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Wmijającym roku
uchwalony zos-
tał  ambitny  bu-
dżet gminy, któ-

ry był budżetem  wyjątkowo
pro–inwestycyjnym. Na zadania
inwestycyjne przeznaczono  
w 2011 roku aż  30 027 839,55
zł. Wśród nich były zadania
nowe, ale też znalazły się zadania
rozpoczęte  jeszcze w roku 2010. 

Czy taki budżet uda się
wykonać? To pytanie było częs-
to zadawane w ciągu roku, po-
nieważ na każde dofinansowa-
nie ze środków pozabudżeto-
wych potrzebny był wkład włas-
ny  Gminy,  którego zapewnie-
nie wymagało wygospodaro-
wania własnych środków lub
zaciągnięcia kredytu.  A przecież
budżet Gminy to nie tylko in-
westycje, ale i coraz większe
wydatki bieżące na oświatę, kul-
turę, opiekę społeczną, utrzy-
manie porządku i czystości.
Trzeba więc było wybierać po-
między rozwojem Gminy a eg-
zystencją, która co prawda  po-
zwala na bezpieczne funkcjo-
nowanie przez jakiś czas, ale
która nigdy nie pozwala tworzyć
warunków do rozwoju. Co to
oznacza w konsekwencji? Ano
to, że taka Gmina szybko traci
dystans do lepiej rozwijających
się miejscowości, a jej miesz-
kańcy tracą miejsca pracy i nie
mają możliwości rozwoju gos-
podarczego. Dlatego nasza
Gmina wybrała drogę pro–roz-
wojową decydując się na kolejne
zadłużenia, aby mieć środki na
wkład własny, bo akurat teraz
są możliwości pozyskania środ-
ków unijnych na wiele inwe-
stycji.  Patrząc na ogromną licz-
bę zadań i społeczną akceptację
zrealizowanych i realizowanych
inwestycji – możemy dziś jed-
noznacznie stwierdzić, że warto
było podjąć takie decyzje. 

A oto co udało nam się
zrealizować w 2011 r.

Prace rewitalizacyjne
i archeologiczne 
na Muszyńskim Zamku
Aż trudno uwierzyć że muszyń-
ski symbol świetności Muszyny
ma już prawie  800 lat, a w ostat-
nich dwóch latach wydane zos-
tało aż 1 263 513,00 zł na rewi-

talizację, odbudowę i badania
archeologiczne zamku na górze
„Baszta”.  

Park Zdrojowy „Baszta”
Park „Baszta” to nie tylko Za-
mek, ale również plac wejściowy
od strony Rynku wraz z pijalnią
wód mineralnych, to także dru-
ga strona wzgórza od strony
Uzdrowiska Złockie (ul. Nowa,
Zielona), to brzegi potoku
Szczawnik. Cała dotychczasowa
wartość tego przedsięwzięcia
to 3 686 973,58 zł i ... to jeszcze
nie koniec.  W pogoni za coraz
bardziej wymagającym klien-
tem, nowe produkty turystyczne
muszą przyciągać pomysłowo-
ścią. Dlatego w przyszłym roku
zrealizowany zostanie następny
etap budowy tego parku. Koszt
pierwszego etapu  „Budowa
Miejskiego Parku Zdrojowego
Baszta w Uzdrowisku Muszy-
na” (projekt realizowany w ra-
mach  Małopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2007 – 2013) wy-
nosi 2 017 916,54 zł. 

Przedsięwzięcie polega-
jące na budowie Parku Zdrojo-
wego jest jednym z elementów
zadania rewitalizacji terenów 
w Uzdrowisku Muszyna.  Ko-
lejne etapy to m.in.:

Zagospodarowanie wej-
ścia do Parku od strony Ryn-
ku –  Budowa placu wejścio-
wego wraz z ogólnodostępną
pijalnią wód mineralnych –
koszt inwestycji wynosi –
229 621,07 zł.

Zagospodarowanie terenu
po drugiej stronie wzgórza (od
strony Uzdrowiska Złockie) –
Modernizacja  parkingu – koszt
inwestycji wynosi 86 010,00 zł, 

Zagospodarowanie terenu
po drugiej stronie wzgórza (od
strony Uzdrowiska Złockie) –
modernizacja ciągu pieszego
ul. Nowa  wraz z oświetleniem
– koszt inwestycji wynosi
682 373,63 zł.

Zagospodarowanie terenu
po drugiej stronie wzgórza (od
strony Uzdrowiska Złockie) –
Modernizacja ciągu pieszego
ul. Zielona wraz z oświetle-
niem– koszt inwestycji wynosi
671 052,34 zł.

Cała inwestycja obejmuje:
budowę  ścieżki zdrowia z kostki
brukowej, budowę  ciągu pie-
szego z kostki brukowej, budo-
wę ścieżki rowerowej, remont
ciągów pieszych (ułożenie kostki
brukowej), budowę parkingu 
z kostki brukowej, budowę ogól-
nodostępnego placu seniora,
dostawę i  montaż elementów
małej architektury (ławki, kosze
na śmieci, tablice  informacyjne,
zestawy do ćwiczeń), budowę
oświetlenia parkowego i ulicz-
nego, wykonanie boiska do gier
zespołowych, budowę altanek
wypoczynkowych, remont pi-
jalni, dostawę i montaż toalet
publicznych,  wykonanie mo-
nitoringu, wykonanie nasadzeń
drzew i krzewów. Zrealizowany
projekt ma wpłynąć przede
wszystkim na wzrost atrakcyj-
ności Muszyny jako miejsca tu-
rystycznego i uzdrowiskowego
i być szczególnym miejscem ak-
tywnej rekreacji i wypoczynku. 

Park Zdrojowy Zapopradzie
– ogrody sensoryczne
Kolejnym ważnym przedsięw-
zięciem jest „Budowa Parku
Zdrojowego „Zapopradzie”
w  Uzdrowisku Muszyna–Za-

gospodarowanie terenów wokół
obiektów sanatoryjnych (etap
II  rewitalizacji)” projekt reali-
zowany w  ramach  Małopol-
skiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 –
2013 – koszt inwestycji wynosi
3 560 850,00 zł. 

Często zastanawiamy się
gdzie chcielibyśmy zamieszkać
podczas wyjazdu na wypoczynek
czy leczenie. W tej sytuacji padają
zazwyczaj określenia:  spokojnie,
cicho, bezpiecznie, elegancko, 
a równocześnie aby w zasięgu
ręki były miejsca do spacerów,
rozrywki, rekreacji, odpoczynku,
relaksu, ciekawych wrażeń. Dziel-
nica Uzdrowiskowa „Zapopra-
dzie” połączyła te określenia 
w jedną całość. Dotychczas nie
wykorzystane tereny staną się za
chwilę miejscem relaksu dla
mieszkańców, a w szczególności
dla turystów, którzy postanowili
skorzystać z oferty Miasta. Bu-
dowa parku „Zapopradzie” 
to inwestycja wieloletnia, obej-
mująca budowę: amfiteatru, par-
ku wodnego, lodowiska, skate
parku, placów zabaw, alejek spa-
cerowych, ogrodów sensorycz-
nych, ścieżek rekreacyjnych, al-
tan, stawów rekreacyjnych, wieży
widokowej i miejsc odpoczynku.
Nie ma wątpliwości, że na Za-
popradziu powstaje elegancka
„Dzielnica Uzdrowiskowa”.  
W tym roku na to zadanie wy-
dano ze środków unijnych  kwotę
2  378 2225,50 zł, a  pozostała
część to wkład własny Gminy.  
W kolejnych latach planuje się
dalsze etapy rozbudowy „Dziel-
nicy Uzdrowiskowej” Muszyny,
tak aby cały teren został zagos-
podarowany i składał się w za-
mkniętą skończoną całość.  
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Ruiny XIV wiecznego zamku przed i po rekonstrukcji (widok nocny) 
Fot. aRch. UMIGU MUszyna, Fot. KonRad RoGozIńsKI, www.posItIVecoloRs.pl 
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Rewitalizacja Uzdrowiska
Żegiestów
Następna inwestycja w Gminie,
której dofinansowanie ze środ-
ków unijnych w tym roku wy-
niosło 782  682,07 zł to czę-
ściowa rewitalizacja Uzdrowiska
Żegiestów–Zdrój obejmująca
budowę promenady spacerowej,
alejek, altan, stylowego oświet-
lenia, małej architektury itd.
Realizacja tej inwestycji ma do-
prowadzić do ożywienia uzdro-
wiska Żegiestów–Zdrój i zwięk-
szenia ruchu turystycznego 
w tej miejscowości. W ramach
zamierzenia inwestycyjnego te-
goroczny etap to wykonanie
oświetlenia parkowego i ilumi-
nacyjnego, linii kablowej nn,
sieci wodociągowej, sieci wody
mineralnej wraz z kablem ste-
rowniczym, kanalizacji teletech-
nicznej, rozbiórka i budowa
nowej nawierzchni z kostki bru-
kowej i płyt kamiennych oraz

budowa elementów małej ar-
chitektury i wiat parkowych.
Koszt całego projektu stanowił
będzie wartość 3 000 000,00 zł.
Kolejny etap rewitalizacji już
w przyszłym roku.  

Zrównoważony rozwój całej
Gminy
Ziemia Muszyńska to nie tylko
Muszyna i Żegiestów–Zdrój,
ale też wszystkie miejscowości
należące do tej gminy, mające
znakomite walory turystyczne,
a nawet lecznicze. Dlatego Gmi-
na rozpoczęła prowadzoną  na
szeroką skalę rewitalizację te-
renów wiejskich, która poza
budową dróg, chodników
oświetlenia, wodociągów i ka-
nalizacji polega na budowaniu
obiektów użyteczności publicz-
nej mających poprawić warunki
bytu mieszkańców tych miejs-
cowości i przyciągnąć turystów.
Na dzień dzisiejszy praktycznie

w każdej miejscowości naszej
gminy zbudowano  w ostatnim
czasie place zabaw, boiska wie-
lofunkcyjne, odremontowano
szkoły czy też wyposażono
świetlice. Nawet najmniejsze
miejscowości naszej Gminy –
w których do niedawna niewiele
się działo –  dziś mogą się po-
chwalić nowymi inwestycjami.
Gmina przystąpiła do realizacji
kilku Programów Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich,  które zu-
pełnie zmienią wygląd naszych
wiosek.  Główną cechą odnowy
wsi jako metody rozwoju ob-
szarów wiejskich jest komple-
ksowość, polegająca 
na uzgodnieniu i realizowaniu
całościowej wizji rozwoju wsi,
z myślą o zachowaniu jej toż-
samości, przestrzennej integral-
ności oraz zharmonizowaniu
podstawowych funkcji: miesz-
kalnej, gospodarczej  oraz rek-
reacyjnej  i wypoczynkowej. W

chwili obecnej realizuje się trzy
programy PROW  w Szczaw-
niku, Miliku i Jastrzębiku. 

I tak np. „Kompleksowa
rewitalizacja wsi Milik – obej-
muje porządkowanie centrum
wsi poprzez budowę oświet-
lonego ciągu pieszego wzdłuż
głównej drogi –  etap I i etap
II” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich.
Koszt tego przedsięwzięcia to
1 998 176,46 zł. Celem ope-
racji jest uporządkowanie cen-
trum wsi poprzez wybudowa-
nie oświetlonego ciągu pie-
szego wzdłuż głównej drogi.
Działanie to przyczyni się do:
poprawy wizerunku centrum
wsi poprzez budowę chodnika
wraz z oświetleniem przy głów-
nym ciągu komunikacyjnym,
lepszego zdefiniowania cen-
trum wsi, poprawy bezpie-
czeństwa na terenie miejsco-
wości, wzrostu atrakcyjności
turystycznej poprzez poprawę
dostępu do najważniejszych
zabytków na terenie miejsco-
wości, poprawy jakości życia
mieszkańców Milika. Inwe-
stycja ta otwiera nowe per-
spektywy rozwoju dla Milika,
bo jest to miejscowość  z do-
brymi perspektywami  w za-
kresie rozwoju turystyki  i rek-
reacji.
W następnych latach realizo-
wane będą kolejne.
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Park Zdrojowy „Zapopradzie” przed i w trakcie realizacji
Fot. arch. UMiGU MUsZyna, Konrad roGoZińsKi, www.Positivecolors.Pl

Park Zdrojowy „Baszta” przed i po realizacji
Fot. arch. UMiGU MUsZyna, Konrad roGoZińsKi, www.Positivecolors.Pl
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Modernizacja budynku
byłego kina
Pół na pół, czyli Budżet Pań-
stwa daje 37 257,00 zł a drugą
połowę dokłada Gmina i do-
konano „Modernizacji kotłow-
ni i instalacji centralnego ogrze-
wania w  budynku remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Muszynie”. W remizie od-
bywają się liczne zajęcia dla
dzieci, które prowadzi MGOK,
w związku z tym obiekt wy-
magał jak najszybciej remontu,
żeby młode talenty mogły się
rozwijać.

Rozwijamy infrastrukturę
sportową i rekreacyjną –
kolejny ORLIK
Udostępnienie dzieciom 
i młodzieży nowoczesnej in-
frastruktury sportowej w celu
aktywnego uprawiania sportu
to założenia programu „Moje
Boisko Orlik 2012”. Propa-
gowanie zdrowego stylu ży-
cia, to jedno z wielu zadań,
które Gmina konsekwentnie
realizuje poprzez rozbudowę
infrastruktury sportowej. 
To już drugi Orlik w Gminie. 
W ubiegłym roku powstał
kompleks boisk sportowych
w Muszynie, a w tym roku 
w Szczawniku. „Budowa cen-
trum sportu i  rekreacji
w  Szczawniku – wykonanie
boisk sportowych w ramach
budowy kompleksu moje boi-

sko – Orlik 2012 etap I” to
również odnowa centrum wsi,
gdzie niebawem powstanie
park, który jest kolejnym eta-
pem tego zadania. Ogólno-
dostępny, bezpłatny kom-
pleks boisk sportowych kosz-
tował 1 126 999,80 zł. Środki
własne na ten cel, jakie Gmina
musiała przeznaczyć to aż
644 685,57 zł, pozostałą kwotę
dołożyło Ministerstwo Sportu
i Rekreacji oraz Urząd Mar-
szałkowski Województwa
Małopolskiego. Realizacja
tych inwestycji to poważne
wzbogacenie oferty turystycz-
nej Szczawnika, który jest już
miejscowością na wskroś tu-
rystyczną.

Place zabaw w każdej
miejscowości, a nawet osiedlu 
Burmistrz Muszyny kładzie
duży nacisk na popularyzację
aktywnego stylu życia, czego

wyrazem są oprócz wspomnia-
nych boisk sportowych place
zabaw. Tylko w tym roku po-
wstało aż 5 placów zabaw 
na terenie Gminy i planuje się
do realizacji następne. 

Miasto uzyskało
170 015,00 zł dotacji z budżetu
państwa na realizacje programu
„Radosna Szkoła”. W ramach
tego programu powstały place
zabaw  przy Szkole Podsta-
wowej w  Powroźniku –
116 727,00 zł, przy Szkole Pod-
stawowej w Żegiestowie–
114  267,00 zł i przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Muszynie
– 145 140,00 zł. Ponadto wy-
konano place zabaw w Wojkowej
za 20 800,00 zł, w Dubnem za
20 800,00 zł oraz ogrodzenie
drewniane wokół placu zabaw
przy Al. Zdrojowej oraz remont
urządzeń zabawowych na placu
zabaw przy Al. Zdrojowej za
22 000,00 zł.

Zapomnieć o powodzi
Dramatyczne chwile zeszłego
roku to wezbrane wody, które
zalały wiele domów, mieszkań,
zniszczyły mosty i drogi. Więk-
szość z  nas już dawno zapo-
mniała o tym tragicznym wy-
darzeniu, bo czas bardzo szybko
płynie. Niestety, bardzo długo
pozostanie ono w pamięci tych,
którym wielka woda wyrządziła
szkody. Długo też będzie pa-
miętać o tych szkodach Gmina,
która musiała wyłożyć olbrzy-
mie pieniądze na usuwanie skut-
ków powodzi, a tym samym
zrezygnować z wielu bardzo
pilnych zadań.  

Jeszcze rok temu leczyliś-
my rany po powodzi, która na-
wiedziła nas w czerwcu 2010 r.
Długo nie mogliśmy o niej za-
pomnieć, bo spustoszenia były
ogromne, a koszty ich usunięcia
bardzo wysokie. W roku bie-
żącym Gmina pozyskała ko-
lejne środki na usuwanie skut-
ków powodzi. Z założenia są
to środki celowe, które skiero-
wane są na realizację konkret-
nych zadań. To  oznacza, 
że pieniądze przeznaczone 
na usuwanie skutków powodzi
nie mogą być użyte na inny
cel –  jak to niektórzy nam su-
gerują. Środki te muszą być
wykorzystane wyłącznie 
na wskazane w promesie za-
danie. Wiemy, że niektórzy
dziwili się, że remontując drogę
robimy przy okazji nakładkę
bitumiczną na sfatygowany,
ale istniejący jeszcze asfalt, 
a można byłoby w innym miej-
scu wykonać nowy odcinek
drogi. Gdyby tak można było,
to tak byśmy zrobili, ale środki
powodziowe nie mogły zostać
wykorzystane na inne cele tzn.

rewitalizacja wsi Milik Fot. arch. UMiGU MUszyna

Plac zabaw przy szkole w Powroźniku przed i po realizacji
Fot. arch. UMiGU MUszyna
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tam gdzie żadne uszkodzenia
powodziowe nie wystąpiły.
Musiały być użyte tylko 
na tym odcinku drogi, ale dzię-
ki takiej technologii i popra-
wieniu stanu drogi przez kil-
kanaście lat nie będziemy mu-
sieli remontować drogi którą
być może trzeba byłoby re-
montować za rok czy dwa.
W roku 2011 dotacja Budżetu
Państwa na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych wyniosła
3 038 539,06 zł, a środki włas-
ne Gminy to 1 154 921,27 zł.
W ramach tych środków zrea-
lizowano: 
„Odbudowa kładki pieszej 

o konstrukcji stalowo– drew-
nianej na potoku Szczawnik
w  miejscowości Szczawnik” –
206 757,44 zł
„Odbudowa kładki pieszej 
o konstrukcji stalowo– drew-
nianej na potoku Muszynka
w miejscowości Powroźnik” –
388 686,77 zł
„Odbudowa mostu Nr 2 
w drodze gminnej przez Milik
gm. Muszyna w km +2+520” –
96 614,70 zł
„Odbudowa mostu w drodze
dojazdowej do lasów gminnych
dz. nr 321, 322 Żegiestów” –
65 782,15  zł
„292906K – droga dojazdowa

do zabudowań mieszkalnych
ul. Jasna i ul. Słoneczna dz. 
nr 145/5, 1147/8, 767, 1202/1,
1205 Muszyna w km 0+000 –
1+850”– 490 518,50 zł
„Odbudowa drogi gminnej 
w Dubnem dz. nr 17, 61, 87, 78
w km 0+000 do 2+000” –
108 606,74 zł
„Odbudowa ul. Ogrodowej dz.
nr 1180 w km 0+000 
do 0+320” – 120 326,00  zł
„Odbudowa drogi gminnej Mu-
s z y n a – P o w r o ź n i k 
dz 1147/8 i 100 w Muszynie
w  km 0+000 do 1+350”–
314 594,76 zł
„Odbudowa drogi gminnej
3756, 3771, 3786 w Muszynie
w km 0+000 do 0+500” –
128 076,87 zł
„Odbudowa drogi gminnej
292906K dz 157/5 w Powroź-
niku w km 0+300 do 0+580”  –
257 152,16 zł
„Remont popowodziowy drogi
gminnej 292906 K ul. Jasna,
Słoneczna, Polna wraz z  re-
montem mostu łączącego 
ul. Słoneczną i Grunwaldzką
w Muszynie” – 1 340 700,00 zł
„Odbudowa kładki pieszej 
na potoku Muszynka dz. 1145/5
w Muszynie” –372 550,00 zł
„Modernizacja drogi  ul. Ogro-
dowa boczna dz. nr 1147” –

10 490,56 zł
„Odbudowa po powodzi za-
bezpieczeń drogi gminnej 
w Wojkowej koszami i narzutem
kamiennym” – 64 464,30 zł
„Odbudowa przyczółków mostu
w Powroźniku” – 63 406,35 zł
„Odbudowa przyczółków mos-
tu w Muszynie„ –65 866,50 zł
„Modernizacja dróg dojazdo-
wych do pól w Jastrzębiku dz.
51 i 52” – 54 997,83 zł        
„Odbudowa kładki pieszej 
w Powroźniku”– 63 389,28 zł
„Modernizacja drogi gminnej
Al. Zdrojowa boczna” –
16 206,33 zł
„Remont muru oporowego 
z koszy kamiennych ul. Ogro-
dowa” –  13 579,20 zł
„Modernizacja drogi gminnej
ul. Leśna (zabezpieczenie na-
rzutem kamiennym)” 
– 41 359,97 zł 
Naprawa drogi gminnej ul.
Ogrodowa dz. 1180” –
20 469,14 zł
„Naprawa drogi gminnej 
na Borysów” – 6 317,10 zł
„Modernizacja drogi gminnej
w Powroźniku dz. nr 313”–
46 014,30 zł
„Likwidacja skutków powodzi
–udrożnienie potoku Szczaw-
nik” – 59 962, 50 zł
„Modernizacja drogi gminnej

w Powroźniku dz. nr 324” –
40 078, 86 zł

W ciągu roku  wykonano
również wiele zadań
własnych Gminy tj:
„Modernizacja  ul. Krótkiej 
w Muszynie”  – 65 440, 35 zł
„Wykonanie przepustów w Jast-
rzębiku”  – 12 979,29 zł
„Wymiana balustrad na budyn-
ku  Urzędu Miasta” 
–  7 405 ,98 zł
„Rozbudowa systemu gospo-
darki wodno–ściekowej Gminy
Muszyna – etap II – Budowa
kanalizacji sanitarnej  w Szczaw-
niku”– 68 938,56 zł
„Modernizacja drogi gminnej
w Andrzejówce”– 90 309,60 zł
„Remont i naprawa drogi gmin-
nej o nr. ewid. 206 w Andrze-
jówce”– 5 835,18 zł
„Remont i naprawa drogi gmin-
nej o nr. ewid. 3782– Majdan”–
4 480,40 zł
„Modernizacja drogi gminnej
przy ul. Ogrodowej bocznej 
w Muszynie o nr. ewid. 1174”–
10 490,56 zł
„Modernizacja drogi gminnej
nr ewid. 324 w Powroźniku” –
40 078,86 zł
„Modernizacja drogi gminej
ul.Polna boczna w Muszynie”–
65 647,40 zł

Orlik w Szczawniku przed i po realizacji
FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA
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„Modernizacja dróg dojazdo-
wych do pól dz. nr 51 i nr. 52 
w Jastrzębiku”– 54 997,83 zł
„Wyrównanie ziemi pod place
zabaw w Wojkowej i przy 
ul. Polnej” – 885,60 zł
„Obsługa i konserwacja pijalni
wody mineralnej „Wapienne” –
900,36 zł
„Usunięcie naniesionego rumo-
wiska z terenu Zapopradzia” –
35 903,70 zł

„Dostarczenie betonu towaro-
wego B–30 oraz materiałów bu-
dowlanych dla budowy kładki
w Miliku” – 2 235,45 zł
„ Wykonanie drogi dojazdowej
na „Magierówkę” w Żegiestowie”
– 6 100,80 zł
„Wymiana uszkodzonego słupa
oświetlenia ulicznego w Szczaw-
niku” – 6 366,11 zł
„Odbudowa drogi gminnej 
w Wojkowej” – 64 464,30 zł

„Czyszczenie osadników na cie-
kach wodnych w Powroźniku”
– 1082,40 zł
„Budowa chodnika z kostki
brukowej – Jasieńczyk” –
17 691,26 zł
„Odwodnienie ul. Piłsudskiego
bocznej w Muszynie” –
14 733,25 zł
„Modernizacja drogi gminnej –
przedłużenie przepustu z posze-
rzeniem pobocza w Szczawni-

ku”– 51 494,77 zł
„Budowa żelbetonowego muru
ogrodzeniowego zabezpiecza-
jącego przy ul. Słonecznej bocz-
nej w Muszynie”– 4 800,00 zł
„Odbudowa zniszczonej drogi
gminnej po powodzi ul. Puła-
skiego boczna”– 18 332,81 zł
„Wykonanie przepustu na drodze
do Jasieńczyka”– 3 700,00 zł
„Roboty na drogach wewnętrz-
nych” – 5 067,60 zł.
„Korytowanie i niwelacja klińca
– humusowanie wałów – 
ul. Słoneczna” – 5 227,50 zł
„Roboty na drogach wewnętrz-
nych” – 5 535,00zł
„Odbudowa zniszczonych umo-
cowań przyczółków mostu 
na potoku Muszynka w Mu-
szynie” – 65 866,50 zł
„Odbudowa zniszczonych umo-
cowań przyczółków mostu 
na potoku Muszynka” – w Po-
wroźniku – 65 866,50 zł
„Odbudowa kładki pieszej kon-
strukcji stalowo– drewnianej
na potoku Muszynka w Po-
wroźniku” – 63 389,28 zł
„Usunięcie oberwiska ziemi na
drogę ul. Leśna, Słoneczna 
w Muszynie”– 1 574,40 zł
„Roboty ziemne na terenie miejs-
cowości Milik”– 4 752,00 zł
„Wykonanie CO wraz z mon-
tażem kotła elektrycznego 
w szkole podstawowej w Woj-
kowej” – 11 439,00 zł
„Ogrodzenie boiska sportowego
Milik – materiały” – 1 891,56 zł.
„Odwodnienie odcinka drogi
Leśnej w Muszynie” 
– 7 073,98 zł
„Beton towarowy do wykonania
kładki pieszo jezdnej w Mili-
ku”– 3 616,20 zł
„Montaż dodatkowej oprawy
oświetlenia ulicznego przy 
ul. Rolanda”– 2 538,30 zł
„Montaż i transport kładki pie-
szej w Miliku” – 885,60 zł
„Montaż barier ochronnych 
w Muszynie na Zapopradziu”
– 9 200,40 zł
„Montaż barier ochronnych
przy ul. Leśnej” – 5 953,20 zł
„Remont drogi gminnej 
na Zapopradziu – Podzilne”–
14 206,50 zł
„Wykonanie barier ochronnych
na moście w ciągu drogi gmin-
nej w Miliku” – 6 008,55 zł
„Regulacja potoku obok posesji

Park Zdrojowy „Baszta” przed i w końcowej fazie budowy. Fot. arch. UMiGU MUsZyna
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Złockie 46A”– 1 193,10 zł
„Modernizacja drogi gminnej
w Żegiestowie– droga na prze-
kaźnik” – 16 244,17 zł
„Montaż 3 szt. opraw oświetle-
niowych w Szczawniku” –
4 540,79 zł
„Wymiana instalacji w pomiesz-
czeniach biurowych Urzędu
Miasta”– 24 572,94 zł
„Modernizacja drogi gminnej
ul. Rolanda boczna w Muszy-
nie”– 38 588,69 zł
„Wykonanie kładki dla pieszych
konstrukcji stalowej w Powroź-
niku”– 41 020,50 zł
Budowa linii kablowej oświet-
lenia ulicznego Muszyna 
ul. Piłsudskiego – 65 805,00 zł
„Uporządkowanie  sieci oświet-
leniowej Miasta i Gminy” –
Wymiana opraw i słupów
oświetleniowych w miejscowości
Szczawnik  – 50 000, 00 zł
Budowa oświetlenia wielofunk-
cyjnego boiska sportowego 
w Powroźniku – 65 805,00 zł
Remont Szkoły Podstawowej
w Miliku kwota – 65 682,00 zł
Remont w Zespole Szkolno–
Przedszkolnym w Żegiestowie
28 659,00 zł
Wymiana stolarki okiennej 
w budynku na boisku sportowym
w Powroźniku –8 100,00 zł
Wymiana stolarki okiennej 

w Przedszkolu w Powroźniku
– 20 700,00 zł.

Ostatnim zadaniem in-
westycyjnym roku 2011 jest
„Modernizacja drogi gminnej
292895 działka nr 88 położonej
w Szczawniku, od stacji nar-
ciarskiej do granicy Lasów
Państwowych”. Razem z Nad-
leśnictwem Gmina odnowi dro-
gę, której koszty zostaną po-
niesione wspólnie. Umowa 
z wykonawcą została podpisana
na kwotę 93 344,05  zł.

Patrząc z punktu widze-
nia Wykonawców naszego mias-
ta, środki przeznaczone na in-
westycje to nie tylko zmiany 
w infrastrukturze, ale też dla
wielu osób nowe miejsca pracy.  

Miasto zamierza przy-
ciągnąć turystów z całej Polski
budując parki zdrojowe 
z prawdziwego zdarzenia 
i zmieniając swój wizerunek. 

„Obwodnica Muszyny”

to „nowa” inwestycja, która ma
na celu uporządkowanie ruchu
w  centrum Muszyny. Chodź
nazwanie jej „nową” nie jest
najtrafniejszym określeniem, to
warto wspomnieć o niej dziś,
kiedy to po wielu latach dyskusji
na jej temat, stała się kolejną
realną inwestycją Muszyny. 

Problem wielkich polskich
miast to brak parkingów i kiep-
ska jakość dróg, a w Muszynie
za  kwotę  ponad 22 mln zł zo-
stanie wybudowana obwodnica,
na którą dofinansowanie 
z MPRO na lata 2007–2013 uda-
ło się uzyskać w ostatniej chwili.
Dzięki temu  już od 12 września
2013 r. mieszkańców Muszyny
czeka wielka zmiana na lepsze.
Centrum uzdrowiska będą mog-
ły omijać m.in. tiry, a rewitalizacja
Rynku otworzy nowe możliwo-
ści rozwoju Muszyny i  zwiększy
ruch turystyczny. Nareszcie 
na płycie Rynku nie będą stać
samochody, ale ogródki kawiar-
niane, a zabytkowa ulica Ko-
ścielna zamieni się w  wyjątkowy
Deptak. Wielu ludzi czeka na
tą historyczną dla naszego
miasta chwilę.

Planowanie i realizowa-
nie przedsięwzięć inwestycyj-
nych jest podstawowym spo-
sobem wprowadzania w życie
nowych systemów, tworzenia
miejsc do inwestowania i roz-
wijania biznesu. Gmina po-
zyskała i nadal pozyskuje środ-
ki zewnętrzne z wszelkich moż-
liwych źródeł, bo nowe inwe-
stycje służą całej społeczności.
Dotyczą infrastruktury komu-
nalnej, turystycznej i uzdro-
wiskowej, budowy dróg, mos-
tów, wałów przeciwpowodzio-
wych, umocnień brzegów rzek
i potoków, kanalizacji, ochrony
środowiska itp. Wiele zadań 
i działań inwestycyjnych, które
podejmuje na co dzień Gmina
obarczone jest olbrzymim wy-
siłkiem organizacyjnym i fi-
nansowym, bo spotykamy się
z problemami, które muszą
być szybko i  skutecznie roz-
wiązywane. 

Każdy kto nie jest nawet
najlepszym obserwatorem
codziennego życia widzi, 
że Nasza Gmina zmieniła się
nie do poznania. Po wielu la-

tach oczekiwań dziś faktem
stają się zmiany, w które nie-
wiele osób wierzyło lub które
były tylko marzeniami. W mia-
rę jedzenia (czytaj realizacji
nowych inwestycji) apetyt roś-
nie, a Muszyna chciałaby wi-
dzieć u siebie jeszcze większe
inwestycje. Najwięcej w naszej
Gminie jest ludzi, którzy wie-
dzą co jeszcze trzeba zrobić.
Tych, którzy wiedzą jak zdobyć
na to pieniądze jest jak na le-
karstwo. A pieniędzy brakuje,
bo przecież w poprzednich la-
tach – teraz także – pożyczano
je, aby cokolwiek zrealizować,
bo Gmina nie ma znaczącej
nadwyżki dochodów nad kosz-
tami. Wręcz przeciwnie, ta nad-
wyżka jest wręcz symboliczna.
Stąd realizując nowe ważne
dla Gminy inwestycje zaciąga-
no kolejne kredyty, a zaciąg-
nięte spłacano  z nowych po-
życzek. W pewnym momencie
musiała nastąpić kumulacja
długów i nastąpiła.  Dlatego
już teraz  Gmina martwi się
czy znajdzie pieniądze, by 
w kolejnym rozdaniu sięgnąć
po unijne fundusze. Przygo-
towywane są kolejne wnioski
o fundusze unijne, lecz sko-
rzystanie z nich w pełnej wy-
sokości będzie zależało od
zwiększenia dochodów gminy,
poprzez zwiększenie ilości pry-
watnych inwestycji w Muszy-
nie. Niestety coraz więcej firm
żąda umorzenia podatków, 
a przecież Gmina nie ma in-
nych dochodów jak tylko po-
datkowe, bo dotacje i sub-
wencje nie wystarczają na po-
krycie wydatków na zadania,
które Gminie powierzyło Pań-
stwo. Umorzenie podatku, to
brak dochodów, a brak do-
chodów to brak realizacji in-
westycji i remontów.  Dlatego
Burmistrz na każdym kroku
zachęca do inwestowania. 
A warunki do inwestowania 
w naszej Gminie są coraz lepsze
i sprzyjają rozwojowi prywat-
nego biznesu. Czasem te nowe
inwestycje będą stać w kolizji
do działań niektórych osób,
ale w rezultacie dadzą miejsca
pracy i podatki, a tym samym
lepsze życie dla wszystkich.
Pamiętajmy, że Burmistrz musi

rozwiązać problem brakujące-
go wkładu własnego na inwe-
stycje, do których dopłaca
Unia. Aby nie utracić tych pie-
niędzy, Gmina musi wziąć kre-
dyt.  Jednym z możliwych roz-
wiązań oprócz kredytów jest
jeszcze Partnerstwo Publiczno
Prywatne, czyli jeden z kon-
kurencyjnych sposobów finan-
sowania inwestycji publicz-
nych. 

Wykorzystanie opcji
Partnerstwa Publiczno–Pry-
watnego i użycia nowych in-
strumentów finansowych daje
dodatkowe możliwości po-
przez “zakup inwestycji na
raty”. 

Takie ratalne rozłożenie
spłaty inwestycji pozwoli Gmi-
nie uniknąć wysokiego udziału
kosztów inwestycji w wydat-
kach budżetowych, zwiększo-
nego zadłużenia i jednocześnie
pozwala rozszerzyć front in-
westycyjny. 

ROK 2011kończymy
olbrzymią ilością zrealizowa-
nych i rozpoczętych nowych
inwestycji, a przecież już wie-
my,  że zaraz na początku 2012
roku ruszają kolejne z zakresu
odnowy wsi Szczawnik i Jast-
rzębik, które są dofinansowane
ze środków Unijnych oraz za-
kończenie rozbudowy szkoły
w Złockiem. Realizujemy je
ogromnym wysiłkiem i  tym
samym zespołem pracowników,
którzy pracowali przez lata 
w Gminie. Myślę, 
że za tę pracę i wysiłek należy
się im ogromne uznanie. Mam
też nadzieję, że zauważacie
Państwo zmiany w pracy
wszystkich służb naszej Gminy.
Wiem, że przy takim ogromie
zadań można też popełnić błę-
dy, ale to musimy wkalkulować
w ryzyko jakie nieodłącznie
towarzyszy wszelkim działa-
niom. Gdybyśmy nie robili nic
lub niewiele, zapewne nie po-
pełnialibyśmy błędów. Mam
nadzieję, że przedstawione in-
formacje przybliżą Państwu
kierunki rozwoju naszego Mias-
ta,  a także pozwolą na refleksję
związaną z jego przyszłością.

Oceńcie nas Państwo
sami.



RUSZa BUdOWa OBWOdNicy. 
PiERWSZE łOPaTy WBiTE

Wdniu 12 grudnia
2011 r. w Mu-
zeum Regional-
nym Państwa

Muszyńskiego w Muszynie
miały miejsce uroczystości
związane z podpisaniem
umów na dofinansowanie 
i realizację zadania jakim jest
budowa obwodnicy Muszyny
oraz umowy na dofinansowa-
nie kolejnego etapu budowy
szkoły w Złockiem. Umowy
na dofinansowanie w średnio-
wiecznej scenerii, gęsim pió-
rem, podpisali Marszałkowie
Województwa Małopolskiego
Marek Sowa i Stanisław Sorys
wraz z Burmistrzem Muszyny

Janem Golbą. Po części ofi-
cjalnej Burmistrz wraz z Mar-
szałkami pojawili się na placu
budowy w kaskach i wbili ło-
paty w grunt rozpoczynając
symbolicznie prace, które po-
trwają do 12 września 2013.
Następnie Ks. Paweł Stabach
Proboszcz Parafii Rzymsko-
katolickiej pw. św. Józefa Ob-
lubieńca NMP w Muszynie
dokonał poświęcenia rozpo-
częcia budowy przyszłego
traktu. Burmistrz Miasta 
i Gminy Uzdrowiskowej Mu-
szyna, nie tylko zgodnie 
ze staropolskim zwyczajem,
przyjął swoich gości, ale zadbał 
o to, aby wystrój i oprawa ar-

tystyczna przeniosła ich do
czasów dawnego Państwa Mu-
szyńskiego. Tłumnie przybyli
goście z zainteresowaniem
uczestniczyli w tym historycz-
nym wydarzeniu. Już za dwa
lata Muszyna nabierze nowego
kształtu. Ruch samochodowy
zostanie wyprowadzony z cen-
trum miasta, a przed lokalnymi
przedsiębiorcami powstaną
nowe perspektywy na biznes
w centrum Rynku, który na-
bierze nowego blasku.

Jak podkreślał Marsza-
łek Marek Sowa – Muszyna
ma swój czas i Jan Golba, jej
burmistrz, znakomicie go wyko-
rzystuje do pozyskiwania fundu-

szy. Do takich inwestycji potrzebni
są liderzy i takich tu mamy. Dzię-
ki temu w południowej części
Małopolski rozwinie się branża
turystyczna. „Obwodnica Mu-
szyny” – uporządkowanie ru-
chu w centrum Muszyny –
budowa drogi odbarczającej
w kierunku granicy państwa
jako drogi gminnej klasy Z,
to projekt wart 27 829 718,33
zł z czego 85% pochodzi 
ze środków Unii Europejskiej
z Małopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego
na lata 2007–2013. Pozostała
część to wkład własny Gminy
Muszyna i Województwa Ma-
łopolskiego.
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Uroczysty moment podpisania umowy na dofinansowanie i budowę obwodnicy. od lewej: s.sorys, M. sowa, J. golba, t. Piwowarczyk, 
w tle mieszczka muszyńska i harnik

Pierwsze łopaty wbite Fot. arch. UMigU MUszyna Poświęcenie placu budowy
Fot. Konrad rogozińsKi, 
www.Positivecolors.Pl 



odroBiona leKCja z historii 
– waŁy juŻ Chronią

zakończone zostały
prace związane z za-
bezpieczeniem pra-
wego brzegu rzeki

Poprad. Projekt wart blisko
8,6 mln zł ma na celu zabez-
pieczenie mieszkańców 
ul. leśnej w Muszynie przed
ewentualnymi skutkami
wzbierania rzeki. Pierwszy

etap budowy, który zakończył
się w 2010 r. pochłonął 
13,5 mln zł. dzięki przepro-
wadzonym pracom powstało
obwałowanie o długości 
1970 mb, chroniące miesz-
kańców ul. Kościuszki. dziś
sąsiedzi zza Popradu przy 
ul. leśnej również mogą spać
spokojnie. został ukończony

drugi etap prac związany 
z budową 1,2 km obwałowań
prawego brzegu nieprzewi-
dywalnej, górskiej rzeki. Łącz-
nie cały projekt zrealizowany
przez Małopolski zarząd Me-
lioracji i urządzeń wodnych
w Krakowie był jedną z naj-
większych inwestycji w naszej
gminie w ostatnich latach. 

w chwili obecnej gmina przy-
gotowuje wnioski o dofinan-
sowanie kolejnych inwestycji
przeciwpowodziowych zwią-
zanych z budową wałów 
na zapopradziu, andrzejówce 
i Żegiestowie, a także regula-
cją potoków górskich oraz
budową zbiornika retencyj-
nego w złockiem.

wdniu 15 listopa-
da 2011 roku 
w Pałacu
lubomirskich

w warszawie odbyła się
uroczysta gala wręczenia
wyróżnień w konkursie Bu-
downiczy Polskiego sportu.
do tegorocznej Xii edycji pro-
gramu „Budujemy sportową
Polskę”, przystąpiło 750 pol-
skich samorządów, chcących
budować infrastrukturę spor-
tową niezależnie od koniun-
ktury. wśród nagrodzonych
znalazły się nie tylko najlepsze
na rynku firmy budujące in-
frastrukturę sportową, ale
również miasta i gminy zaan-
gażowane w rozwój sportu 
i rekreacji. Komisja weryfika-

cyjna będąca pod wrażeniem
już dokonanych i planowanych
zmian na terenie Miasta 
i gminy uzdrowiskowej
Muszyna, uhonorowała wysiłek
i trud jej władz składając na

ręce Burmistrza jana golby
odznaczenie „Inwestor 
na medal”. jest to niecodzi-
enne wyróżnienie przyznawane
inwestorom za wyjątkowe za-
angażowanie w budowę lub

modernizację obiektów spor-
towych, aktywność i dużą od-
powiedzialność w prawidło-
wym przebiegu procesu inwe-
stycyjnego obiektów sporto-
wych i rekreacyjnych w Polsce.
wyróżnienie przyznawane jest
przez Polski Klub infrastruk-
tury sportowej, który w swoich
ocenach bierze pod uwagę opi-
nie współpracujących z nim
niezależnych instytucji i ośrod-
ków badawczych. Konkurs
BudowniCzy PolsKie-
go sPortu przeprowadza-
ny jest od 1999 roku. Patronat
nad konkursem sprawują: Pol-
ski Komitet olimpijski, Polski
związek Pitki nożnej, stowa-
rzyszenie architektów Polskich,
marszałkowie województw. 
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Muszyna inwestoreM na Medal. Kolejna nagroda
dla Muszyny

Włodzimierz tokarczyk zastępca Burmistrza Muszyny odbierający
odznaczenie „inwestor na medal”. Fot. sPortPlUs

Prawobrzeżne obwałowanie na Popradzie. Fot. arch. UMiGU MUszyna



PGK SP. z o.o.  w MuSzynie. dAlej Się
zMieniAMy

zanami kolejny rok
kontynuacji roz-
poczętych zmian

oraz realizacji wielu kluczo-
wych dla gminy i jej miesz-
kańców zadań inwestycyjno–
modernizacyjnych. na liście
priorytetowych zadań zna-
lazły się prace w zakresie in-
frastruktury wodno–ścieko-
wej. Spółka w ramach włas-
nych środków wykonała pra-
ce modernizacyjne sieci
wodociągowej i kanalizacyj-
nej. warto zaznaczyć, że sieci
poddane przebudowie wy-
budowane zostały w latach
70–ych  ubiegłego wieku 
i były w bardzo złym stanie
technicznym. łącznie zostało
przebudowanych 1610 mb
nieszczelnej i awaryjnej sieci
wodociągowej wraz z przy-
łączami (ul. zielona 570 mb,
Słoneczna 200 mb, ul. nowa
840 mb) oraz uszczelniono
660 mb sieci kanalizacyjnej

wraz z przyłączami (ul. zie-
lona). Podczas prac moder-
nizacyjnych zostały wyelimi-
nowane liczne niewidoczne
awarie i nieszczelności sieci.
Przebudowa sieci przyniesie
wymierne korzyści w postaci
oszczędności kosztów wyni-
kających z wytworzenia 
i uzdatnienia wody dla miesz-
kańców miasta i gminy Mu-
szyna. 

Sukcesywnie realizowa-
ny i wdrażany jest program
wymiany wodomierzy wraz
z nakładkami do zdalnego
odczytu na terenie miasta 
i gminy Muszyna. wymie-
nione zostały wodomierze w
budynkach zlokalizowanych
przy ul. Kościelnej, ul. ry-
nek, ul. rolanda, ul. Piłsud-
skiego, Al. zdrojowa w Mu-
szynie. rozpoczęty system
wymiany wodomierzy będzie
kontynuowany w przyszłym
roku.  

wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców
uruchomiona zostanie strona
internetowa Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej 
w Muszynie na której za-
mieszczone zostaną niezbęd-
ne informacje dot. funkcjo-
nowania Spółki, a także  in-
formacje  istotne dla wszyst-
kich mieszkańców np. infor-
macje o awariach  i przerwach 
w dostawie wody, informacje
dot. odbioru śmieci komu-
nalnych itp. Możliwe będzie
również przesyłanie drogą 
e–mailową (na specjalnym
formularzu) odczytu stanu
wodomierzy zainstalowanych
w danym gospodarstwie do-
mowym, które  nie są przy-
stosowane do zdalnego od-
czytu. 

Spółka prowadzi aktyw-
ną kampanię informacyjną
nakłaniającą mieszkańców
ziemi Muszyńskiej do pro-

wadzenia selektywnej zbiórki
odpadów. liczymy, że przy-
szły rok przyniesie kolejne
pozytywne zmiany w postaci
wzrostu liczby osób segre-
gujących odpady. 

zachęcam Państwa do
korzystania z usług zakładu
remontowo–budowlanego
Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej, który jest przy-
gotowany personalnie i sprzę-
towo do prowadzenia wielu
zadań remontowych.  

Życzę wszystkim miesz-
kańcom Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna ra-
dosnych i pogodnych Świąt
Bożego Narodzenia oraz wszel-
kiej pomyślności i sukcesów w
realizacji ambitnych planów
w nadchodzącym Nowym 2012
Roku.

Prezes Zarządu
MariusZ ryMarcZyk
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temat taniej energii do ogrzewania
wody i domów powraca z każdym no-
wym sezonem grzewczym.

Montaż kolektorów słonecznych
to jeden ze  sposobów na zmniejszenie
ciągle rosnących rachunków za gaz,
prąd czy drewno. 

z uwagi na duże zainteresowanie
oraz liczne zapytania ze strony miesz-

kańców Muszyny serdecznie zaprasza-
my do  wzięcia udziału w spotkaniu,
które odbędzie się w dniu 5 stycznia
2012r. o godz.17.00 w Muzeum w Mu-
szynie. Podczas spotkania poruszone
zostaną następujące zagadnienia:
■ warunki i możliwości uzyskania dofi-

nansowania i dotacji do kolektorów
słonecznych,

■ czy montaż kolektorów się opłaca –
jak to sprawdzić nie wydając pienię-
dzy,

■ technika w służbie człowieka – czyli
nowości w energetyce słonecznej.

Spotkanie prowadzi inż. tomasz
Chwistek.

Serdecznie zapraszamy

Czy będą KoleKtory SłoneCzne w MuSzynie? 

Stan początkowy. FOT. arch. Pgk
Wykonanie drogi wraz z umocnieniem brzegu potoku Muszynka 
w Powroźniku.  FOT. arch. Pgk
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DŁUGOWIECZNYCH

Rok 2011 niebawem
przejdzie do historii
nie tylko pod wzglę-
dem ilości przepro-

wadzonych na terenie gminy in-
westycji, ale również pod wzglę-
dem liczby osób, które ukoń-
czyły 100 lat. Aż trudno uwierzyć,
ale w 2011 roku  100–letnie uro-
dziny obchodziły 3 mieszkanki
gminy Muszyna. W gronie wspa-
niałych Jubilatek znalazły się:
Pani Zofia Tlałka, Pani Zofia
Wojtas i Pani Stanisława Drozd.
Dostojne Jubilatki odwiedziła

delegacja Miasta i Gminy Uzdro-
wiskowej Muszyna na czele 
z Burmistrzem mgr Janem Gol-
bą, Przewodniczącym Rady
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna mgr Jerzym Majką, 
Z–cą Przewodniczącego Rady
Panem Ferdynandem Matlągiem 
i Z–cą Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego Panią  Ewą Piasz-
czyk. Burmistrz złożył Jubilat-
kom życzenia, wręczył listy gra-
tulacyjne, kwiaty i prezenty.
Przedstawicielki ZUS odczytały
list gratulacyjny od Prezesa ZUS

oraz wręczyły kwiaty i decyzję
o przyznaniu dodatku z tytułu
ukończenia 100 lat życia. 
W imieniu całej redakcji pozos-
taje nam życzyć Szacownym Ju-
bilatkom dużo sił i zdrowia 
i tak jak podczas spotkania uro-
dzinowego – samych pięknych
chwil w gronie najbliższych, ko-
chających osób. Urzekającej wi-
talności i energii oraz niesamo-
witej pamięci. Dotychczas skła-
dane co roku życzenia 100 lat –
jak widać się spełniły. My zatem
życzymy Paniom 200 lat!!

dostojna jubilatka pani zofia wojtas. Fot. Konrad rogozińsKi, www.positivecolors.pl dostojna jubilatka pani
stanisława drozd 
Fot. Konrad rogozińsKi,
www.positivecolors.pl

dostojna jubilatka pani zofia
tlałka
Fot. t. wiśniowsKi 

Osiem par z terenu mi-
asta i gminy Muszyna,
które ponad pół wieku

temu zawarły związek małżeński
zostały udekorowane medalem
„Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie” przyznanym przez
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Bronisława Ko-
morowskiego.

Ponad pięćdziesiąt lat
temu na ślubnym kobiercu sta-
nęły pary małżeńskie, które 
w obecnych czasach stanowią
wzór do naśladowania. Byli ze
sobą w radości i smutku, 
w zdrowiu i chorobie w trud-
nych chwilach wzajemnie się
wspierając. Jubilaci są przykła-
dem do naśladowania dla swo-
ich najbliższych, ale i dla ko-
lejnych pokoleń młodszych sta-
żem  i doświadczeniem. Są
wzorem, z którego warto czer-

pać by budować właściwe więzi
rodzinne i społeczne.  W imie-
niu Prezydenta RP dekoracji
jubilatów dokonał Jan Golba
– Burmistrz Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna. Wrę-
czenie odznaczeń odbywało się
podczas Sesji Rady Miasta 
i Gminy Uzdrowiskowej Mu-

szyna. W 2011 r. w gronie Ju-
bilatów znalazły się następu-
jące pary: Państwo Zdzisława
i Henryk Cycoń zam. w An-
drzejówce,  Państwo Rozalia 
i Franciszek Warzecha zam.
Złockie, Państwo Teresa i Sta-
nisław Gumulak zam. w Mu-
szynie, Państwo Maria i Jacek

Drozd zam. w Muszynie,Pań-
stwo Joanna i Ryszard Wachna
zam. w Muszynie,Państwo Wła-
dysława i Władysław Stanczak,
Państwo Danuta i Tadeusz Jan-
czura, Państwo Jadwiga i Zyg-
munt Wiśniowski, Państwo
Władysława i Władysław Stan-
czak zam.  Milik, Państwo Da-
nuta i Tadeusz Janczura zam.
Złockie, Państwo Jadwiga 
i Zygmunt Wiśniowscy zam.
Złockie. 

Wszystkim Jubilatom,
którzy w 2011 roku obchodzą
jubileusz zawarcia związku mał-
żeńskiego składamy serdeczne
gratulacje oraz życzenia spo-
koju, pomyślności i zdrowia 
na dalsze, wspólne lata. Niech
każdy dzień ich życia wypeł-
niony będzie radością, wzajem-
ną miłością i życzliwością naj-
bliższych.

ZŁOCI  JUBILACI

Jubilaci
Fot. Konrad rogozińsKi, www.positivecolors.pl
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i zdrowie”

wramach konkur-
su ogłoszonego
przez minister-
stwo edukacji

Narodowej na realizację zadania
z zakresu administracji pub-
licznej „Żyj z pasją” – Program
wspierania uzdolnień i  zdro-
wego stylu życia dzieci i mło-
dzieży, Gmina realizowała pro-
jekt pn. „Wybieram wolność,
radość i zdrowie”. Na realizację
projektu pozyskano kwotę
48 223 zł.

realizacja projektu od-
bywała się w okresie od maja
do września 2011 r. Uczestni-
kami projektu byli uczniowie
szkół podstawowych i gimnaz-
jów z terenu Gminy muszyna. 

w ramach projektu zrea-
lizowane zostały następujące
działania:
■ warsztaty psychoedukacyj-

ne dla dzieci i młodzieży
uczęszczających do świetlic
środowiskowych,

■ turniej Piłki siatkowej Pla-
żowej „o słoneczny
uśmiech”,

■ wycieczka do Gdańska
„ruszaj z nami w Polskę”,

■ turniej Piłki Nożnej „mist-
rzostwa europy muszyna
2011”,

■ kurs tenisa ziemnego i tur-
niej tenisa ziemnego,

■ rajd turystyczny „z pleca-
kiem pełnym marzeń”.

warsztaty psychoeduka-
cyjne prowadzone były dla dzie-
ci i młodzieży w wieku 
7–16 lat uczęszczających 
do świetlic środowiskowych na
terenie gminy. warsztaty pro-
wadzone były w maju i czerwcu
2011 roku i objęto nimi 250 wy-
chowanków. w każdej z dwu-
nastu grup zrealizowano 5–cio
godzinne zajęcia warsztatowe
w zakresie przeciwdziałania uza-
leżnieniom wśród dzieci i mło-
dzieży. celem warsztatów było
również ukazanie skutków zdro-
wotnych, pokazanie wpływu
środków odurzających na or-
ganizm młodego człowieka oraz
promowanie zdrowego stylu
życia, rozwijanie zainteresowań
sportowych, poznawania za-
kątków naszego kraju, aktywne
spędzanie czasu wolnego. za-
jęcia prowadzone były przez
socjoterapeutów, pedagogów
Nowosądeckiego stowarzysze-
nia Pedagogów na rzecz Pro-
mocji zdrowia „stop”, które 
to stowarzyszenie było partne-
rem w realizacji zadania.

wycieczka do Gdańska

pn. „ruszaj z nami w Polskę”
odbyła się 17–21 maja 2011 r.
w wycieczce wzięło udział 49
uczniów szkół gimnazjalnych
z miasta i Gminy Uzdrowisko-
wej muszyna. celem wycieczki
było pokazanie młodzieży moż-
liwości spędzania czasu wolne-
go, poznania różnych zakątków
kraju. młodzież w trakcie wy-
cieczki poznała historię Polski
poprzez m.in. zwiedzenie wy-
stawy „drogi do wolności”,
stoczni Gdańskiej, Pomnika
ofiar Grudnia 70 na Placu so-
lidarności. młodzież odkryła
zabytki starego miasta, zwie-
dziła muzeum Narodowe, mu-
zeum Bursztynu w  katowni,
odbyła rejs starym galeonem
na westerplatte, zwiedziła so-
pot, oliwę i  wysłuchała kon-
certu organowego, zwiedziła
Gdynię z jej pięknym portem
i okrętem orP „Błyskawica”,
akwarium morskie, a w drodze
powrotnej zwiedziła zamek
w malborku.

turniej Piłki siatkowej
Plażowej „o słoneczny
uśmiech”. turniej ten odbył się
14,17 czerwca 2011 r. w turnieju
wzięły udział dziewczęta 
ze szkół podstawowych i gim-
nazjalnych miasta i Gminy

Uzdrowiskowej muszyna 
– 80 osób. Przeprowadzony
został na boisku do piłki siat-
kowej plażowej przy zespole
szkolno Przedszkolnym w mu-
szynie. Głównym celem turnieju
było pokazanie młodzieży moż-
liwości aktywnego spędzania
czasu wolnego, dbania o swoje
zdrowie psychiczno–fizyczne,
pokazanie bazy sportowej gmi-
ny i możliwości jej wykorzysta-
nia przez młodzież.

turniej Piłki Nożnej
„mistrzostwa europy– muszy-
na 2011”– był nawiązaniem do
święta piłkarskiego, jakie od-
będzie się w Polsce w 2012 roku
– mistrzostw europy. w  na-
szych mistrzostwach brali udział
chłopcy z każdej grupy wieko-
wej – gimnazjaliści, szkoła pod-
stawowa klasy 4–6, a także naj-
bardziej wdzięczna grupa szkoła
podstawowa klasy 1–3 z miasta
i Gminy muszyna– w sumie
168 zawodników. turnieje prze-
prowadzone zostały 16 czerwca
– dla gimnazjalistów, 20 czerwca
dla klas 4–6 i 21 czerwca dla
klas 1–3 szkoły podstawowej
na boisku orlika niedawno od-
danego do użytku. Głównym
celem było pokazanie chłopa-
kom alternatywy spędzania wol-

współczesna bib-
lioteka to miejs-
ce przyjazne
czytelnikom 

i Użytkownikom, a szczególnie
dzieciom i młodzieży. tu przede
wszystkim można pogłębiać
swoją wiedzę, rozwijać swoje
pasje i zainteresowania. jest
również miejscem, gdzie można
odpocząć, zrelaksować się, po-
rozmawiać, zobaczyć ciekawą
wystawę, poszukać informacji
w internecie.

Nasza Biblioteka to miej-
ska Biblioteka Publiczna w mu-
szynie oraz  Filie: dla dzieci 
i młodzieży w muszynie, w Po-
wroźniku i Żegiestowie. w Bib-
liotece w muszynie i jej Filiach
jest stały, bezpłatny dostęp do
internetu dla Użytkowników

Biblioteki dzięki pozyskanym
przez nas, w  programach gran-
towych, zestawom komputero-
wym. w październiku w miej-
skiej Bibliotece Publicznej 
i w Filii dla dzieci i młodzieży
rozpoczęły swoją działalność
dyskusyjne kluby książki, sku-
piające wokół siebie pasjonatów
czytania, którzy spotykają się 
i toczą długie rozmowy na temat
przeczytanych książek. 

w ramach Programu
rozwoju Bibliotek Biblioteka
w muszynie wraz z filiami: dla
dzieci i młodzieży, w Powroź-
niku i w Żegiestowie wygrała
konkurs „aktywnej Biblioteki”
i pozyskała 2 granty po 5 000,00
zł na realizację projektów: strefa
alternatywnych sposobów 
na wolny czas oraz digitali-

zacja lokalnych czasopism mu-
szyńskich.  celem projektu stre-
fa alternatywnych sposobów 
na wolny czas było zapropo-
nowanie dzieciom i młodzieży
z terenu Gminy muszyna in-
spirującego i ciekawego sposo-
bu spędzania wolnego czasu 
w bibliotece. w ramach grantu
zakupiliśmy gry planszowe oraz
materiały plastyczne, które zos-
tały wykorzystane podczas
warsztatów. warsztaty technicz-
no–plastyczne, teatralne, a na-
wet kulinarne, w których uczest-
niczyły dzieci i młodzież pro-
wadzili wolontariusze, związani
z działalnością Bibliotek. im
też należą się serdeczne podzię-
kowania, szczególnie: p. iwonie
darze, p. joannie sowie, p. an-
nie kosińskiej, panom z domu

Betel  w Powroźniku, uczniom
z technikum Żywienia i Gos-
podarstwa domowego w złoc-
kiem oraz liceum im. jana ko-
chanowskiego w muszynie. ta
działalność Bibliotek została
zauważona w Polsce. Pani Bo-
żena szczepaniak, kierownik
Filii Biblioteki w Żegiestowie
wygrała w konkursie „Pochwal
się” organizowanym przez Fun-
dację rozwoju społeczeństwa
informacyjnego. Nagrodą było
zaprezentowanie działalności
Biblioteki na ogólnopolskim
kongresie bibliotek publicz-
nych, który odbył się  13–14
października 2011 roku w war-
szawie. wzięliśmy również
udział w projekcie „digitalizacja
lokalnych czasopism muszyń-
skich”, do którego zaprosiliśmy

BiBlioteka – doBre miejsce dla człowieka
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nego czasu, możliwości rozwi-
jania swoich umiejętności pił-
karskich, wskazania nowej bazy
sportowej w gminie i  promo-
wanie zdrowego stylu życia,
a także pogłębienie zaintereso-
wań Mistrzostwami Piłkarskimi.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
koszulki wylosowanych krajów
europejskich grających w Mist-
rzostwach Europy. W każdym
z trzech rozegranych turniejów
wyłoniono tzw. „złotą jedenas-
tkę” – czyli najlepszych 11–stu
graczy turnieju, którzy zostali
odznaczeni statuetkami Naj-
lepszych Piłkarzy.

Kurs Tenisa Ziemnego 
i Turniej Tenisa Ziemnego –
Kurs tenisa ziemnego prowa-
dzony był dla 12 uczniów szkoły
podstawowej i 12 uczniów gim-
nazjum przez 10 dni w czerwcu
i lipcu. Na zakończenie kursu
6,7 lipca przeprowadzony został
Turniej w  kategoriach szkół

podstawowych i gimnazjalnych.
W czasie turnieju zorganizowa-
ny został kominek z pieczeniem
kiełbasy. Zajęcia prowadzone
były na kortach tenisowych
TKKF Muszyna. Celem zajęć
było rozpowszechnianie tenisa
wśród młodego pokolenia,
wdrażanie do aktywnego spę-
dzania czasu wolnego, rozpo-
wszechnianie sportów życia, po-
kazanie różnych możliwości or-
ganizowania sobie wolnego cza-
su, rozwijanie i poszerzanie krę-
gu zainteresowań korzystając z
bazy sportowej miasta i gminy.

Rajd Turystyczny „Z ple-
cakiem pełnym marzeń” – od-
był się 16–17 września 2011 r.
zgodnie z harmonogramem.
Adresowany był do uczniów
szkół podstawowych Miasta
i  Gminy Muszyna. Wzięło 
w nim udział 60 dzieci (w ostat-
niej chwili wycofała się szkoła
nr 2 z Muszyny). Celem rajdu

była popularyzacja ruchu na
świeżym powietrzu, poznawanie
walorów turystycznych 
i kulturowych regionu, kształ-
towanie mocnego charakteru
potrafiącego walczyć z prze-
ciwnościami i trudnościami,
ukazanie sposobów spędzania
czasu wolnego. Uczniowie po
wyjeździe kolejką gondolową
na Jaworzynę, oprócz marszu 
w terenie rywalizowali między
szkołami w podchodach roz-
wiązując polecenia ukryte na
trasie. Przy schronisku brali
udział w Konkursie Piosenki
Turystycznej i ognisku z pie-
czeniem kiełbasy. Natomiast na
miejscu noclegu – w szkole
podstawowej w Złockiem ro-
zegrane zostały konkurencje
w kategorii: „Wiedza o Muszy-
nie i regionie – z zakresu historii,
przyrody, sportu”, „Pierwsza
pomoc” i Rywalizacja Sporto-
wa. Zespoły do wędrówki zos-

tały zaopatrzone w mapy i prze-
wodniki turystyczne o Beskidzie
Sądeckim i Muszynie, a w na-
grodę za rywalizację ogólną
otrzymały karimaty, kompasy,
apaszki oraz turystyczne ap-
teczki pierwszej pomocy.

W ramach realizacji pro-
jektu szkoły zostały doposa-
żone w piłki nożne, piłki do
siatkówki plażowej, w rakiety
i piłeczki do tenisa ziemnego,
w turystyczne apteczki pierw-
szej pomocy. Uczniowie otrzy-
mali koszulki bawełniane, spo-
denki gimnastyczne, mapy,
przewodniki o Muszynie i Be-
skidzie Sądeckim, kompasy,
karimaty, apaszki. Na potrzeby
realizacji projektu powstał link
„Projekt – Żyj  z pasją”, na
stronie szkoły www.zso.muszy-
na.pl, na którym umieszczane
były zdjęcia i informacje z rea-
lizacji poszczególnych zadań
projektu.

młodych ludzi z Liceum im.
Jana Kochanowskiego w Mu-
szynie: Karolinę Darłak, Ag-
nieszkę Oleksy, Kamila Jarząba,
Grzegorza Rychwę i Mateusza
Tokarczyka. Przygotowaliśmy
i opublikowaliśmy bibliografię
zawartości czasopism muszyń-
skich oraz cyfrową archiwizację:
Biuletynu Komitetu Obywatel-
skiego w Muszynie, Biuletynu
Informacyjnego Komitetu Oby-
watelskiego w Muszynie, Echa
Muszyny, Kwartalnika Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Mu-
szyńskiej  oraz Harnika. Wy-
daliśmy „Bibliografię zawartości
lokalnych czasopism muszyń-
skich” oraz zeskanowaliśmy ar-
chiwalne numery opracowanych
czasopism. W trakcie realizacji
pojawił się pomysł przeprowa-
dzenia wywiadów z redaktorami
i autorami artykułów. Pierwszy

wywiad z panem Bartłomiejem
Bujarskim można zobaczyć 
w telewizji internetowej Mu-
szyna TV. W bibliotekach 
w Powroźniku i Żegiestowie
odbywają się  także zajęcia Gru-
py Zabawowej. Są one skiero-
wane do dzieci od 6 miesiąca 
do 5 roku życia i ich rodziców.
Maluchy bawią się ze sobą, 
a ich rodzice aktywnie uczest-
niczą w zabawie, jednocześnie
czuwając nad bezpieczeństwem
swoich pociech. Spotkania po-
zwalają na wymianę doświad-
czeń i uczą jak kreatywnie moż-
na spędzić czas z maluchem.

Pod hasłem „Żywa Bib-
lioteka” Biblioteka Publiczne
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna Filia: dla Dzieci i Mło-
dzieży, w Powroźniku i Żegies-
towie zorganizowała cykl spot-
kań z osobami, które mieszkają

w naszej gminie i rozwijają
swoje pasje lub kochają zawód,
który wykonują.  Dzięki tym
spotkaniom młodzież szkolna
poznała zawody: leśnika, pie-
lęgniarki, ratownika górskiego,
weterynarza. Część z tych spot-
kań zarejestrowała telewizja in-
ternetowa Muszyna TV. 

Najistotniejszy jest fakt,
że działalność zapoczątkowana
przez te projekty jest konty-
nuowana w Filiach Biblioteki. 

W 2011 roku zakupiliśmy
ponad 1000 nowości książko-
wych; poszukiwane przez na-
szych Czytelników bestsellery,
bajki edukacyjne dla dzieci, cie-
szące się dużą popularnością
powieści młodzieżowe.  

Serdecznie  zapraszamy
do odwiedzania Bibliotek 
na terenie naszej gminy i sko-
rzystania z naszego księgozbio-

ru,  na spotkania Dyskusyjnego
Klubu Książki, comiesięczne
wystawy artystów plastyków 
i fotografików, do Czytelni In-
ternetowej; a do naszych Filii 
na kreatywne warsztaty, spot-
kania z książką i ciekawymi
ludźmi, turnieje gier planszo-
wych i do Bajkolandii. 
Godziny otwarcia Bibliotek:
Biblioteka Miejska w Muszynie:
poniedziałek: 9.00–16.00, wtorek,
środa, piątek: 10.00–18.00, sobo-
ta: 9.00–15.00; tel. 18 471 41 14
Filia dla dzieci i Młodzieży: ponie-
działek, wtorek, środa, piątek:
10.30–17.30; tel. 18 471 44 54
Filia w powroźniku: wtorek, środa,
piątek: 10.00–19.00, sobota:
8.00–14.00; tel. 18 471 10 97
Filia w Żegiestowie: wtorek, śro-
da, piątek: 10.00–19.00, sobota:
8.00–14.00; tel. 18 471 72 13
www.biblioteka.muszyna.pl

Turniej piłki siatkowej plażowej „O słoneczny uśmiech”. FOT. d.sOpaTa
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Wszyscy wiedzą,
że spółdzielnia
„Muszynianka”
jest jednym 

z najważniejszych sponsorów
utytułowanego siatkarskiego
klubu  „BPs – Muszynian-
ka– Fakro”, który jest znako-
mitą wizytówką reklamową
naszego uzdrowiska. klub nie
tylko reklamuje takie firmy
jak: Bank BPs, spółdzielnię
„Muszyniankę”, Firmę „Fak-
ro”,  ale też  bezspornie przy-
nosi chlubę naszemu miastu.
dzięki transmisjom telewizyj-
nym o muszyńskiej żeńskiej

siatkówce, – a przy okazji 
i o Muszynie – dowiadują się
fani tej dyscypliny w całej Pol-
sce i europie.                      

ale niewiele osób wie, 
że spółdzielnia „Muszynian-
ka” to także najhojniejszy
sponsor wielu działań, imprez
kulturalnych, sportowych oraz
inwestycji na terenie Muszyny
i całej ziemi Muszyńskiej. nie
wchodząc w zakres sponso-
ringu jaki prowadzi sama
spółdzielnia „Muszynianka”,
godzi się poinformować spo-
łeczeństwo Muszyny, że firma
ta wydaje corocznie na wspar-

cie działań gminy co najmniej
400 tys. zł.  To dzięki pienią-
dzom „Muszynianki” powsta-
ło dwa lata temu sztucznie
mrożone lodowisko, a co roku
organizowane jest kosztowne,
ale wyjątkowo promujące Mu-
szynę Święto Wód Mineral-
nych. To dzięki pieniądzom
„Muszynianki” możemy wes-
przeć różnego rodzaju orga-
nizacje społeczne i zawodowe,
ale też   imprezy sportowe
oraz kulturalne, odbywające
się w różnych miejscowościach
naszej gminy. Pieniądze te
przeznaczamy także na do-

posażenie szkół, świetlic i in-
nych obiektów. za tą hojność
chcę Prezesom Firmy Muszy-
nianka i wszystkim jej pra-
cownikom serdecznie pub-
licznie  podziękować, bo na
to podziękowanie jak nikt
inny wyjątkowo zasłużyli. 
na nowy Rok poza życze-
niami osobistymi życzę firmie
„Muszynianka” i jej pracow-
nikom dalszych sukcesów gos-
podarczych i dziękuję za umie-
jętne  i bezinteresowne dzie-
lenie się nimi.
JAN GOLBA
Burmistrz Muszyny

Wodpowiedzi na
konkurs ogło-
szony przez
Wojewó dzki

urząd Pracy w krakowie w ra-
mach Programu operacyjnego
kapitał ludzki Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kom-
petencji w regionach, działania
9.1 Wyrównywanie szans edu-
kacyjnych i zapewnienie wy-
sokiej jakości usług edukacyj-
nych świadczonych w systemie
oświaty, Poddziałania 9.1.2 –
Wyrównywanie szans eduka-
cyjnych uczniów z  grup 
o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie róż-
nic w jakości usług edukacyj-
nych – gmina złożyła projekt
pod nazwą „Wczesna edukacja

szansą dla każdego” opiewa-
jący na kwotę 186 035,80 zł.

Projekt w zakresie indy-
widualizacji oznacza wsparcie
działań szkoły na ważnym,
pierwszym etapie edukacyjnym
(kl. I–III) w realizacji treści 
i wymagań, określonych w no-
wej podstawie programowej.

W ramach projektu szko-
ły podstawowe, dla których
organem prowadzącym jest
gmina będą realizowały zajęcia
dodatkowe, będące kontynua-
cją indywidualnej pracy 
z uczniem w ramach obowiąz-
kowych zajęć edukacyjnych,
wspierające indywidualizację
procesu dydaktycznego, w za-
leżności od rozpoznanych po-
trzeb uczniów klas I–III szkół

podstawowych, a w szczegól-
ności:
■ zajęcia dla dzieci ze specy-

ficznymi trudnościami 
w czytaniu i pisaniu, w tym
także zagrożonych ryzy-
kiem dysleksji,

■ zajęcia dla dzieci z trudno-
ściami w zdobywaniu umie-
jętności matematycznych,

■ zajęcia logopedyczne 
dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy,

■ zajęcia socjoterapeutyczne
i psychoedukacyjne 
dla dzieci z zaburzeniami
komunikacji społecznej,

■ gimnastyka korekcyjna dla
dzieci z wadami postawy, 

■ zajęcia rozwijające zaintere-
sowania uczniów szczegól-

nie uzdolnionych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem
nauk matematyczno–przy-
rodniczych.

dodatkowo w ramach
projektu szkoły doposażą swoją
bazę dydaktyczną  w niezbędne
materiały dydaktyczne oraz
specjalistyczny sprzęt (np.: spe-
cjalistyczne oprogramowanie,
pakiety do diagnozowania i ko-
rygowania dysfunkcji i dyshar-
monii rozwojowych, takich jak:
wady wymowy, dysleksja, wady
postawy, zaburzenia koordy-
nacji ruchowej) niezbędne do
realizacji zaplanowanych 
w szkole zajęć dodatkowych,
wynikających z procesu indy-
widualizacji. 
ZOSiP

„Wczesna edukacja szansą dla każdego”

Występ Beaty Kozidrak z ze-
społem BaJM podczas Święta
Wód Mineralnych. 
Fot. arch. UMIGU MUsZyna

Lodowisko na „Zapopradziu” w Muszynie. Fot. arch. UMIGU MUsZyna
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15MEDALIŚCI Z MUSZYNY 
JAKICH NIE ZNACIE

BĘDZIE
CICHO 
W RYNKU

Wydarzenia spor-
towe w naszej
gminie nie koń-
czą się na siat-

kówce i piłce nożnej. Rok 2011
kończy się znacznymi sukce-
sami zawodników Kick–bo-
xingu z klubu LUKS JAS–
POL. Mariusz Homa po trud-
nych i zarazem fenomenalnych
walkach został Mistrzem Pol-
ski Kadetów. Jolanta Cichoń,
Aleksandra Tokarczyk, Patry-
cja Maślanka, którym nigdy
nie brakuje ferworu do walki
zdobyły brązowe krążki w ka-
tegorii Kadetek. Z kolei Klau-
dia Cichoń zdążyła już nas
przyzwyczaić, że z każdych
zawodów przywozi medal.  Jak
podkreśla trener klubu Krzysz-
tof Bulanda „od początku dzia-
łalności klubu o jego sile stanowili
mieszkańcy Gminy Muszyna.

Pierwszym medalistą w Klubie
był muszynianin Maciej Hopej.
Wywalczył brązowy medal na
Mistrzostwach Polski Młodzików
w Garwolinie w 2002 r. Z kolei
pierwszy złoty medal zdobyty dla
klubu pochodził z Mistrzostw Pol-
ski seniorów w wersji full contact,
należący do mieszkanki Powroź-
nika – Katarzyny Czuby. Kolejne
złote karty historii klubu zapisali:
Joanna Majda – Wicemistrzyni
Świata Juniorek w Kick–boxingu,
trzykrotna Mistrzyni Świata
i dwukrotna Mistrzyni Europy –
Agnieszka Półtorak. Nie jesteśmy
w stanie na potrzeby artykułu
wymienić wszystkich medalistów
z terenu Gminy, powstałaby gruba
książka, którą możliwe, że wydamy
w przyszłym roku z okazji dziesię-
ciolecia klubu”. Pozostaje nam
tylko trzymać kciuki i życzyć
dalszych sukcesów. 

Burmistrz Miasta 
i Gminy Uzdrowi-
skowej Muszyna
ogłasza III edycję

konkursu na najładniejszą de-
korację świąteczną na terenie
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna w roku 2011/2012.
Celem konkursu jest podkre-
ślenie wyglądu miasta i gminy
poprzez odświętny, świąteczno
– noworoczny wystrój. Zgło-
szenia do konkursu będą przyj-
mowane w dwóch kategoriach:
I kategoria – posesje osób fi-
zycznych, II kategoria – obiek-
ty sanatoryjne, wczasowe, za-
kłady pracy, placówki gastro-
nomiczne, handlowe i usługo-
we. Komisja konkursowa oce-
niała będzie ogólne wrażenie
estetyczne, pomysłowość i ory-
ginalność kompozycji, różno-
rodność zastosowanych elemen-
tów dekoracji przy użyciu skali
od 0–10 punktów. W skład Ko-
misji Konkursowej wchodzą
przedstawiciele Rady i Urzędu
MiGU Muszyna, przewodni-
czący zarządów osiedli i sołtysi
MiGU Muszyna, z których po-

chodzą zgłoszenia udziału 
w konkursie,  a także przed-
stawiciele Towarzystwa Miłoś-
ników Ziemi Muszyńskiej 
w Muszynie, Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Muszynie i Stowarzyszenia
Przyjaciół Almanachu Muszy-
ny. Zgłoszenia  o przystąpieniu
do konkursu można składać
do 13 stycznia 2012 r. w  se-
kretariacie Urzędu Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Mu-
szyna. Druki zgłoszenia można
pobrać ze strony internetowej

www.muszyna.pl lub 
w Urzędzie. Komisja kon-
kursowa w okresie od 16 do
27 stycznia 2012 r. dokony-
wać będzie oceny dekoracji.
Uroczyste podsumowanie,
ogłoszenie wyników i  wrę-
czenie nagród konkursu na-
stąpi w terminie luty – marzec
2012 r. Laureaci w  obydwu
kategoriach otrzymają nagro-
dy o łącznej puli 6.000 zł.
Serdecznie zapraszamy do
wzięcia udziału w konkur-
sie.

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ DEKORACJĘ
ŚWIĄTECZNĄ – III EDYCJA

Już ponad 120 lat Ochot-
nicza Straż Pożarna 
w Muszynie niesie po-

moc poszkodowanym. 
Na przestrzeni lat wymaga-
nia stawiane strażakom
ochotnikom nieustannie się
zwiększały, a muszyńska jed-
nostka sumiennie starała się
im sprostać. W 1997 roku
jednostka OSP w Muszynie
została włączona do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo–
Gaśniczego, tym samym bie-
rze udział we wszystkich
zdarzeniach na terenie gmi-
ny wymagających interwen-
cji straży i często dyspono-
wana jest do działania na
terenie powiatu nowosądec-
kiego. W skali roku jest to
ponad 100 wyjazdów bojo-
wych. OSP w Muszynie po-
siada 30 dobrze wyszkolo-
nych, wyposażonych i go-
towych nieść pomoc w każ-
dej chwili strażaków. Dzia-
łając w trudnym, górzystym
terenie, jednostka codziennie
stoi przed problemem sku-
tecznego alarmowania. Do-
tychczasowe alarmowanie za
pomocą syreny akustycznej,
uwzględniając ukształtowa-
nie terenu i zmienne warunki
atmosferyczne, jest często
zawodne.

System powiadamiania
akustycznego – syrena –
znajduje się od 1990 r. 
na budynku remizy Ochot-
niczej Straży Pożarnej 
w Muszynie w centrum ryn-
ku, gdzie bardzo utrudnia
życie mieszkańców (liczne
skargi mieszkańców i gości),
a ze względu na położenie
w dolinie, zasięg sygnału
akustycznego jest minimal-
ny. Dlatego też podjęte zos-
tały działania w celu zapew-
nienia dodatkowego sposo-
bu powiadamiania. Nowo
zainstalowany system w po-
staci pagerów umożliwi po-
wiadamianie wszystkich
członków Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w  Muszynie 
w sposób niezawodny i cichy,
bez bardzo głośnej syreny 
w centrum miasta, która bę-
dzie wykorzystywana tylko
w  wyjątkowych sytuacjach. 

Zawody w Kickboxingu
FOT. K. BULANDA

Dekoracje świąteczne w Muszynie. FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA
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–KULTURALNA PRZEZ CAŁY ROK

Choć za oknem zima
i wydawałoby się, 
że sezon artystyczny
to już tylko wspom-

nienia minionego roku, pamię-
tamy aby i w miesiącach jesien-
no–zimowych dostarczyć Pań-
stwu rozrywki w postaci cieka-
wych wydarzeń artystyczno–
kulturalnych.

29 października 2011 r.
w Kościele Parafialnym pod
wezwaniem Św. Józefa Oblu-
bieńca Najświętszej Marii Panny
w Muszynie odbył się koncert
pt. „Wigilia Zaduszek” w wy-
konaniu młodzieżowej grupy
wokalnej działającej przy Miej-
sko–Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Muszynie. Zgromadzo-
na publiczność wsłuchała się
w nastrojowe utwory muzyczne
i poetyckie o tematyce egzys-
tencjalnej. Koncert został zor-
ganizowany już po raz drugi
dzięki współpracy Parafii pod
wezwaniem Św. Józefa Oblu-
bieńca Najświętszej Marii Panny
w Muszynie oraz Miejsko–
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Muszynie.

W listopadzie mieszkańcy
Muszyny uczestniczyli w licz-
nych spotkaniach, koncertach
i wernisażach w Muzeum Re-

gionalnym Państwa Muszyń-
skiego. Jak co roku i tym razem
odbyła się wieczornica z okazji
93. Rocznicy Odzyskania przez
Polskę Niepodległości, w której
uczestniczył Burmistrz Muszy-
ny Jan Golba, Zastępca Bur-
mistrza Włodzimierz Tokarczyk
oraz przewodniczący Rady
MiGU Muszyna Jerzy Majka. 

Po raz pierwszy na Rynku
w Muszynie zorganizowane zos-
tały „Andrzejki” podczas któ-
rych, mimo chłodu, zgroma-
dzona publiczność bawiła się
przy dźwiękach muzyki dysko-
tekowej. O godz. 22.15 na scenie
pojawiła się gwiazda wieczoru
– „Mandaryna” z zespołem ta-
necznym. Tego wieczoru roz-
dano mnóstwo nagród w po-
staci płyt i innych miłych upo-
minków a całe wydarzenie trans-
mitowano na „żywo” w naszej
telewizji internetowej Muszyna
TV.

6 grudnia 2011 r. w daw-
nej sali kinowej w Rynku, od-
było się „Spotkanie ze Świętym
Mikołajem”, które cieszy się
ogromnym zainteresowaniem
wśród mieszkańców naszego
miasta. Przybyłe w tym dniu
dzieci obejrzały bajkę pt.
„Chochlikowe psoty” autorstwa

Klaudii Cecko w reżyserii Iza-
beli Bajorek w wykonaniu wo-
kalnych zespołów dziecięcych
i młodzieżowych działających
przy Miejsko–Gminnym
Ośrodku Kultury w Muszynie.
Po spektaklu przybył oczeki-
wany przez wszystkich, wyjąt-
kowy gość, który przyniósł wiele
prezentów i dużo radości.

Przed nami Sylwester na
Rynku, na który serdecznie za-
praszamy mieszkańców Mu-
szyny oraz gości wypoczywa-
jących w naszym Uzdrowisku.
Liczymy, że i tym razem mimo
mroźnej aury zimowej publicz-
ność nie zawiedzie. W progra-
mie znajdą się między innymi:
zabawa przy muzyce lat 60–
tych i 70–tych, występ zespołu
wokalnego Miejsko–Gminnego
Ośrodka Kultury w Muszynie
oraz konkursy z nagrodami.
Gwiazdą wieczoru będzie ze-
spół „Wanda i Banda”, który
przypomni nam takie przeboje
jak: „Nie będę Julią”, „Para
goni parę” czy „HI FI Super-
star”. O północy na scenie bę-
dziemy gościć Burmistrza Mu-
szyny Jana Golbę, który złoży
mieszkańcom naszego miasta
życzenia noworoczne. Tej nocy
nie zabraknie również pokazu

sztucznych ogni i zaproszenia
do tańca podczas dyskoteki
kończącej szaleństwo Nocy Syl-
westrowej. Pierwszego stycznia
powitamy wszystkich Państwa
Koncertem Noworocznym,
który odbędzie się w hali wi-
dowiskowo–sportowej w Mu-
szynie. Usłyszymy wówczas sty-
pendystów „Almanachu Mu-
szyny” z Polski i ze Słowacji
oraz dzieci i młodzież uczest-
niczące w zajęciach wokalnych
w Miejsko–Gminnym Ośrodku
Kultury w Muszynie. 

8 stycznia 2012 r. nasze
miasto włączy się w ogólno-
polską akcję charytatywną
„Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy”, podczas której bę-
dziemy kwestować pieniądze
na rzecz chorych na cukrzycę.

Mieszkańcy Muszyny za-
wsze licznie uczestniczą 
we wszystkich wydarzeniach
odbywających się w naszym
mieście. Mamy nadzieję, 
że i podczas tych najbliższych
będziecie Państwo z nami.

Organizatorami wyda-
rzeń artystycznych w Muszynie
są: Burmistrz Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna oraz
Miejsko–Gminny Ośrodek Kul-
tury w Muszynie.

Przed nami Sylwester
na Rynku, na który ser-
decznie zapraszamy
mieszkańców Muszyny
oraz gości wypoczywa-
jących w naszym
Uzdrowisku. Gwiazdą
wieczoru będzie zespół
„Wanda i Banda”, który
przypomni nam takie
przeboje jak: „Nie będę
Julią”, „Para goni parę”
czy „HI FI Superstar”.


	01_MUSZYNA_GRUDZIEN.pdf
	02_MUSZYNA_GRUDZIEN.pdf
	03_MUSZYNA_GRUDZIEN.pdf
	04_MUSZYNA_GRUDZIEN.pdf
	05_MUSZYNA_GRUDZIEN.pdf
	06_MUSZYNA_GRUDZIEN.pdf
	07_MUSZYNA_GRUDZIEN.pdf
	08_MUSZYNA_GRUDZIEN.pdf
	09_MUSZYNA_GRUDZIEN.pdf
	10_MUSZYNA_GRUDZIEN.pdf
	11_MUSZYNA_GRUDZIEN.pdf
	12_MUSZYNA_GRUDZIEN.pdf
	13_MUSZYNA_GRUDZIEN.pdf
	14_MUSZYNA_GRUDZIEN.pdf
	15_MUSZYNA_GRUDZIEN.pdf
	16_MUSZYNA_GRUDZIEN.pdf

