówek, 
brał udział w zajęciach, spotkaniach i wyciecz-
kach organizowanych przez Uniwersytet Trze-
ciego Wieku.

red. i fot. 
na podstawie Urzędu Miasta Limanowa

Zmarł Jerzy Szynalik - działacz 
samorządowy, społeczny i sportowy 

Marcin Płonka -  wielka pustka 
gdy brakuje Przyjaciela…

Pożegnaliśmy Ludwika Susia
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Wspomnienia

Smutno i przykro, że nie mogliśmy 
pożegnać Go osobiście, że nie mogli-
śmy mu powiedzieć: Do widzenia! Do 
zobaczenia, Bolku!  Wszyscy bowiem 
mamy już około 90 lat i zdrowie nasze 
już nie najlepsze. A Bolesława zapa-
miętamy jako człowieka pełnego ener-
gii, który po przejściu na emeryturę,  
postanowił skrzyknąć koleżanki i ko-
legów gimnazjalnych, z tego małego, 
„chłopskiego” gimnazjum w Mszanie 
Dolnej, by ożywić, przywołać prze-

szłość. I dokonał tego. Przyjechali 
więc dawni uczniowie, dziś dostojni 
lekarze, prawnicy, inżynierowie, na-
uczyciele, rozrzuceni wówczas niemal 
po całej Polsce. Spotkaliśmy się tylko 
kilkakrotnie, ale i tak wspominamy te 
zjazdy z wielkim sentymentem. Odno-
wiliśmy nasze znajomości i przyjaźni 
sprzed lat, przywołaliśmy naszą mło-
dość. Wielu już nie dotarło, bo odeszli 
wcześniej. Wspominaliśmy wówczas 
nie tylko kolegów z ławy szkolnej, ale 
także naszych nauczycieli, naszych 
profesorów. To z inicjatywy Bolesła-
wa, ze składek dawnych uczniów 
został postawiony nowy nagrobek na 
grobie dyrektora naszego gimnazjum, 
zasłużonego dla Zagórzan etnografa, 
doktora Sebastiana Flizaka. To On je-
den wiedział, gdzie znajdują się groby 
naszych nauczycieli spoczywających 
na mszańskim cmentarzu: prof. Ada-
ma Potapińskiego – historyka, prof. 
Władysława Biermańskiego – polo-
nisty, prof. Kazimiery Sobieskiej- Sta-
churowej i innych. I tylko On corocz-
nie w Zaduszki odwiedzał groby Ich 
wszystkich, by odmówić Wieczne od-
poczywanie i zapalić świeczkę – symbol 

pamięci o Nich.  Kto Ich teraz będzie 
odwiedzał, kto zapali świeczkę i od-
mówi modlitwę za zmarłych?
I to On rok temu reprezentował nas 
na uroczystości odsłonięcia pamiątko-
wej tablicy doktora Sebastiana Flizaka 
na budynku gimnazjum (pierwotnie 
gmachu sądu). Uważał, że ktoś z nas, 
dawnych uczniów powinien tam być.
Zawsze był obowiązkowy. Zawsze 
pomagał innym, czy jako lekarz – zna-
komity chirurg w Myślenicach, czy 
jako kolega. I zawsze pamiętał o tych, 
którzy nam torowali drogę do wiedzy.
Mam nadzieję, że teraz chodzi po 
niebiańskich przestworzach w towa-
rzystwie swoich Rodziców, swoich 
nauczycieli i wcześniej zmarłych kole-
gów i wypatruje, kto w Jego Małej Oj-
czyźnie jest w potrzebie, komu mógł-
by pomóc. Wierzę że, po Jego długim, 
pracowitym życiu
Dobry Bóg, któremu przez całe życie 
był wierny, da Mu odpoczywanie, na 
które zasłużył.

Spoczywaj w pokoju!

Józefa  Kobylińska

Z głębokim smutkiem zawiadamia-
my, że w dniu 15 grudnia b.r. zmarł 
Józef Wróbel,  Radny Miasta w latach 
1994-1998. Łącząc się w żalu z całą 

Rodziną składamy wyrazy głębokie-
go współczucia oraz słowa wsparcia 
i otuchy w trudnych chwilach.

„Wspomnienie o Doktorze 
Bolesławie Stożku (1930-2020)”

Zmarł Józef Wróbel 
– Radny Miasta w latach 1994-1998

Anna Pękała
Burmistrz Miasta Mszana Dolna

wraz z Pracownikami Urzędu Miasta

Janusz Matoga
Przewodniczący Rady Miejskiej

oraz Radni Miasta Mszana Dolna



Zima 4/2020www.mszana-dolna.eu26

Sport

6 grudnia w Ostrowcu Świętokrzy-
skim odbyła się Świętokrzyska 
Olimpiada Taekwondo. W zawo-

dach udział wzięli najmłodsi zawod-
nicy klubu, startując w konkurencjach 
sprawnościowych i walki. Nasi za-
wodnicy spisali się znakomicie zajmu-
jąc w klasyfikacji generalnej II miejsce. 
Serdecznie gratulujemy wszystkim za 
wspaniałe walki oraz  tak wysokie wy-
niki sportowe.

red. i fot. 
Zbigniew Karpierz 

Trener UKS KORYO

Od 27 do 29 listopada w War-
szawie odbywał się ostatni 
w tym roku Puchar Polski 

w taekwondo. Najlepsi zawodnicy 
z całego kraju rywalizowali o punkty 
rankingowe PZTO, które umożliwiają 

powołanie do Reprezentanci Narodo-
wej. W kategorii Junior nasi zawodni-
cy spisali się znakomicie, zwłaszcza iż 
wszyscy walczyli w walkach finało-
wych swoich kategoriach wagowych. 
Złoty medal wywalczył Wiktor Paj-

dzik, srebrne medale zdobyli: Karoli-
na Szczesnowska, Karolina Raś, Oskar 
Pilch. Drużynowo zawodnicy zajęli 
trzecie miejsce wśród najlepszych 
drużyn juniorów w Polsce. W konku-
rencji kadetów złoty medal zdobyła 
Angelika Kuźniak, srebrny medal wy-
walczyła Bożena Gal. Pozostali Kadeci 
zdobyli V miejsca: Ewa Murzyn, Mar-
tyna Choragwicka, Anita Smoter, Ma-
ciej Szlaga, Anna Bąkowska, Martyna 
Uchacz. 

Składamy serdeczne gratulacje dla ca-
łej drużyny za godne reprezentowanie 
Gminy Mszana Dolna, Miasta Mszana 
Dolna, Powiatu Limanowskiego oraz 
Województwa Małopolskiego.

red. i fot. 
Zbigniew Karpierz 

Nowy rok szkolny 2020/21 po-
mimo wielu trudności zwią-
zanych z przygotowaniem 

młodzieży oraz organizacją imprez 
sportowych (ze względów sanitarno-
-epidemiologicznych) rozpoczął się 
wieloma sukcesami uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Mszanie Dolnej.

22 września w Zalesiu odbyły się Mi-
strzostwa Powiatu Limanowskiego 
w Kolarstwie Górskim. Pierwsze miej-
sce zajął Mateusz Dziedzina, tytuł wi-
cemistrzowski zdobyła Anna Gaweł 
a miejsca trzecie (w swoich katego-
riach) Zuzanna Barda, Amelia Antosz 

i Mikołaj Piecyk. Również drużyno-
wo - na poziomie Igrzysk Dzieci (ur. 
2008r. i mł.) – zwyciężyła nasza szkoła 
a w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
(ur. 2006-07) sklasyfikowani zosta-

liśmy na miejscu trzecim. Mateusz 
Dziedzina, Anna Gaweł oraz Mikołaj 
Piecyk 29 września reprezentowali 
szkołę na Mistrzostwach Wojewódz-
twa Małopolskiego w Kolarstwie Gór-
skim osiągając dobre wyniki (lokaty 
w drugiej dziesiątce).

Mistrzostwa Powiatu Limanowskie-
go w Sztafetowych Biegach Przełajo-
wych miały miejsce 6 października br. 
w Limanowej Zwyciężyły nasze dru-
żyny: dziewcząt (ID) oraz chłopców 
(IMS). Drugie miejsce zajęli chłopcy 
(ID) a dziewczęta (IMS) miejsce piąte. 
Dzień później, również w Limanowej 

Najmłodsi zawodnicy KORYO 
przywieźli puchar

Ostatni turniej w Warszawie z medalami 
dla KORYO

Ostry start mszańskiej „Jedynki”



www.mszana-dolna.eu 27Zima 4/2020

Sport

rozegrano Igrzyska Młodzieży Szkol-
nej w Halowej Piłce Nożnej. Wicemi-
strzami powiatu zostali piłkarze z „Je-
dynki”.

Na zakończenie należy wspomnieć 
o uroczystym podsumowaniu „Po-
wiatowego Współzawodnictwa Spor-
towego Dzieci i Młodzieży Szkolnej” 
w r.szk.2019/20, które odbyło się 
podczas wspomnianych „sztafet”. 
Uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 
w Mszanie Dolnej wręczono puchary 
i dyplomy za zajęcie I miejsca w klasy-
fikacji generalnej szkół (Igrzyska Dzie-
ci), I miejsca w kategorii chłopców (ID) 
oraz II miejsca w kategorii dziewcząt 
(ID). Na poziomie Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej zdobyliśmy miejsca III za-
równo w klasyfikacji generalnej i kate-
gorii chłopców a dziewczęta zajęły IV 
pozycję.

Gratulacje dla wszystkich reprezen-
tantów mszańskiej „Jedynki”.

red. i fot.
Zbigniew Stachura

W sierpniu odbył się XVI Tur-
niej Piłki Plażowej o Puchar 
Burmistrza Miasta Mszana 

Dolna w kategorii kobiet i mężczyzn. 
W zawodach wzięło udział czterna-
ście drużyn grając w systemem bra-
zylijskim na dwóch boiskach na plaży 
miejskiej. W kategorii kobiet w finale 
zmierzyły się zawodniczki z Myślenic: 
Natalia Bagińska, Małgorzata Leśniak 
z  Elżbietą Salawa, Joanną Kochan 15:5 
i  15:2. O trzecie miejsce walczyła para 
z Mszany Dolnej i Kasinki Małej Marta 
Lorenc, Edyta Łabuz z parą z Limano-
wej Anetą Adamczyk, Joanną Wyrwą 
11:15, 16:14, 11:6.

Kategoria Mężczyzn:
I miejsce Krzysztof Królikowski, Mi-
chał Kotarski, Siemianowice Śląskie /
Siemiantyczne
II miejsce Krzysztof Zięba, Artur Mo-
tyl, Pcim
III miejsce Jacek Kromka, Kamil Po-
znański, Myślenice
IV miejsce Krzysztof Rapacz, Paweł 
Kmieciak, Pcim
Gratulacje oraz pamiątkowe puchary 
na zakończenie sportowych zmagań 
wręczała Burmistrz Miasta Anna Pę-
kała wraz z organizatorami z Ogniska 
TKKF Lubogoszcz Stanisławem Janią 
i Janem Piekarczykiem. Dziękujemy 

wszystkim uczestnikom za udział 
w zawodach. Za sędziowanie dzię-
kujemy Sławkowi Jani i Krzysztofowi 
Piekarczykowi 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

red i fot.: 
TKKF Lubogoszcz

Zadanie współfinansowanie ze środków 
Otwartego Konkursu Ofert 2020 na 
realizację zadań z zakresu zdrowia 
publicznego w ramach Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii

XVI Turniej Siatkówki już za nami

Wydawać by się mogło, że 
pandemia przekreśli wa-
kacyjne plany mszańskich 

uczniów – jednak nic z tych rzeczy. 
Przy zachowaniu wszelkich norm sa-
nitarnych i mając na uwadze wszel-
kie obostrzenia związane z wirusem, 
odbyła się kolejna trzecia już edycja 
„Półkolonii Sportowej” organizowa-
nej przez Uczniowski Klub Sportowy 
„Beskid” Mszana Dolna. Pływanie, 
zespołowe gry sportowe, tenis ziemny 
czy też wycieczki górskie to w skrócie 
plan dwutygodniowych sportowych 
zmagań trzydziestoosobowej grupy 
złożonej z głodnych ruchu, sportu 
i rywalizacji mszańskich dzieci. Inten-
sywne zajęcia ruchowe odbywały się 
na kortach tenisowych w Pensjonacie 
Szczebel, na Miejskiej Hali Sportowej 
oraz na odnowionym basenie Wyspa 

„Mszanka” w Mszanie Dolnej. Zarząd 
UKS „Beskid” pragnie podziękować 
Urzędowi Miasta Mszana Dolna, któ-
ry współfinansował realizację zadania 
„Półkolonia sportowa 2020”. Już dzi-
siaj zapraszamy na kolejną czwartą 
edycję półkolonii sportowej w przy-
szłym roku.
                                                                                                             

red i fot. 
Łukasz Dobrowolski

Trener UKS „Beskid” Mszana Dolna

Zadanie współfinansowanie ze środków 
Otwartego Konkursu Ofert 2020 na 
realizację zadań z zakresu zdrowia 
publicznego w ramach Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii

Półkolonia sportowa 2020



REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO 
 Mszana Dolna. 

 
1. Administratorem stadionu lekkoatletycznego jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej. 
2. Stadion lekkoatletyczny jest otwarty od wtorku do niedzieli, zgodnie z ustalonym harmonogramem. 
3. Stadion lekkoatletyczny jest przeznaczony dla indywidualnych zajęć sportowych oraz zajęć grup 

zorganizowanych.  
4. Korzystanie ze stadionu grup zorganizowanych odbywa się za zgodą Dyrektora Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Mszanie Dolnej w oparciu o harmonogram. 
5. Warunkiem zorganizowania imprezy na stadionie lekkoatletycznym jest podpisanie umowy o wynajem 

obiektu i jej bezwzględne przestrzeganie. 
6. Ze stadionu korzystać mogą: 

 kluby i sekcje  lekkoatletyczne pod nadzorem instruktora lub trenera, 
 dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela, 
 zakłady pracy, instytucje i organizacje pod nadzorem instruktora sportu, 
 osoby indywidualne i nie zrzeszone (pełnoletnie) na własną odpowiedzialność, 
 osoby niepełnoletnie pod nadzorem opiekuna. 

7. Ze stadionu nie mogą korzystać: 
 osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub działanie środków odurzających, 
 osoby z przeciwwskazaniem lekarskim. 

8. Osoby korzystające ze stadionu zobowiązane są do: 
 posiadania odpowiedniego, czystego obuwia sportowego, które nie pozostawia podczas 

użytkowania zabrudzeń, zarysowań, 
 przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących 

się na wyposażeniu stadionu, 
 utrzymania czystości i porządku na terenie stadionu, 
 podporządkowania poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych 

za funkcjonowanie obiektu. 
9. Przebywającym na terenie obiektu zabrania się: 

 palenia tytoniu, spożywania alkoholu, stosowania środków odurzających, 
 wprowadzania zwierząt, 
 poruszania się pojazdami, 
 korzystania z wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na wyposażeniu stadionu. 

10. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów  
i regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym ze stadionu 
lekkoatletycznego. 

11. Za grupy trenujące na stadionie pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie (trenerzy, 
instruktorzy), zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych jak i wszelkich nieszczęśliwych 
wypadków swoich podopiecznych. 

12. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządek na stadionie.. 
13. Upoważnieni pracownicy ZGK mogą kontrolować wszystkie zajęcia a w razie stwierdzenia uchybień – 

zakazać korzystania ze stadionu lekkoatletycznego. 
14. Za wartościowe przedmioty pozostawione na obiekcie ZGK nie ponosi odpowiedzialności. 
15. Osoby trenujące na stadionie maja prawo korzystać z określonych pomieszczeń i sprzętu znajdującego 

się na wyposażeniu obiektu wyłącznie za zgodą administratora obiektu i pod nadzorem nauczyciela, 
trenera, instruktora sportu. 

16. Osoby, które w jakikolwiek sposób  będą zakłócać porządek zostaną  zmuszone do opuszczenia obiektu. 
17. Dyrektor ZGK  zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu. 
 
 
Dane kontaktowe: 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej 
ul. Krakowska 27K 
34-730 Mszana Dolna 
 
tel. 18 3310062 
w godzinach pracy: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00 

 


