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02 Za namaa i sukcesy w zdobywyy aniuii środkdd ów
uniji nynn ch, przed namaa i nowewyww zyy wzz ania…

D
ziałalność władz sa-
morządowych Mu-
szyny w ostatnim
okresie, była pełna

wyzwań i z pewnością niełatwt a.
Gmina jest obecnie ukształaa tłł owaną
i dobrze usadzoną - w systemie
„zdobywyy ania środków uniji nych”
- instytt tyy utt cjc ą. Choć oczywyy iście jest
jeszcze wiele do zrobienia, to
podjd ęte działania z ostatnichmie-
sięcy pozwalaja ą inaczeje spojo rzeć
na niektkk óre przyszłe aspektkk ytt fuff nk-
cjc onowania Gminy.yy Podjd ęte dzia-
łania organizacyjyy ne związane
z oszczędnościami i zmianami
organizacyjyy nymi oraz przygoto-
waniem się do pozyskania środ-
ków uniji nych w noweje perspek-
tywyy ie finansoweje , pozwalaja ą po-
ważninn emymm śleć o dalaa szymyy rozwzz ojo u
Gminy.yy
Mieszkańcy Muszyny muszą

wiedzieć, że dotacjc i z Unii Eu-
ropeje skikk eje niemożna przeznaczyć
na wszystko. Każdy zakup wed-
ług danego programu musi być
kwkk alifikowalny.yy Oznacza to, że
zakup narzędzi, sprzętu, środka
transportu, budowa parku itp.
musi być zgodny z wytycznymi
do konkrkk etnego programu, w ktkk ó-
rym chcemy wziąć udział. TeTT go
typu programy posiadaja ą pewne
warunki, ktkk óre należy obligato-
ryjyy nie spełnić. Nawa et jeżeliWłWW o-
darzomMiasta „marzą się” ścież-
ki rowerowe, trasy biegowe, itp.
muszą oni przygotować oraz zło-
żyć poprawny wniosek i przeje ść
etap oceny,yy a taka sytuacjc a rodzi
określone konsekwkk encjc e. Jakie?
WiWW ele starań, aby pozyskać te
środki, a potem spełnienie pro-
cedudd r!WyWW by ór wyww kyy onawaa cy! Jedna
za drugą kontrola! A na końcu
trudne i skomplikowane rozli-
czenia!
W tym mieje scu należy zadać

pytanie. Czy tylko życie ma we-
ryfikować sens każdych zdoby-
tych środków?
Oczywyy iście, że tak nie może

być!Każde dofiff nansowanie niesie
za sobą poważne konsekwkk encjc e,
a w przypadku naszeje Gminy ro-
dzi potrtt zebę zaciągania krkk edydd tyy ów
na wkłkk ad własny.yy Kredyty maja ą
jednak to do siebie, że trzeba je
spłacić! Nieprzemyślane inwe-
stycje mogą pogrążyć budżet

Gminy.yy Już pewnie każdymiesz-
kaniec Ziemi Muszyńskieje zadał
sobie pytyy anaa inn e o zasadndd ość budowyww
odkrytyy ytt ch basenówwMuszynie.
Przecież dla nikogo nie było ta-
jemnicą, że okres zimowy w gó-
rach trwa i trwa…, a mimo to
zostałaa yłł wyww by udowane basenynn ,yy ktkk ó-
re funkcjc onuju ą tylko w okresie
letnim. Inwnn estytt cjc a dla ktkk óreje uda-
ło się pozyskać ok. 5 000 000,00
zł, dziś już sama potwierdziła,
że nie była do końca przemyśla-
na. Aby sobie zapewnić tylko
zwrot poniesionych wydatków
na bieżące funkcjonowanie
i amortyzacjc ę – nie mówiąc o ja-
kikk chkolwll iww ek zyskach czy zwrww ocie
nakładów - niezbędne byłoby
zapewnienie na basenach klienta
co naja mniej przez 3 miesiące
w roku. TyTT mczasem muszyński
sezon basenowy trwa zaledwie
1,5 miesiąca. Co więc nam po-
zostaja e? Przede wszystkim szu-
kanie rozwiązań na wydłużenie
sezonu. Obecnie dzierżawcą ba-
senów zostało Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp.
z o.o. w Muszynie, które uru-
chamia w obiektach Kompleksu
całoroczną restauracjc ę i zmienia
system funkcjonowania base-

nów. Czy uda im się przez to
poprawić kondycję finansową
i rozwiać wszelkie wątpliwości
dotyczące zasadności budowy
basenów? – Zweryfikuje to
wszystko czas. Życzmy im po-
wodzenia, bo ich sukces będzie
sukcesem wszystkich.
Burmistrz ubiegaja ąc się o do-

finansowanie trafia na problemy,yy
ktkk óre mogą przyprawić o zawrót
głowy.yy Każdą inwestycjc ę musi
przemyśleć i sprawdzić jeje opła-
calność. Jak słusznie zauważył
podczas lutoweje sesjs i rady,yy inne
samorządy - ktkk órych zadaniem
włww asnynn myy jest npnn . odbdd udowa zninn sz-
czoneje drogi, - warunkuju ą wy-
konanie zadania, uzyskaniem
dofinansowania od Gminy.yy Do-
brze jest jeszcze, jeżeli Gmina
ma dofiff nansować to zadanie kwkk o-
tą sięgaja ącą 15-20% jego war-
tości, ale zazwyczaja lub bardzo
często, jest to dofinansowanie
wwyww sokości 50-60%. WłWW odarze
Miasta już nie raz zostali posta-
wieni przed faktkk em, - albo anga-
żuju ą się i dużo dopłacą, albo nic
nie dostaną, a zadanie dla bez-
pieczeństwtt a mieszkańców musi
zostać natychmiast wykonane
(np. wymiana nawierzchni na

drdd odze powiww ataa oweje , chodnikikk itii ptt .).
Z pewnością idea, ktkk óra przy-
świww eca omawaa iww anemumm problemowiww
jest słułł szna i wartrr ościowa, jednak
tak wyww sokikk e dopłataa ytt przez Gminę
muszą spotkać się ze słowami
krkk yrr tyy ytt kyy ikk , bo przecież w teje sytyy utt acjc i
Gmina zastępuju e w realizacjc i za-
dania właściciela drogi, a nie ma
na ten cel środków.ww ToTT w kon-
sekwkk encjc i doprowadza do dre-
nowania gminnych budżetów na
zadania nie przypisane Gminie
i w sumie do niezrealizowania
innych bardzo pilnych zadań
włww asnynn ch. TyTT myy czasem po te środ-
ki trwrr a swoisty „wyścig szczu-
rów”, bo inne Gminy decyduju ą
się nawet na takie wsparcie, aby
niktkk im nie zarzucił, że zadanie
ktkk óremogli miećwyww kyy onane u sie-
bie, przeszło do inneje Gminy.yy
Staja ą się jakbkk y zakłkk adnikami sys-
temu, ktkk óry realizuju ą z własnego
wyboru, bo nie chcą zawieść
oczekiwi ań swoichmieszkańców.ww
TeTT n proceder staja e się coraz bar-
dzieje powszechny i prowadzi
coraz bardzieje do zachwiania fi-
nansów gminnych, ktkk óre zostaja ą
obarczone zadaniami należącymi
do innych.
Koleje nymwyww zwaniem jest in-

Kompleks Rekreacji Wodnej na Zapopradziu w Muszynie FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA
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westycjc a polegaja ąca na zapro-
jektkk owaniu, budowie, użytyy kowa-
niu i sfinansowaniu zadania pn.
„Kryty Stok Narciarski – Mu-
szyna dla (Mało)Polski”. Została
ona wpisana na kartę projo ektk ów
- Programu Strategicznego Dzie-
dzictwtt o i Przemysł Czasu WoWW l-
nego, Działanie 3.3 Rozwójó TuTT -
rystyki i Rekreacjc i / Inwestycjc e
w obiektkk y wypoczynkowe i rek-
reacyjyy ne. Gmina Muszyna po-
zostaja e obecnie w fazie opraco-
wywyy ania koncepcjc i przedsięw-

zięcia, prowadzi również analizy
prawaa ne i proceduralne dotyczące
realizacji projektu w formule
partrr nerstwtt a pubu liczno-prywyy atne-
go. Przyjyy ęte na tym etapie cele
przedsięwzięcia zakłkk adaja ą zbu-
dowanie nowoczesnego i unika-
towego w skali kraja u ośrodka tu-
rystyczno-rekreacyjyy nego do ca-
łorocznego uprawiania sportów
zimowych. Aktkk ualna lokalizacjc a
przedsięwzięcia mieści się na te-
renie Miasta i Gminy Uzdrowi-
skoweje Muszyna w reje onie Jast-

rzębika i Złockiego, ale w każdeje
chwhh ili możliwa jest zmiana prze-
widzianego miejsca realizacji.
Może Państwo zaproponuju ecie
ciekawaa e mieje sce pod tą unikataa ową
inwestycjc ę. Propozycję miejsca
pod realizacjc ę stokukk proszę prze-
syłać na adres email
przetargi@muszyna.pl. Pewnym
jest, że w przypadku zrealizo-
wania tego przedsięwzięcia, przy-
czyni się ono do zwiększenia
mieje sc pracy na terenie naszeje
Gminy,yy a pobliskie działki zys-

kaja ą możliwość rozwojo u prywyy at-
nego biznesu! TrTT zeba pamiętać,
że w tym pomyśle nie jesteśmy
już sami. Zbliżony projo ektkk złożyłyy
Andrychów,ww a do realizacjc i po-
dobnego przedsięwzięcia przy-
mierza się Dolny Śląsk.

Mieje my jednak nadzieje ę, że
to Muszynie uda się zrealizować
kryty stok z całym zapleczem
rekreacyjyy nym i już niebawem
w sezonie letntt im uda się tutt ryrr stom
w Muszynyy ie odpdd ocząćąą na nartrr ach.

I .WAWW CHNA

Kryty stok narciarski FOT. WWW.PAPERBLOG.COM
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oleje ne inwnn estytt cjc e wGminie!

W
łodarze Miasta

otrzymali odWoWW -

jWW ewodyMałopol-

skiego kolejne

środki, - tytt m razemwwyww sokości

1 400 000,00 zł na usuwanie

skutków klęsk żywiołowych,

które wystąpiły w roku 2010.

W ramach tytt ch środków zostanie

odremontowana płyta boiska

wraz z bieżnią oraz remont

obiektu klubowego wMuszynie

przy ul. Słonecznej. Gmina do-

kona również odbudowy zala-

nych, zamulonych poletek osa-

dowych wraz z drenażem oraz

odbudowy uszkodzonego ogro-

dzenia oczyszczalni ścieków.

Ponadto – dzięki staraniom także

władz Muszyny - Starosta Po-

wiatu Nowosądeckiego otrzymał

od WoWW jewody środki finansowe

na odbudowę mostu na ul. Ko-

ściuszki w Muszynie.

RyRR nek zamówiww eń pubu licznych

w Muszynie na pewno sprzyjyy a

rozwojowi firm budowlanych.

Już niebawem firma „INST-TT

BUD” za kwotę 1 270 000,03 zł

wymieni w pierwszeje koleje ności

przestarzałe systemy ogrzewania

obiektkk ów użytyy eczności pubu liczneje

tjt . budynków: Zespołu Szkol-

no-Przedeszkolnego przy ul. Ro-

landa w Muszynie, Urzędu,

Przedszkola przy ul. Piłsudskie-

go. Dodatkowo dla budynku

Szkoły i Urzędu przewidziano

ocieplenie budynku i zmianę

elewacji. Ponadto zostanie wy-

mieniona stolarka w budynku

Szkoły i Przedszkola. W na-

stępnej kolejności zostanie do-

konana termomodernizacja

obiektów Szkoły Podstawowej

nr 2 i Samodzielnego Publicz-

nego Zakładu Podstawowej

Opieki Zdrowotnej. Obecnie

trwaja ą prace polegaja ące na ak-

tualizacji dokumentacji projek-

toweje opracowaneje w 2010 rokukk .

Kolejnym ważnym przed-

sięwzięciem jest dalszy etap roz-

budowy Dzielnicy Uzdrowisko-

wej Muszyny. Dotychczas nie

wykorzystane tereny staja ą się

miejscem relaksu dla mieszkań-

ców i w szczególności turystów,ww

którzy postanawiaja ą skorzystać

z oferty uzdrowiska Muszyna.

Budowa Parkukk Zdrojo owego „Za-

popradzie” w Uzdrowisku Mu-

szyna i zagospodarowanie tere-

nów wokół obiektów sanatoryjyy -

nych (etap III rewitalizacji),

polegać będzie na budowie ze-

społu stawów rekreacyjyy nych,

urozmaiconych molami, most-

kami i ścieżkami spacerowymi.

Uzupełnieniem będą liczne na-

sadzenia drzew i krzewów

ozdobnych oraz nowe miejsca

parkingowe. Całość obszaru wy-

posażona zostanie w elementy

małej architektury.

„Mamy prawo do szczęścia,

ale nie mamy szczęścia do pra-

wa” - podczas głosowania Sejm

odrzucił poprawkę pozwalaja ącą

gminom na bezprzetargowe zor-

ganizowanie systemu gospodarkikk

odpadami, poprzez gminne spół-

ki, czyli w Muszynie poprzez

PGK. Oznacza to, że Burmistrz

musi zorganizować konkuren-

cyjyy ny przetarg i wyby rać przed-

siębiorcę, który zaja mie się od-

biorem i zagospodarowaniem

odpadów.ww Włodarze dobrze wie-

dzą, że mimo płynących od Rzą-

du zapewnień o obniżce cen na

wywyy óz odpadów,ww właśnie w tym

zakresie pojawią się zagrożenia

związane z nowelizacjc ą. Już dziś

znamy orientacyjyy ną stawkę za

wywyy óz i utylizacjc ę odpadów od

jednego mieszkańca… ale nadal

nie znamy stawki jaka będzie

obowiąząą ywyy ać po przetargu. Naja -

bliższemiesiącąą e zwzz eryrr fiff kukk ju ą oba-

wyww dotytt czące tzw.ww ustawaa yww „śmie-

ciowej”.

Ile razy można wyby ierać! Jak

już wszyscy wiemy Gmina wy-

powiedziała umowę dotyczącą

realizacji budowy obwodnicy.

Muszyński odcinek obwodnicy

ma niespełna 1200 m, a wystą-

piły w jego realizacji tak dra-

styczne uchybienia, że Gmina

musiała rozwiązać umowę z wy-

konawcą, aby nie dopuścić do

strat finansowych i „spartacze-

nia” roboty.

Gmina ma nadzieję, że uda

się zapewnić przejezdność na

tym odcinku obwodnicy w tym

rokukk , ale to może zapewnić tytt lko

sprawny i doświadczony wyko-

nawca. Obecnie zostało złożo-

nych 6 wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu i już

niebawem WyWW konawcy,yy którzy

spełnią warunki, zostaną zapro-

szeni do złożenia ofertrr ytt cenoweje .

W przedmiotowym postępowa-

niu wnioski złożyli:

MOTATT -ENGIL CENTRAL

EUROPE S.A., Strtt aba ag Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Robót Drogo-

wo-Mostowyww ch SpółkaAkcyjyy na,

Przedsiębiorstwo Budownictwa

Inżynieryjyy nego „MACHNIK”

Sp. z o.o., Krzysztof Machnik

Przedsiębiorstwo Budownictwa

Inżynieryjyy nego „MACHNIK”,

Przedsiębiorstwtt o Drogowo-Mos-

towe „GODROM” Sp. z o.o.

Umowa o roboty na obwodnicy

zostanie podpisana z tym przed-

siębiorcą, który przedstawi naja -

korzystniejszą ofertę cenową,

zagwarantuju e stosunkowo naja -

krótszy okres realizacji robót

i da gwarancję ich wykonania.

Podpisanie umowy zWyWW konaw-

cą przewiduje się na koniec

kwietnia br. a zrealizowanie ca-

łości prac naja później na koniec

października br.

TyTT m razem mamy nadzieję,

że Gmina trafi na rzetelnego

WyWW kyy onawaa cę z ktkk óryrr myy naja częścieje

będzie się spotykała na budowie,

a nie w sądzie!

I . WAWW CHNA

Most przy ul. Kościuszki FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA



M
U
S
Z
Y
N
A

05

D
oskonałaa yłł myy tego przy-

kłkk adem jest dzielnica

uzdrowiskowa Mu-

szyny - „Zapopra-

dzie”. TeTT n malowniczy zakątąą ek

to centrum życia uzdrowiskowe-

go, oddalone zaledwie o 1 km

od muszyńskiego rynkukk .Wprze-

ciągu ostatnich kilku lat okolica

nad brzegiem Popradu diamet-

ralnie zmieniłii a swójó wyww glądąą , pod-

kreślaja ąc niepowtarzalne kraja ob-

razy Muszyny,yy a także wzboga-

caja ąc ciągle rozwiji aja ącą się ofertrr ę

turystyczną jaką ma do zaofero-

wania górskikk e uzdrdd owiww sko. Liczne

inwestycjc e w infrastruktkk urę tu-

rystyczno-rekracyjyy ną jak nowo-

czesny kompleks rekreacjc i wod-

neje , zmodernizowane ścieżkikk spa-

cerowe, lodowisko i Skate Park,

a także unikatowe ogrody sen-

soryczne sprawiaja ą, że turyści

i kuracjc usze na długie godziny

zatracaja ą się w tym magicznym

mieje scu. Nieje ednokrotnie można

spotkać tutaja spacerowiczów de-

gugg stutt ju ącąą ych wodę mineralaa ną z po-

bliskieje piji alni.

W tytt myy rokukk na „Zapopradziu”

w Muszynie zostanie rozpoczęta

budowa kolejnej atrakcji, która

sprawi, że w upalne dni miesz-

kańcy i turyści będą mogli w ro-

dzinnym gronie miło spędzić

czas na świeżym powietrzu.

Mowa tutaja o realizacji pro-

jektu „Park Zdrojowy Zapopra-

dzie w uzdrowisku Muszyna -

Etap III”, współfinansowanego

w 75% ze środków Unii Euro-

peje skikk eje w ramach Małaa opolskikk ego

Regionalnego Programu Opera-

cyjyy nego na lata 2007 - 2013.

Będzie to kontytt nuacjc a inten-

sywyy nww ie prowadzonynn ch, już od kikk l-

kukk lat przedsięwzięć maja ących na

celull wzww rostss ataa rtt arr kaa ckk ycc jyy nościMuMM szyzz nyy ynn

względem innych uzdrowisk.

Działaa anaa inn a podeje mowanaa ew teje czę-

ści projektu obejmują tereny

wokolicy piji alniwodydd mineralneje

Antoni. Planuju e się tam stwtt orzyć

kompleks stawaa ów rekrkk eacyjyy nych,

ktkk óre zamkną w spójó ną całość

ksztzz ałaa tłł uruu br anaa inn stytt czno-przrr estrtt zrr ennnn ynn

zmodernizowaneje dzielnicy.yy

Realizacja zadania ma słu-

żyć wykorzystaniu, do tej pory

niezagospodarowanych terenów

gminnych, do stworzenia dla

mieszkańców i odwiedzaja ących

Muszynę gości, miejsca ciszy,yy

relaksu i spotkań towarzyskich.

Inwestycja zakłada jak naj-

mniejszą ingerencję w teren.

Stawy będą się wtapiać w oto-

czenie, a jednocześnie poprawią

jakość i walory estetyczne kra-

jobrazu zmienianej przestrzeni.

Projo ektkk przewiduju e m.in. nowe

aleje ki spacerowe z kącikami wy-

poczynkowyww mi, zbiorniki wodne

z molem, mostek, ścieżki pomię-

dzdd y elementnn amaa imm wodndd ynn myy imm , ścieżkękk

spacerową wyww niesioną ponad po-

ziom gruntu na drewnianych pa-

lisadach, platformę widokową

nad wodą z przeszkleniami

w dnie. Uzupełnieniem komple-

ksu będą nowe mieje sca parkin-

gowe usytuowane przy każdym

z dwóch weje ść na teren parku.

Dodatkowo całość terenu wypo-

sażona zostanie w stylowe ele-

menty małeje architektkk ury.yy

Zbudowanie stawów rekrea-

cyjyy nych w dzielnicy uzdrowi-

skowej to strategiczna decyzjz a.

Od wieków elementy wodne

upiększaja ą i dopełniaja ą ogrody

i parki. Rzeki i strumienie, fon-

tanny i kaskady,yy oczka wodne,

stawy i baseny odgrywały na

przestrzeni dziejów ważną rolę

w sztutt ce ogrodoweje . WoWW da wpww ro-

wadza w ogrodzie życie i ruch,

spokój i nastrój, tworząc nowe,

ciekawe środowisko. Zaprojek-

towane stawy są więc „żywym”

elementem ogrodu i stanowią

idealne uzupełnienie wystroju

parku. Przyciągaja ą uwagę, nie-

zależnie od wieku. WoWW da to bez

wątpienia jeden z naja bardziej

dekoracyjyy nych elementów,ww wraz

z nią do parku wkradnie się spe-

cyficzny klimat. Szum wody

wycisza oraz uspokaja. Poza

tym woda nawilża powietrze po-

woduju ąc, że w letnie upałyłł ludzie

lepieje znoszą dokuczliwy skwkk ar.

Inwestycjc e takie jak te pro-

wadzone w Muszynie są potrzeb-

ne w mieje scowościach uzdrowi-

skowych. Dzięki nim przestrzeń

publiczna staja e się bardzieje at-

rakcyjyy na i przyjyy azna dla odwie-

dzaja ącąą ych.WpWW łyłł wyy a to pozytyy ytt wyy nww inn e

na rozwójó turystyki w regionie,

od ktkk órego w dużeje mierze zależy

stana daraa d życiamimm eszkakk ńa ców gmim n

uzdrowiskowych.

A.C.

Wizualizacja stawów rekreacyjyy nych w Muszynie FOT. ARCH. UMIGU

Niezagospodarowany teren pod przyszłe stawy rekreacyjyy ne

FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA

Muszynyy a cciiągą le się zmienia
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PGKwMuszynyy ie walaa czy o lepszą
przyszłość i dobrą pozycjc ę na ryrr nyy kn ukk

Z
a nami trzyletni okres

ciężkieje pracy na rzecz

poprawy kondycji fi-

nansowej Spółki

i chociaż powodów do radości

jest wiele, to na pełne zadowo-

lenie trzeba jeszcze poczekać.

Jeszcze kilka lat temu Spółka

ze względu na małe możliwości

inwestycyjyy ne, słaby tabor sprzę-

towy,yy zbyt wąski zakres świad-

czonych usług, wypierana była

przez konkurencjc ę rynkową, tra-

cąc z roku na rok możliwości

swojo ego rozwojo u. Rosnące kosz-

ty utrzymania spółki, szczegól-

nie w latach 2001-2006 często

przewyższające uzyskiwane

przychody (wykres nr 1) po-

wodowały,yy że z roku na rok po-

garszała się kondycjc a finansowa

podmiotu.

Nie podjd ęcie żadnych działań

w kierunku ratowania tej sy-

tuacji mogłoby doprowadzić do

zapaści finansowej tego pod-

miotu i w naja czarniejszym sce-

nariuszu do jego likwidacji. Je-

dynym ratunkiem na poprawę

teje sytyy uacjc i byłyy o podjd ęcie działań

naprawczych i rozpoczęcie pro-

cesu zmian, które miały za za-

danie wyciągnięcie spółki na

prostą. Realizacjc a całego przed-

sięwzięcia wymagała ogromnej

determinacji osób zarządzaja ą-

cych, wszystkich pracowników

PGK, a także wsparcia ze strony

gminy. Dzisiaja już wiadomo,

że po trzech latach konsek-

wentnego wdrażania zmian,

warto było podjd ąć tak trudne

i dla wielu niemożliwe do zrea-

lizowania wyzwanie.

Rosnące zadowolenie ze stro-

ny mieszkańców,w co do jakości

świadczonych usług przez obec-

ną spółkę PGK to naja lepsze

świadectwo pozytywnych

zmian, których nie można nie

dostrzec. Oczywyy iście, uzyskanie

takiego efektu nie mogło obejść

się bez przysłowiowego „za-

ciskania pasa”, bez zmian kad-

rowych, konieczności zmiany

sposobu myślenia pracowników

w kontekście właściwego po-

deje ścia do ich obowiązków służ-

bowych i wreszcie twardej po-

lityki zarządzania.

Udałaa o się przetrtt wrr ać ten trtt urr dnynn

okres i dzisiaja możemy powie-

dzieć, że spółka w siedemnasto-

letnim okresie działania uzyskała

na koniec 2012 roku naja wyższy

wynik finansowy wynoszący:

ponad 120.000 zł (wykres nr 2).

Ktoś powie, że nie jest to

kwota zapieraja ąca dech w pier-

siach, ale w ocenie trzeba wziąć

pod uwagę sytuację wyjyy ściową

spółki sprzed roku 2010 i fakt,

że PGK nie jest nastawione na

zysk, ale na maksymalizację

usług. Natomiast jakikolwiek

wynik dodatni powoduju e, że ła-

twiej jest zarządzać podmiotem

o stabilnej sytuacji finansowej,

ktkk óra warunkukk ju e możliwość roz-

wiji ania dalszeje działalności. Ra-

dość nasza jest tym większa,

że na przestrzeni zaledwdd ie trzech

lat udało się stworzyć solidne

podstawy do dalszego rozwija-

nia spółki. Sceptycy, którzy

jeszcze do niedawaa na nie wierzyli

w powodzenie tego przedsięw-

zięcia będą musieli zmienić zda-

nie, po przeanalizowaniu infor-

macji zawartych w tym arty-

kule.

WyWW pracowanie takiego wy-

niku finansowego nie może zos-

tać zmarnowane, nie może też

zostać skonsumowane we-

wnętrznie przez spółkę, spo-

wodowałoby to zmarnowanie

tych trzech lat pracy,yy zatrzy-

manie rozwoju spółki i pozo-

stanie na obecnym poziomie.

Chcąc zdobyć mocniejszą po-

zycję na rynku, zasadnym roz-

wiązaniem jest zainwestowanie

tej kwoty w kolejne przedsięw-

zięcie, realizacja którego po-

mnoży wynik finansowy. Ta

stara zasada biznesowa spraw-

dza się od lat i sprawdziła się

już w tych ostatnich latach dzia-

łalności spółki.

Kluczem do sukcesu jest wie-

le czynników,ww trudno tu wszyst-

kie omawiać. Niewątąą pliwie naja -

ważniejsza była dywersyfikacja

świadczonych usług.AbA y jednak

poszerzyć zakres działalności

nie obeszło się bez zakupu do-

datkowego wyposażenia i sprzę-

tu. Oczywiście spółka nie miała

wolnych środków na ten cel,

musiała zabiegać o pozyskanie

krkk edytyy ów i leasingów,ww ktkk óre stop-

niowo spłaca.

Powyżej zamieszczamy wy-

kaz sprzętu i wyposażenia za-

kupionego w latach 2010-2012

przez PGK w Muszynie.

Oprócz pojazdów i sprzętu

(podanych w tabeli) w latach

2010-2012 zostały zakupione

różne narzędzia potrzebne do

bieżącej działalności, w tym

również narzędzia do poszcze-

gólnych zakładów i warsztatu

naprawczego. W tym samym

przedziale czasowym zrealizo-

wano szereg prac związanych

z poprawą infrastruktury na po-

szczególnych obiektach spółki

(ujęcie wody, oczyszczalnie

ścieków) maja ących na celu po-

prawę warunków pracy pra-

cowników oraz poprawę funk-

cjonowania „starych obiektów”

, które maja ą już po kilkadziesiątąą

lat i wymagaja ą pilnych nakła-

dów i remontów. Remonty te

są wykonywane sukcesywnie

i zostały rozłożone na lata

z uwagi na duży ich zakres.

Z powyższego wykazu jed-

noznacznie wynika, że PGK nie

jest już przedsiębiorstwem

z przysłowiową łopatą i tacz-

kami, ale profesjonalną firmą

przygotowaną do świadczenia

usług w szerokim zakresie. Mia-

rodajnym odzwierciedlaniem

pozycjc i spółki byłyy oby wyww kazanie

wszystkich prac, które udało się

zrealizować w ostatnich latach,

przy wykorzystywaniu właśnie

tego sprzętu. Z pewnością lista

tych prac byłaby długa.

Rekordowe środki przezna-

czone na zakup sprzętu, które

w roku 2011wyniosły ponad

900 000 zł z pewnością z cza-

sem się zwrócą zważywszy,yy że

PGK przyjyy muje do realizacji

coraz poważniejsze przedsięw-

zięcia, startuju e na równi z kon-

RODZAJ SPRZĘTU ZAKUPIONEGO W LATACH 2010-2012

2010
aZamiatarka samojezdna

uliczno-chodnikowa

Hako

aKoparka gąsienicowa

Caterpillar

aSamochód  ciężarowo -

osobowy Volkswagen T4

aSzalunki  systemowe

zabezpieczające 

aSystem zdalnego

odczytu wodomierzy

aZestaw do analiz wody

(spektrofotometr, łaźnia

laboratoryjna)

2011
aSamochód ciężarowy

MAN (3-osiowy) 

aOsprzęt do samochodu

MAN do zimowego

utrzymania dróg

(solarko-piaskarka, pług)

aKoparko-ładowarka

Mecalac (14 ton)

aCiągnik 130 KM wraz

z osprzętem  (pług,

piaskarka)

aPług wirnikowy (do

ciągnika)

aSamochód ciężarowo -

osobowy Volkswagen T5 

2012
aCiągnik 109 KM wraz

z osprzętem  (pług,

piaskarka)

aKoparko-ładowarka

CASE

aSamochód ciężarowo -

osobowy Volkswagen T5 

aSamochód ciężarowo -

osobowy Volkswagen T5 

aKosiarka wysięgnikowa

do koszenie poboczy (do

ciągnika)

aKosiarka bijakowa do

ciągnika

a Przyczepa do ciągnika

(10 ton)



M
U
S
Z
Y
N
A

07

kurencyjyy nymi firmami w prze-
targach i walczy o każdą zło-
tówkę.

WyWW pracowany w 2012 roku
zysk, który stanowi przysłowio-
wą „kroplę w morzu potrzeb”
Prezes firmy planuju e zainwes-
tować w nowe przedsięwzięcie.
Mowa tu o Centrum Rekreacji
i Sportu na Zapopradziu w Mu-
szynie. Od października 2012 r.
PGK jest dzierżawcą „basenów”
i planuju e tegoroczny sezon letni.
Czy uda się zrealizować wszyst-
kie plany zależeć będzie od
środków finansowych, których
ciągle brakuju e. Już dzisiaja wie-
my,yy że nowy dzierżawca będzie
zabiegał o poszerzenie zakresu
świadczonych w tym obszarze
usłułł g. Chodzi o to, aba y wyww dłdd ułł żyć
sezon letni, wprowadzić takie
usługi, które będą generowały
zyski w okresach słabszych,
w skali całego roku. Już dzisiaja
można powiedzieć, że planuju e
się w budynku przy basenach
uruchomienie restauracji na
przyzwoitym poziomie, z której
będą mogli korzystać goście,
turyści, mieszkańcy oraz osoby
korzystaja ące z basenu.Adaptacjc a
budynku zaplecza basenów na
potrzeby gastronomii, sali zaba awaa
dla dzieci, sali do zaja ęć fitness,
siłowni i sauny,yy a także wyko-
nanie na zewnętrznym terenie
przy basenach dodatkowych at-
rakcjc i takich jak: mini golf, mini
park linowy,yy karuzela oraz boi-
sko do siatkówki plażowej, po-
zwoli na wzbogacenie oferty
obiektu, co z kolei (mamy na-
dzieję) będzie miało pozytywne
oddziaływanie na wzrost poten-
cjalnych odbiorców poszerzo-
nych usług. Oby tylko udało się
zrealizować ten niezwykle trud-
ny pod względem finansowym
plan.

W chwili obecnej spółka jest
prężnym, dobrze rokującym
i przedewszystktt ikk m zaczynyy aja ącąą ymyy
się liczyć na rynku podmiotem.

Życzymy Prezesowi
i wszystkim pracownikom PGK
wielu sił i determinacji w po-
dejmowaniu nowych, trudnych,
ale rodzących nadzieję „na lep-
sze jutro spółki” przedsięwzięć.

I. WAWW CHNA

Wykres 1. Zestawienie przychodów do kosztów PGK Sp. z o.o.  w Muszynie w latach 1995-2012

Wykres 2. Wyniki finansowe PGK Sp. z o.o. w Muszynie w latach 1995-2012

Wykres 3. Środki przeznaczone na zakup sprzętu PGK Sp. z o. o.  w Muszynie w latach 2005-2012
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wMuszynyy ie - czymyy nas zaskoczą?

K
tóż to wie?Możliwe,
że w legendzie
o skarbr ie zakopanym
na zamku jest ziarno

prawdy? Z kart historii wiemy,yy
że muszyński zamek góruju ący
od wieków nad miastem, w swo-
ich dziejach niejednokrotnie
przechodził z rąkąą do rąkąą zarówno
na drodze pokojo oweje , jak i w wyww -
niku naja azdów. Przekonał się
również o tym nie jeden archeo-
log szukaja ący śladów,ww jakie prze-
szłość odcisnęła w tym niezwy-
kłkk yłł mmieje scu. Jednak w źródłdd ach
archiwalnych brakuju e informacjc i
na temat opisów,w inwentarzy
i ikonografii dotyczących archi-
tektury warowni.

Badania architektoniczno-ar-
cheologiczne planowane do wy-
konania w tym roku wynikaja ą
z potrzeby zabezpieczenia mu-
rowanych reliktów zamku od-
słoniętych podczas prac wyko-
paliskowych realizowanych
w ubiegłych latach. Badaniami
objęte zostaną wszystkie muro-
wane pozostałości zamku na ob-
szarze 240 m2. Przedmiotem ba-
dań będzie zadokumentowanie
murowanych struktur zabytko-
wych przed poddaniem ich kon-
serwacji i zabezpieczeniu. Ko-

lejną ważną częścią przedsięw-
zięcia będzie także zbadanie
stratygrafii i chronologii względ-
nej murowanych elementów za-
mkukk . Pozwoli to na rozwarstwtt ie-
nie chronologiczne murów,
a w konsekwkk encjc i umożliwi zre-
konstrurr owanie przekształceń ele-
mentów murowanych założenia
zamkowego i rekonstrukcję po-
szczególnych faz budowlanych
zamku.

Dzięki prowadzonym od lat
badanaa inn ompozyzz skukk ju emymm corazaa wiww ę-
ceje informrr acjc i na temataa sameje wa-
rownww i oraz życia codziennego na
mumm szyńyy skikk mzamkukk . Powstałaa o już
kikk lka pubu likacjc i dotytt czącąą ych mumm -
szyńyy skikk eje fortrr ecy,yy awnaja bliższymyy
czasie zbiór ten powiększy się
o koleje ne. Projo ektkk pn. „Odkry-
wamymm taja emnicemumm szyńyy skikk eje wa-
rowni i zaba ytyy ków historycznego
Pańaa stwtt aMuszyńyy skikk ego” - maja ącąą y

na celu zachowanie dziedzictwtt a
kulturowego wart jest ponad
200 000 zł. Jego realizacjc a jest
możliwa dzięki współfinansowa-
niu w 85% ze środków Europeje -
skiego Funduszu Rozwojo u Re-
gigg onalaa nll ego –Progrgg amaa WsWW półpłł racycc
TrTT ansgraniczneje Rzeczpospolita
Polska – Republika Słowacka
2007-2013 orazw 10% z budżetutt
państwtt a. Pozostałe 5% stanowi
wkłkk ad włww asny Gminy.yy A.C.

Wbibi liotece niktkk się nie nunn dzi

K
olorowy Świat
Dźwięków" to pro-
jektkk , ktkk óryrr Bibii lioteka
Pubu liczna w Powrww oź-

niku i w Żegiestowie kieruju e do
dzieci od 2 do 6 roku życia i ich
opiekunów.

W Powroźniku pierwsze
spotkanie pod hasłem „Książ-
kowa Godzina” odbyło się
06.02.2013 r. Dzieci bardzo
chętnie oglądały kolorowe ksią-
żeczki, które później wypoży-
czyły do domu. Z wielkim za-
interesowaniem wysłuchały
wierszy w interpretacji swoich
mam, które wykazały się umie-
jętnościami aktorskimi. Bardzo
chętnie uczestniczyły w zaba-
wach związanych z przeczyta-
nym tekstem. Był to czas wspól-

nego czytania, zabawy,yy pozna-
wania nowych książek oraz bib-
lioteki.

W Żegiestowie grupa dzieci
przedszkolnych stała się naja -
młodszymi twórcami literatury.
Mali pisarze pracuju ą nad swoim
własnym audiobookiem pt.
„WiWW elka wyprawa misiów Mał-
gosi”. Klaudia, WiWW ktoria, Mi-
kołaja , Kamilek, Cyprian, Kubuś,
WiWW ktor, Mikołaja i WiWW ktoria przy
współudziale swoich rodziców
i dziadków nagraja ą wcześniej
napisaną przez siebie bajkę.
Będzie to zupelnie nowa, współ-
czesna baja ka z elementami fan-
tastyki autorstwa dzieci i ich
bliskich. Zapraszamy na spot-
kania.

SYLWLL IARYRR PEL

Ruiny zamku w Muszynie FOT. KONRAD ROGOZIŃSKI

Zajęcia w Żegiestowie FOT. ARCH. BIBLIOTEKA
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D
nia 1 lutego 2013
roku w Zespole
Szkolno- Przedszkol-
nynn myy wMuszynyy ie od-

była się niecodzienna uroczys-
tość. Świętowano nadanie na-
szemu Gimnazjz um imienia Stra-
ży Graniczneje II Rzeczpospoliteje
oraz 25-lecie nadania Szkole
Podstawowej imienia Kurierów
Sądeckich. Gospodarzami uro-
czystości byli Dyrektor szkoły
Andrzeje Gancarz i Zastępca Dy-
rektora Janina Dziedzina.
Przygotowania do Święta

Szkołyłł trwrr ałyłł kilka lat.W 2009r.
Dyrektor ZSP w Muszynie An-
drzej Gancarz po konsultacjach
z byłym burmistrzem śp. WaWW l-
demarem Serwińskim zorgani-
zował konferencję naukową:
„Straż Graniczna 1928-1939
ochrona karpackiej granicy
Rzeczpospoliteje ”, która miła po-
przedzać nadanie imienia szkole.
W konferencji wziąłą udział już
nowo wybrany burmistrz Jan
Golba, ktkk óry po tragiczneje śmier-
ci poprzednika poparł ideę na-
dania takiego imienia. Dyrektor
szkołyAndrzeje Gancarz uzasad-
niaja ąc wybór patrona uznał, że
dzieci i młodzież należy kształcić
w dudd chuhh pataa rtt iotytt zmu, ktkk óryrr chce-
my rozumieć jako miłość do
ojo czyznynn wolną od jakikk chkolwll iww ek
postaw niechęci czy nienawiści
wobec innych narodów. Konty-
nuuju ąc tę myśl Rada Pedago-
giczna, Rada Rodziców i Sa-
morząd Uczniowski podjd ęły de-
cyzjz ę o wyborze patrona. Rada
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna przychylaja ąc się do
wniosku w/w organów,ww jedno-
głośnie podjd ęła uchwałę o na-
daniu Gimnazjz um w Muszynie
imienia „Straży Granicznej II
Rzeczpospolitej”.

Święto Szkoły rozpoczęło
się od uroczystej Mszy Św.
w Kościele Parafialnym pod
wezwaniem św. Józefa. Uczest-
niczyły w niej poczty sztanda-
rowe: Karpackiego Oddziału
Straży Granicznej im. I Pułku
Strzelców Podhalańskich, Mu-
szyńskiego Związku Kombatan-
tów RP i Byłych WiWW ęźniów Po-
litycznych, Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Muszynie,

Liceum Ogólnokształcącego im.
Jana Kochanowskiego, ucznio-
wie i nauczyciele Zespołułł Szkol-
no- Przedszkolnego, rodzice oraz
zaproszeni goście.
Druga część obchodów od-

była się w hali sportowej przy
szkole. Dyrekcja powitała przy-
byłych gości. Byli to przedsta-
wiciele władz samorządowych
z Burmistrzem MiGUMuszyna
z panem Janem Golbą, który
objął honorowy patronat nad
uroczystością, przedstawiciele
władz powiatowych na czele ze
starostą panem Janem Golonką.
Obecni byli również Jerzy Maja -
ka- Przewodniczący Radydd Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Mu-
szyna, radni z gminy Muszyna,
a także radni z powiatu nowo-
sądeckikk ego. Na uroczystość przy-
byli Dyrektor Delegatury MKO
w Nowym Sączu pan Stanisław
Szudek reprezentuju ącyMałopol-
skiego Kuratora Oświaty Ale-
ksandra Palczewskiego, Dyrek-
torzy szkół z terenu gminy,yy Dy-
rektorzy szkół ponadgimnazjz al-
nych, Dyrektorzy szkół partner-
skich z Lubotina i Bardejowa.
Przybyli także przedstawiciele
władz kościelnych z Probosz-
czem ks. Pawłem Stabachem
oraz emerytowanym pułkowni-
kiem Armii Amerykańskiej
ks. Arkadiuszem Klejnowskim.

TaTT ka uroczystość nie mogłaby
się obyć bez włww adz wojo skowych.
Wzięli w niej udział pułkownik
Krzysztof Gawęda, który repre-
zentnn owałaa Komendantnn a Głównww ego
zWaWW rszawy- Generała Brygady
Dominika Tracza, mjm r Leszek
Mieczkowski Kapelmistrz Or-
kiestry Reprezentacyjyy nej SG,
mjm r Sławomir Gumulak- Do-
wódca Pododdziału Odwodowo
Reprezentacyjyy nego, ppłk Adam
Jopek- Dowódca Placówki SG
w Piwnicznej, reprezentujący
Komendanta Karpackiego Od-
działu SG z Nowego Sącza puł-
kownika Janusza Cięciałę. Przy-
byli przedstawiciele Stowarzy-
szeniaWeWW teranów Polskich For-
macji Granicznych z WaWW rszawy
na czele z prezesem panemWaWW l-
demarem Bocheńskim oraz
przedstawiciele Związku Kom-
batantów z kapitanem Stefanem
Małeckim.
Część artystyczna poświę-

cona 25. rocznicy nadania Szkole
Podstawowej imienia Kurierów
Sądeckich rozpoczęła się od wy-
stępu najmłodszych dzieci.
Uczniowie klas starszych pod-
kreślili rolę Kurierów Sądeckich
w czasie walk z okupantem.
Przedstawiono prezentacjc ę mul-
timedialną pt. „Urodziny naszej
szkoły”, która pokazywała, jak
uczniowie edukacji wczesnosz-

kolnej przygotowywali się do
uroczystości.
Po krótkiej chwili z patro-

nem, dyrektor Andrzej Gancarz
w ciekawy sposób, ubarwiony
anegdotami, przedstawił historię
muszyńskiej szkoły. Następnie
uczniowie gimnazjz um zaprezen-
towali montaż słowno- muzycz-
ny wzbogacony slaja dami, przed-
stawiaja ący rys historyczny SG.
Deklamowali poruszaja ące pat-
riotyczne wiersze, nawiązuju ące
do trudnych wydarzeń z kart
historii naszej Ojczyzny. Cieka-
wym akcentem były piosenki
wykonane przez szkolny zespół
wokalno-instrumentalny. Pro-
gram artystyczny uświetniła Or-
kikk estra Reprezentacyjyy na SG.WyWW -
stęp wychowanków gimnazjz um
wywołał wzruszenie i na pewno
zapadł głęboko w serca zapro-
szonym gościom.
Po części artystycznej Prze-

wodniczący Rady MiGU Mu-
szyna pan Jerzy Maja ka odczytał
uchwałę o nadaniu Gimnazjz um
w Muszynie imienia „Straży
Granicznej II Rzeczpospolitej”.
Delegacjc a, w skłkk ad ktkk óreje weszły
włww adze gminy,yy szkołyłł ,yy uczniowie
i rodzice, udała się pod tablicę
pamiątąą kową. TaTT m nastąpąą iło uro-
czyste jej odsłonięcie i złożenie
kwiatów. Honorową wartę pod
tablicą pełnili żołnierze Podod-
działu Odwodowo Reprezenta-
cyjyy nego. Aby dopełnić podnio-
słego charakteru uroczystości,
uczniowie klas pierwszych gim-
nazjz um złożyli akt ślubowania
przed pocztem sztandarowym
Zespołu Szkolno- Przedszkol-
nego.
Na zakończenie głos zabrali

zaproszeni goście. W swoich
wypowiedziach nawiązali do
patriotycznego charakteru obu
patronów,ww podkreślili rangę wy-
chowania młodzieży w duchu
miłości do Ojczyzny. Na uwagę
zasługuju e fakt, że Gimnazjz um
wMuszynie jest jak dotąd jedynąą
szkołą w Polsce noszącą imię
„Straży Graniczneje II Rzeczpos-
politej”.

MARZENAA

MARMUSZEWSKA,

MAŁGORZATAA AATT

BECZKOWICZZaprzysiężenie uczniów podczas uroczystości FOT. B. TOKARCZYK



in
form

a
cje

10 Zimaw uzdrdd owiww skukk minęła rozryrr wyy kww owo
i araa trr ytt stytt cznie…

T
egoroczna zima w na-
szym uzdrowisku mi-
nęła rozrywkowo i ar-
tystycznie. Pomimo

mroźnej aury mieszkańcy Mu-
szynyy ynn oraz wyww pyy oczywyy aja ącąą y w na-
szym mieście goście uczestni-
czyli w wydarzeniach kulturalno
- rozrywkowych.

Nowy Rok powitaliśmy
salwami armatnimi...

WiWW eczór Sylwestrowy w am-
fiteatrze „Zapopradzie” rozpo-
częto zabawą przy muzyce oraz
„Kroniką Muszyny 2012”, pod-
czas ktkk óreje powrww óciliśmymm wspom-
nieniami do najważniejszych
wydarzeń artystycznych minio-
nego roku. W trakcie programu
znalazły się także występy wo-
kalneje grupyMieje sko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Muszynie,
która przypomniała zebranej
publiczności przeboje artystów
goszczących na deskach mu-
szyńskiego amfiteatru w minio-
nym sezonie. Zaprezentowano
piosenki „Braci”, „WaWW ndy i Ban-
dy” oraz „Kayah”. Podczas wie-
czoru nie zabrakło także zabaw
i konkursów dla publiczności.
Naja większym zainteresowaniem
cieszył się konkurs taneczny
w którym główną nagrodą był
„WeWW ekend dla dwdd ojo ga” w jednynn myy
z ośrodków wypoczynkowych
Instytutu Zdrowia Człowieka
„Muszyna” - fundatora nagrody.yy
Miłą niespodzianką podczas
„Kroniki Muszyny” było poja-
wienie się na scenie amfiteatru
Leszka Żądło - jazzmana zwią-
zanego z Muszyną, który wy-
stąpił w naszym uzdrowisku
podczas I Galicyjyy skich Spotkań
Jazzowych w czerwcu 2012
roku. Artysta pozdrowił miesz-
kańców naszego miasteczka oraz
wypoczywaja ących gości jedno-
cześnie zapewnił, że będzie do
Muszyny powracałaa i chętnie kon-
certował. O godzinie 23.30 roz-
począłąą się „TeTT atr Ognia” zapre-
zentowany przez historyczną
grupę „Sarmata” z Sandomierza,
który rozgrzał nawet tych naja -
bardziej zmarzniętych uczestni-
ków zabawy sylwestrowej.
Chwilę przed północą wszyscy

wspólnie odliczyli ostatnie se-
kundy miji aja ącego roku 2012,
padły wystrzały armatnie, strze-
liły korki od szampanów i nastał
Nowy Rok 2013.
WiWW eczór zakończyła „Nowo-

roczna dyskoteka pod gwiazda-
mi”.

Wzorem
Filharmoników
Wiedeńskich…

W niedzielne popołudnie 6
stycznia 2013 r. w hali widowi-
skowo-sportowej w Muszynie
odbył się Koncert Noworoczny
Reprezentacyjyy neje Orkiestry Stra-
ży Granicznej z Nowego Sącza
pod dyrekcjc ą ppłk dr Stanisława
Strączka oraz mjm r LeszkaMiecz-
kowskiego. Program rozpocząłąą
się prezentacjami stypendystów
„Stowarzyszenia Przyjyy aciół Al-
manachu Muszyny”. O stypen-
dystach i funduszu stypendial-
nym opowiedziała BożenaMści-
wuju ewska-Kruk - redaktor na-
czelny „Almanachu Muszyny”,
która wraz z mężem RyRR szardem
postanowiła wspomagać zdolną
młodzież z terenuMuszyny,yy Kryrr -
nicy-Zdroju a nawet Słowacji.
WyWW stąpili: Dominika Wilk,
KrzysztofMaślanka, Pawaa eł Klin-
kowski - trio gitarowe, Karolina
Polańska - skrzypce, Macieje Ha-
dała - akordeon oraz Michał Ba-
jorek - skrzypce.
W drugiej części koncertu

licznie zebrana pubu liczność usłyłł -
szała szlagiery wielkich dzieł
operowych i operetkowych ta-
kich mistrzów jak G. Rossini, J.
Strauss, J. VeVV rdi czy F. Lehar
brawurowo zagrane przez Re-
prezentacyjyy ną Orkiestrę Straży
Granicznej, której tego dnia to-
warzyszyli soliści: Agnieszka
ToTT maszewska - sopran i Dariusz
Stachura - tenor. Wśród naja bar-
dziej oklaskiwanych utworów
były ponadczasowe przeboje:
„Memory” z musicalu „Cats”,
„Przetańczyć całą noc” z musi-
calu „My Fair Lady” śpiewane
przez Agnieszkę ToTT maszewską
oraz „Brunetki, Blondynki” R.
Stolza, „Kuplety Barinakya”
z operetki „Baron cygański” wy-
konane przez Dariusza Stachurę
a także niezwykle melodyjyy ne
duety; „Usta milczą dusza śpie-
wa” czy „Libiamo Ne`lieti cali-
ci”.
TeTT go wieczoru Jan Golba -

Burmistrz Muszyny,yy który był
pomysłodawaa cą i inicjc ataa orem kon-
certu, złożył życzenia nowo-
roczne wszystkim przybyłym
gościom.

Po raz kolejny
zagraliśmy wWielkiej
Orkiestrze Świątecznej
Pomocy…

13 stycznia 2013 r. w całej
Polsce po raz 21 zagrałaWiWW elka
Orkiestra Świątąą ecznej Pomocy.

Muszyna tradycyjyy nie włączyła
się w ogólnopolską akcję cha-
rytyy atywyy ną.Wzorem poprzednich
lat, sztab został utworzony
w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Muszynie, jego sze-
fem została Izabela Baja orek -
dyrektor MGOK a członkami:
Anna Gościńska - instruktor
MGOK, oraz Monika Fabisiak
i Anna Długosz - nauczycielki
Liceum Ogólnokształcącego
w Muszynie.
Od wczesnych godzin poran-

nych wolontariusze kwestowali
pieniądze do puszek na terenie
miasta i gminy a o godz. 17.00
na scenie plenerowej obok lo-
dowiska „Zapopradzie” rozpo-
czął się program artystyczny
oraz licytacje.
Ponadto w godzinach popo-

łudniowych muszyńskie dorożki
oferowały przejażdżki Aleją
Zdrojową a cały dochód prze-
znaczony został na WOŚP.PP A że
program wieczorny odbywyy ał się
na muszyńskim lodowisku śliz-
gawka o godz. 19.00 również
przeznaczona została na cele
charytatywne.WiWW elką Orkiestrę
w naszymmieście tak jak i w ca-
łej Polsce zakończyło światełko
do nieba o godz. 20.00.
TeTT go roku Muszyna zebrała

15 246,99 zł.
Dziękuju emy wszystkim dar-

czyńcom, ktkk órzy nie zostali obo-
jętni na pomoc dla naja młodszych
i naja starszych bo w tym roku

Koncert Noworoczny w Muszynie FOT. ARCH. MGOK
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połowa puszkikk przeznaczona zos-
tała dla dzieci a połowa dla se-
niorów.

Do szopy do szopy
wszyscy…

Dnia 26 stytt cznia 2013 r.rr w ko-
ściele parafiff alnyn my pw.ww Św.ww Józefa
Oblubieńca NMP w Muszynie
odbył się koncert kolęd i pasto-
rałek pt. „Do szopy do szopy
wszyscy”.

Zebrana licznie publiczność
usłyszała tradycyjyy ne kolędy,yy pas-
torałki oraz piosenki o tematyce
bożonarodzeniowej w wykona-
niu zespołów wokalnych oraz
solistów uczęszczaja ących na za-
jęcia muzyczne do Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury

wMuszynie. Dopełnieniem śpie-
wanych utworów była prezen-
tacjc a multimedialna oraz nastro-
jowe światło, dzięki czemu pod-
czas koncertu panowała niepo-
wtww arzalna, świątąą eczna atmosfera.
Spotkanie muzyczne zakończyłyy o
się wspólnymi życzeniami i po-
łamaniem się opłatkiem. Przed-
sięwzięcie to po raz koleje ny zos-
tało zorganizowane we współ-
pracyMieje sko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Muszynie oraz
Parafii pw. Św. Józefa Oblu-
bieńca NMP w Muszynie.

Ferie w Muszynie

Podczas tegorocznych ferii
zimowych Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Muszynie

przygotował ciekawą ofertę dla
dzieci, młodzieży a także doro-
słych.

Pośród atrakcyjyy nych propo-
zycjc i dla naja młodszych znalazły
się między innymi warsztaty
tańca nowoczesnego, konkursy
plastyczne, zabawy na śniegu,
rozgrywki tenisa stołowego
w świetlicach wiejskich w An-
drzejówce, Złockiem, Szczaw-
niku i Żegiestowie a także dys-
koteki i zabawy karnawałowe.
Dużymyy zaintnn eresowaniem cieszyłyy
się spektakl teatralny w wyko-
naniu TeTT atru „Art. - Re” z Kra-
kowa pt. „Smok WaWW welski”.

Młodzież mogła uczestniczyć
w spotkaniu muzycznym „Śpie-
wać każdy może” oraz w kon-
kursach tanecznych a także
w walentynkowym wieczorze
muzycznym pt. „WyWW śpiewać mi-
łość”. Dorośli mogli w tytt myy czasie
wybrać się do muszyńskiego
muzeum gdzie odbywało się
wiele atrakcyjyy nych wydarzeń ta-
kich jak: wernisaż Małgorzaty
Gałaa ułł ś i Rafałaa a Hadałaa yłł pt. „Pięknkk o
jest w nas” , wieczór z kapelą
„Muszyniacy” a także prelekcja
Krzysztofa Maczugi pod nazwą
„Cerkwkk ie PaństwaMuszyńskie-
go”. Dużym zainteresowaniem
cieszyła się także wystawa pt.
„Muszyńskie Makatki”, Małgo-
rzaty Baja orek, którą mogliśmy
oglądać do końca lutego tego
roku.

Jak widać w naszym uzdro-

wisku niezależnie od pory roku
atrakcji jest niemało, dlatego
każdy może wybrać dla siebie
coś interesuju ącego. Zima już za
nami a to znaczy,yy że powoli
zbliżamy się do rozpoczęcia se-
zonu letniego w muszyńskim
amfiff teatrze. Jak co rokukk tak i tytt m
razem „Piknikiem Maja owym”
rozpoczniemy plenerowy sezon
artystyczny. Pierwszego maja a
na scenie zaprezentuju ą się grupy
działaja ące przy Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Mu-
szynie a gwiazdą wieczoru bę-
dzie zespół „TSA”.W koleje nych
dniach, dla tych, którzy lubią
tańczyć pod gołyłł m niebem. prze-
widywany jest „Festyn nad Po-
pradem” oraz „Dyskoteka”. Nie
zabraknie także atrakcji dla naja -
młodszych w postaci zabaw
i konkursów z nagrodami.

Wnadchodzącym sezonie za-
prosimy Państwtt a także na cy-
kliczne imprezy plenerowe takie
jaka : „DzieńDziecka”, „Noc Świww ę-
tojo ańska”, „II Galicyjyy skie Spot-
kakk naa inn a Jazaa zowoo e”, „Sądąą eckikk Festitt wii aww laa
Kultury”, „Święto Dzieci Gór”
oraz wyczekiwane przez wszyst-
kich „ŚwiętoWódMineralnych”
a także „Jesień Popradzką”, ktkk óra
zakaa okk ńczy letntt inn ewyww daraa zrr eninn aw amaa -
fiteatrze „Zapopradzie”.

Zachęcamy Państwa do licz-
nego uczestnictwa w imprezach
przygotowanych na nadchodzący
sezon letni, mamy nadzieję, że
wśród tegorocznej oferty każdy
znaja dzie coś interesuju ącego.

„...WeWW sołyłł nam dzdd ień dzdd iś
nastał,
Którerr go z nas każdyd żądał.
TeTT go dnia Chryr stus
zmartwyw chwstał,
Alleluju a, alleluju a!...”

Zdrorr wyw ch, Pogodnyn ch Świąt
WiWW elkanocnyn ch,
pełnyn ch wiaryr ,yy nadzdd iei
i miłości.
Radosnego, wiosennego
nastrorr jo u, serdrr eczcc nyn ch sps otkań
wśród bliskich
oraz wesołego „Alleluju a”
żyż czcc yz
Dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Muszynie
wraz z pracownikami

Koncert kolęd i pastorałek FOT. ARCH. MGOK

Spektakl teatralny „Smok Wawelski” FOT. ARCH. MGOK
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12 Nowe świww adczenia medydd czne
w SPZPOZwMuszynyy ie

W
raz z nadejściem
nowego roku
SPZPOZ w Mu-
szynie wziął

udział w konkursie ogłoszonym
przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia na realizacjc ę pielęgniarskiej
opieki długoterminowej domo-
wej. Z ogromną przyjyy emnością
pragniemy podzielić się z miesz-
kańcami radosną informacją, iż
już od 1 marca br. to właśnie
pielęgniarkikk Samodzielnego Pubu -
licznego Zakładu Podstawowej
Opieki Zdrowotnej wMuszynie
realizuju ą świadczenia pielęgna-
cyjyy ne i opiekuńcze w ramach
opieki długoterminoweje . Świad-
czenia te udzielane są w warun-
kach domowych co znaczy,yy że
jest to opieka nad przewlekle
chorymi przebywającymi
w domu, którzy nie wymagaja ą
hospitalizacjc i w oddziałach lecz-
nictwtt a stacjc onarnego, a ze wzglę-
du na istniejące problemy zdro-
wotne wyww my agaja ą systemataa ytt czneje ,
intensywnej opieki pielęgnacyjyy -
nej udzielanej w warunkach do-
mowych.

Na czym polega taka opieka?
Przede wszystkim są to wi-

zyty pielęgniarki 4 razy w ty-
godniu, od poniedziałku do piątąą -

ku, oraz w soboty,yy niedziele
oraz dni ustawowo wolne od
pracy – w medycznie uzasad-
nionych przypadkach, przygo-
towanie pacjenta i jego rodziny
do samoopiekikk i samopielęgnacjc i,
w tym kształtowanie umiejęt-
ności w zakresie radzenia sobie
z niesprawnością, świadczenia
pielęgnacyjyy ne, zgodnie z pro-
cesem pielęgnowania, edukację
zdrowotną pacjenta i członków
jego rodziny oraz pomoc w roz-
wiązywaniu problemów zdro-
wotnych związanych z samo-
dzielnym funkcjonowaniem
w środowisku domowym. Za-

interesowane osoby uzyskają
więcej informacji bezpośrednio
w rejestracji ośrodka zdrowia
lub pod nr tel. 18 471 40 37.
Jednak to nie jedyna dobra in-
formacja z zakresu opieki zdro-
wotnej dla mieszkańców naszej
gminy. Już od miesiąca lutego
pacjenci SPZPOZ w Muszynie,
którzy otrzymali skierowanie
od lekarza rodzinnego na wy-
konanie badania USG, mogą
wykonać to badanie na nowo
zakupionym aparacie USG.
Wspomniane badania obejmu-
ją m.in. USG jamy brzusznej
dorosłych i dzieci, tarczycy,yy sut-
ków piersi i wykonywane są
przez specjalistę radiodiagno-
styka Elżbietę Barciok. Ponadto
od lutego br. w ramach podsta-
wowej opieki zdrowotnej dla
pacjentów dostępny jest także
specjalista pulmonolog – Mał-
gorzata Potocka, która przyjyy -
muju e pacjc entów w każdy wtorek
w godz. od 14.00 do 18.00.
Wszystkich pacjentów,ww którzy
potrzebuju ą konsultacjc i w zakrkk esie
chorób płuc czy alergii zapra-
szamy do ośrodka zdrowia.

SPZPOZ w Muszynie dzię-
kuju e wszystkim małym pacjc en-
tom i ich rodzicom za skorzys-

tanie z możliwości wykonania
bezpłatnych badań USG jamy
brzusznej. Badania cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem,
w ciągu 5 dni wzięło w nich
udział 81 małyłł ch pacjc entów.ww Sta-
wiaja ąc sobie za cel troskę o zdro-
wie pacjentów,w zarówno tych
starszych jakaa i tytt ch naja młmm odszych,
mamy nadzieję, że w dalszym
ciągu będziemymogli realizować
profilaktykę zdrowotną. Zapra-
szamy i gorąco namawiamy do
korzystania z możliwości wy-
konywyy ania badań profilaktycz-
nych.

Szanowni Państwo, drodzy
pacjenci,

Zbliżają się najważniejsze
w roku Święta Zmartwychwsta-
nia Pańskiego. W imieniu
wszystkich pracowników
SPZPOZ w Muszynie, pragnę
Państwu życzyć przede wszyst-
kikk m zdrowyww ch i radosnych Świątąą ,
wypełnionych nadzieje ą budząceje
się do życia wiosny i wiarą
w sens życia, pogody w sercu
i radości płynąceje z faktkk u Zmart-
wychwstania Pańskiego.

KATAA ATT RZYNAKUCIA-

GARNCARCZYK

Dyrektor SPZPOZ

w Muszynie

Muszynyy a - zimowe krkk ólestwtt o

W
n i e d z i e l ę
(03.02.2013r.)
mieszkańcy Mu-
szyny oraz od-

wiedzaja ący uzdrowisko turyści
i kuracjusze nie mogli narzekać
na nudę. Na stoku w Szczaw-
niku przy Stacji Narciarskiej
Dwie Doliny Muszyna-WiWW er-
chomla, odbyła się impreza ro-
dzinna pn. „Zimowa przygoda
w Muszynie”.

Moc atrakcji w otoczeniu
niepowtarzalnych, zimowych
kraja obrazów Muszyny dostar-
czyły Ekstremalne Mistrzostwa
Polskikk Sportrr ów Psich Zaprzęgów
Beskidy Quest - Muszyna 2013.
Słowo ekstremalne w nazwie
wcale nie jest przypadkowe. Za-
wodnicy mieli naprawdę trudny

15 km dystans do pokonania.
Świadczy o tym chociażby fakt,
że podczas przygotowywania
trasy,yy została urwana gąsienica
w jednym z ratraków.ww Ze wzglę-
du na skalę trudności nie każdy
zMaszerów (osoba będąca prze-
wodnikiem psiego zaprzęgu),
zdobył się na start w zawodach.
Wmistrzostwach wystartowało
sześć ekip z udziałem Mistrza
i WiWW cemistrza Świata Psich Za-
przęgów.ww Sporym zainteresowa-
niem widzów cieszyło się mieje s-
ce gdzie przygotowywano za-
przęgi. Psy budziły niemały po-
dziw zwłaszcza wśród dzieci,
które mogły głaskać zwierzęta
do woli. Nie zabrakło także gier
i zabaw na stoku. Rozmaite kon-
kurencje dostarczały fraja dy naja -

młodszym uczestnikom, którzy
poza cennymi nagrodami wy-
wieźli z Muszyny wspomnienia

mile i aktywnie spędzonego po-
południa na świeżym powietrzu
z rodziną.

O tym, że od lat do Muszyny
przyjyy eżdżaja ą znane i lubiane po-
stacie wiemy od dawa na. Gośćmi
specjalnymi wydarzenia była
Edyta Jungowska - aktorka, Pa-
weł Kołodziej - niepokonany
Mistrz Świata w Boksie oraz Ja-
rosław Kret - znany prezenter
telewizyjyy ny i podróżnik. Każdy
z nich miał swoją własną i nie-
powtarzalną historię do opowie-
dzenia, a fanów do ich wysłu-
chania oraz zdobycia autografu
nie braka owałaa o. Po tytt myy dniuii chyhh by a
wszyscy zgodzą się ze słowami
Jarosława Kreta, że „Muszyna
to zimowe królestwo.”

A.C.

Styczniowe badania
profilaktyczne
FOT. ARCH. SPZPOZ W MUSZYNIE

Ekstremalne Mistrzostwa Polski
Sportów Psich Zaprzęgów
w Muszynie
FOT. KONRAD ROGOZIŃSKI
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VIAkAA cjc a poborurr krkk wrr iww wMuszynyy ie

O
statnio zorganizowa-

ną akcjc ę poboru krkk wrr i

w Muszynie można

zaliczyć do udanych.

Chętnych do podzielenia się tym

życiodaja nym płynem jakim jest

krew nie brakowało.W chłodny,yy

zimowy poranek jeszcze przed

przybyciem Oddziału TeTT reno-

wego Regionalnego Centrum

Krwiodawstwa i Krwiolecznict-

wa z Nowego Sącza, wMuzeum

czekało już kilku wolontariuszy.yy

Później liczba osób oddaja ących

krew już tylko rosła. W sumie

zgłosiło się 48 chętnych, a 41

z nich oddało krew. Łącznie

udało się pozyskać 18 litrów

i 450 ml krwi. „ToTT bardzo dobry

wynik. Zresztą w Muszynie od-

kąd zaczęliśmy w 2011 r. pro-

wadzić akcje poboru krwi nie

możemy narzekać na brak zain-

teresowania." - mówi Celina

Pancerz z Centrum Krwiodaw-

stwa w Nowym Sączu. „Spora

liczba osób z Muszyny i okolic

przyjyy eżdża również do nas do

Nowego Sącza. Ale akcje pro-

wadzone w terenie są dla nas

dużym wsparciem." - dodaja e.

Wśród osób oddaja ących krew

w Muszynie widać już honoro-

wych dawa ców,ww ktkk órzy cyklicznie

oddaja ą krew.W ich gronie moż-

na wyróżnić lokalnych samo-

rządowców, młodzież z mu-

szyńskiego liceum, nauczycieli,

a także strażaków ochotników.

Kto wie może wśród nich po-

jawi się kolejny rekordzista jak

Pan Maciej Chełmecki, który

w sumie oddał już 58 litrów

860 ml krwi. Na taki wynik

pracuju e się latami - 4 akcje po-

boru krwi w roku przez ponad

30 lat. Cieszy nas również fakt,

że z każdą kolejną akcją przy-

bywa osób, które decyduju ą się

pomóc innym poprzez zdepo-

nowanie swojej krwi. Podczas

ostatniej akcji w muszyńskim

muzeum w poczet honorowych

dawców krwi dołączyło 11 no-

wych osób.

W tym roku zostaną zorga-

nizowane jeszcze dwie akcje

krwiodawstwa w Muszynie

30.06.2013 r. oraz 6.10.2013 r.

Pomóż w walce
z białaczką - zostań
dawcą szpiku

Podczas następnej akcji

krwiodawstwa organizowanej

w Muszynie 30.06.2013 r. bę-

dzie można również zostać po-

tencjalnym dawcą szpiku. Dla

osób chcących pomóc chorym

na białaczkę będzie się to wią-

zało z pobraniem dodatkowych

dwóch fiolek krwi. Po zakoń-

czeniu wszystkich badań, co

może trwać do kilku tygodni,

wynik badań i dane osobowe

zostaną zapisane w bazie kan-

dydatów na dawcę szpiku kos-

tnego, z których korzystają

szpitale na całym świecie.

Dopiero jeżeli dawca jest

wstępnie zgodny z pacjentem,

rozpoczyna się kolejny etap,

tjt . procedura doboru. Polega ona

na potwierdzeniu lub wyklucze-

niu zgodności antygenoweje dawaa -

cy z chorym, co wiąże się z:

aponownym kontaktem

z dawcą,

austaleniem jego stanu

zdrowia,

apotwierdzeniem chęci

oddania szpiku kostnego,

aprzeprowadzeniem

szczegółowych badań.

Jeżeli i ten etap pozytywnie

przejdziemy i potwierdzi się

zgodność między dawcą a cho-

rym, rozpoczyna się procedura

WoWW rkup, czyli ostateczna kwa-

lifikacja medyczna odbywaja ąca

się w jednym z ośrodków

transplantacyjnych najbliżej

miejsca zamieszkania dawcy.

Dla mieszkańców gminy Mu-

szyna to placówka w Krako-

wie. Po kwalifikacji następuje

pobranie szpiku lub komórek

macierzystych z krwi obwo-

dowej.

Istnieje wiele mitów owia-

nych wokół poboru szpikukk i bez-

pieczeństwa z tym związanego,

dlatego warto je rozwiać.

Pobieranie krwiotwórczych

komórek macierzystych, czyli

szpiku, może odbyć się w dwo-

jaki sposób. Poprzez aferezę,

czyli wyłapywanie komórek

krwiotwórczych z krwi obwo-

doweje po podaniu odpowiednich

czynników wzrostu lub poprzez

nakłucie talerza kości biodroweje

podczas narkozy. Metoda po-

brania szpiku zależy od decyzjz i

dawcy.

Oddanie szpiku jest dobro-

wolne i na każdym z etapów

dawca ma prawo się wycofać.

A.C.

VI Akcja poboru krwi w Muszynie FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA
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14 Siataa ktt araa ska Europa wMuszynyy ie

Z
espół Bankukk BPS Mu-
szynianka Fakro Mu-
szyna zdobył Puchar
Confeff derataa itt onEuruu open-

nee de VoVV lleyby all
Niezwykłą serią meczów

w tytt m sezonie bez porażki może
pochwhh alaa ić się drdd urr żynyy aBanaa kn ukk BPS
Muszynyy ianka Fakrkk oMuszynyy a.Na
zakończenie wyww stępówwGrupie
F Ligi Mistrzyń 11-go grudnia
Muszynianki przegrałyłł u siebie
z Dynamem Moskwkk a 2:3 i od
tegomomentutt wyww grałaa yłł aż 16me-
czów pod rząd. Na to pasmo suk-
cesów skłkk adało się dziewięć wyww -
grgg arr naa ynn cyy hcc wkrkk arr ja owoo yww cyy hcc rorr zgrgg yrr wyy kww akk chcc
Orlen Ligi, sześć sukcesówwPu-
charze CEV i jeden w Pucharze
Polski. Bank BPS z przewagą
siedmiu punktkk ów pewnie zaja ąłąą
pierwrr sze mieje sce w lidze po se-
zonie zasadniczym. Podopieczne
Bogdanaa a Serwrr iww ńskikk ego tytt lyy ko dzię-
ki dziwii nemu regulaminowi usta-
lonemu przez europeje ską centralę
siatkarską, nie awansowały do
faff zaa yzz playaa offff Ligigg Mistrtt zrr yzz ńyy . Zasada
„WiWWnner play” fawaa oryrr zuju ąca drurr -
żyny,yy które przy równeje ilości

punktkk ówmiałaa yłł wiww ęceje zwyww cięstwtt ,ww
a nie lepszy stosunek setów,ww wyww -
kluczyłyy a nasz zespół z tytt ch eli-
tarnych rozgrywyy ek. Okazało się
jednak, że „nie ma tego złego, co
byna dobo re ninn ewyww syy złzz ołł ”. Przrr ekokk nałaa
się o tytt m zespółAtAA omu TrTT efl So-
pot, ktkk óremuwpww rawaa dzie udałaa o się
wyww jyy ść z Grupy B Ligi Mistrzyń,
jednak porażka w dwumeczu
w pierwszej rundzie play off
z wicemistrzem TuTT rcjc i VaVV kifbff an-
kiem Stambm uł, wyww rzuciła defini-
tytt wyy nie nadmorskikk zespół za burtrr ę
z europeje skich rozgrywyy ek. Nasze
siatkarki, ktkk óre w swojo eje grupie
z dziewięcioma punktkk ami zaja ęłyłł
trzecie niepremiowane mieje sce,
zostatt łaa yłł „przrr ekikk erowoo aww naa e” do inii nnn ynn cyy hcc
rozgrywyy ek, do Pucharu Confede-
ration Europenne De VoVV lleyby all.
Okazało się, że wyww stępuju ą w nim
między innymi tak renomowane
zespołyłł jakUrałaa oczka-NTMKJe-
katerinbn urg, Omiczka Omsk, czy
naja lepsza drużyna Europy ze-
szłego sezonu Fenerbahce SK
Stambm uł.
W ćwierćfinale los zetknąłąą ze

sobą dwdd ie polskie drużyny.yy Siat-

karaa krr ikk Bankukk BPSFakaa rkk oMuszynyy a,
by awaa ansować, musiałyłł pokonać
Aluprofuff Bielsko Biała. TaTT k się
też stało. Prezentuju ący zwyżkę
formy drurr żyna znad Popradudd , bez
problemu ograła bielski zespół
i awaa ansowałaa a do półfiff nałaa ułł , w ktkk ó-
rym czekała już bodaja naja wyww ższa
drużyna europeje skich rozgrywyy ek
rosyjyy ska Omiczka Omsk. Co to
byłyy yłł za mecze. Szczególnie wyww -
grane 3:2 spotkanie wyww jyy azdowe
dostarczyłyy o wiele emocjc i. Przy-
szedł wtww edy czas na rozgrywyy ki
krkk aja owe.WyWW myy ęczone zwzz yww cięstwtt o
w ligowyww mmeczu z przeciętnym
zespołem Budowlanymi Łódź
3:2,mocno ostutt dzdd iłii o apaa etytt tyy ytt wiww elull
kibi iców w aspekcie rewanżoweje
konfrontacjc i z rosyjyy ską Omiczką.
Okazało się, że byłyy to tytt lko wyww -
padek przrr yzz prarr cycc .yy Przrr yzz ogłgg ułł szaja ącąą ycc
dopingu nadkompletutt pubu liczno-
ści, po pierwrr szym gwizdkukk bel-
giji skiego sędziego Paula Herbr ots
zobaczyliśmy odmieniony,yy trys-
kaja ący świeżością i mocno zmo-
tywowany zespół Banku BPS
FakroMuszyna.WrWW óżyłyy o to koń-
cowy sukces naszego zespołu,

ktkk óry grał jak w transie. TaTT k się
też stałaa o.Nie byłyy o słaba ego punktkk utt .
Zdobywyy czyni 16 punktkk ów Sanjn a
Popović zdeklasowała swojo ą vis-
à-vivv sNataa alaa ięMamaa madovąvv . Świww et-
nie w odbdd iorze zagrywyy ki zagrała
Anna WeWW rbr lińska. W pierwrr szym
secie Rosjs ankikk jeszcze próbowała yłł
walczyć, zdobyłyy yłł 22 punktkk ytt ,yy ale
koleje ne odsłony pokazałyłł całko-
witą supremacjc ę naszeje drużyny.yy
Po 76 minutach kibii ice oszaleli.
Muszynianki wyww grałyłł 3:0 ( 22,
19, 17 ) i spełniło się życzenie
wielu kibi iców w naszym kraja u.
Za sprawaa ą Bankukk BPS Muszy-
nianka Fakro Muszyna, Polski
kobiecy zespół siataa ktt arskikk powiww elu
latach posuchy,yy dotarłrr do finałułł
europeje skiego finałułł , w ktkk órym
już wcześnie znalazł się tutt recki
Fenerbr ahce SK Stambm uł. ToTT już
byłyy sukces na wielką skalę, ale
przecież niktkk nie odbdd ierał szans
Muszyniankom w decyduju ąceje
rozgrywyy ce. Zespół z racjc i wyww stę-
pówwPucharze Polskikk przeje echałaa
się jeszczewcześnieje doKrKK aka owa,
by tam w pierwrr szym ćwierćfina-
łowyww m meczu 3:0 pokonać aspi-

Uroczysta prezentacja zdobytego Pucharu CEV FOT. B. TOKARCZYK
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ranta do Orlen Ligi drużynę Eli-
teskiAZSUEKKraków.ww Od tego
momentu wszystko już podpo-
rządkowane byłyy owyww stępowi drurr -
żyżż nyy ynn wFinii alaa e Puchcc araa urr CEV.VV Zwyww -yy
cięzca dwdd uww meczu zdobędzie to
trtt ofeum.TaTT mymm śl zapaa rzątąą ałaa a głgg owę
wszystkim, ktkk órzy związąą ani byli
z muszyńskim klubu em. TrTT enerzy
obmyślali taktkk ytt kę. Jasne byłyy o,
że w pierwrr szeje koleje ności trzeba
spacycc fyy iff kii okk woo aww ćgwgg iww azaa dę śwśś iww ataa ott woo eww go
formatutt , naja lepszą siatkarkę Ig-
rzyskwLondydd nyy ie, KoreankęKiKK m
YeYY on-Koung. Pierwrr szy finałowyww
mecz rozegrano 27 lutego 2013 r.rr
wMuszynie. Kilkukk set zawaa iedzio-
nych kibi iców odeszło spod kas,
bowiww embiletytt wyww pyy rzedano grurr bu o
przed rozpoczęciem spotkania.
Rzeczywyy iście nadkomplet pub-
liczności stwtt orzyłyy niesamowitą
atmosferę. Bank BPS Fakro Mu-
szyna rozpocząłąą spotkanie nastę-
puju ącą szóstką –W– eWW rbr lińska, Ja-
gieło, Bednarek-Kasza, Serena,
Dziękikk ewee iww cz, libi eroMaja . Chóralaa ne
śpiewyww ,yy dudniące bębny i żywyy yww
doping dawaa ałyłł się we znaki siat-
karkom tutt reckiego zespołułł . Na
boiskukk trwrr ała walka naszeje dru-
żyny,yy z koreańską atakukk ju ącąKim.
Siła z jaką uderzała wyww soka, az-
jatytt cka bombm ardierka, rozrywyy ała
blokMuszynyy inn anaa ek. Pomeczu okakk -
zało się, że samaKim zdobyłyy a 37
punktkk ów dla swojo e drużyny.yy Oba
zespołyłł nie oszczędzałaa yłł się. Sporo

byłyy ołł nerwrr oww woo oww ści.Wdwdd óww chcc pierwrr -ww
szych setach na przewagi zwyww -
ciężyła nasza drużyna. Nieco-
dzienne zdarzenie miało mieje sce
wdrdd urr gieje odsłonie, ktkk órą powiww nno
wyww grać Fenerbr ahce. Prowadząc
24:20 siatkarki tutt reckiego klubu u
nie potrafiłyłł rozegrać skukk teczneje
akcjc i. W atakukk pomyliła się Bra-
zylyy iji kakk Pauaa luu a Pequqq eno iKiKKm.AkAA ukk -
rat wtww edy dwdd ie asowe zagrywyy ki
wyww strtt zrr elill łii ałł AnAA nnn aWeWW rbr lill ńii skakk iMu-
szyzz nyy inn anaa knn ikk uruu ataa owoo aww łaa yłł cztzz eryrr setbt ole.
Odwdd rotna sytyy utt acjc a miała mieje sce
w czwartej odsłonie, kiedy to
myśmy prowadzili 8:1 i 12:4, by
przegrać seta 23:25. Na parkiecie
w naszym zespole pojo awaa iłyłł się
na krótko Kasprzak i Belgiji ka
Rousseaux. WeWW dłułł g regulaminu
CEV,VV nie setytt miałyłł się liczyć,
a tytt lkowyww granemecze. Przywyww -
nikukk 2:2 już przy dużym zmęcze-
niu oba zespołyłł przystąpąą iłyłł do
tie-breaka. Potwtt orna wrzawaa a na
tryby unach, kilka udanych zagrań
naszych siataa ktt akk raa ek i ten decydudd ju ącąą y
set zacząłąą ukłkk adać się po myśli
podopiecznychBogdana Serwrr iń-
skiego. Ponad dwdd uww godzinny po-
jedydd nek zbliżałaa się do końca.Mu-
szyniankikk nie odpuściłyłł do końca,
wyww grałyłł 15:11 i całyłł mecz 3:2.
WaWW żne, że nie ulękłkk yłł się renomie
rywyy alek. Całyłł zespół zagrał ka-
pitii alaa ną siataa ktt ówkww ę.Na odpdd oczynyy ek
jednak nie byłyy o czasu. Mecz re-
wanżowyww zaplanowano na dru-

giegomaraa ca.TuTT ruu czynyy knn ikk wyww ryy urr szyłyy yłł
w podróż powrotną zaraz po za-
kokk ńczeninn uii spotktt akk naa inn a,Muszyzz nyy inn anaa knn ikk
udałyłł się do Stambm ułułł dzień póź-
nieje . Powyww graniu pierwrr szegome-
czu, teoretytt czniemogłyłł pozwolić
sobie jeszcze na porażkę w re-
wanżowyww m spotkaniu i doprowa-
dzeniu do „Złotego Seta”, ale ktkk o
chciałbłł y tak ryzykować. Nasze
panie zameldowałyłł się w dwdd uww -
nastomilionowyww my Stambm ule z za-
miarem pokonania rywalek
w pierwrr szym podeje ściu. W Hali
Sportrr oweje Burhrr an FelekVoVV leyby ol
Salonu w obecności 6 tytt sięcy fa-
natytt cznie nastawaa ionych kibi iców
rozpocząłąą się drugi finałowym
mecz Pucharu CEV Fenerbr ahce
SK Stambm uł – Bank BPS Fakro
Muszynyy a. Czego należałaa o się oba-
wiać podczas tego spotkania. Od
strtt onynn sportrr ott woo eww je bylyy ill śmymm spokokk jo ninn .
Nasze siataa ktt akk raa krr ikk prezentnn ott woo aww łaa yłł corarr zaa
lepszą grę, więc nadzieje e na koń-
cowy sukces nie byłyy y bezpod-
stawaa ne. Obawaa ialiśmy się i to nie-
stetytt potwtt iww erdziłii o się jużwpierwrr -
szych zagraniach, stronniczości
sędziów.ww Ręce się same załamy-
wałaa yłł ,yy kikk edydd decyzjz e arbr itrtt ów ewiww -
dentnie krzywyy dziłyłł nasz zespół.
TrTT zeba było sporeje odporności
nerwrr oweje , bywyww tyy rtt zymyy ać te jawaa nww e
oszuzz stss wtt aww .Na szczęście zapaa rarr waa iww one
w bojo ach nasze siatkarkikk , nie dałyłł
się sprowokować i kapitalnie roz-
poczęłyłł spotkanie od wyww granego

seta 25:18. Dużo punktkk owałyłł na
środkukk Dziękiewicz i Bednarek-
Kasza. Koreanka Kim już nie
siała takiego spustoszenia jak
wmeczu wMuszynie.W drugieje
partrr ii nastąpąą ił przestójó w grze na-
szeje drużyny,yy co szyby ko wyww ko-
rzystały rywalki wygrywając
25:19. ToTT byłyy moment, w ktkk órym
zaczęliśmy obawaa iać się o losy
meczu. TeTT zwątąą pienia okazałyłł się
nieuzasadnione, bowiw emPopovivv ć
i spółka rozniosłyłł wręcz tutt recki
zespół wyww grywyy aja ąc trzecia partrr ię
25:15. TrTT ochę niepokojo u wpro-
waww dzdd iłii ałł kokk ntnn utt zjz a stopyLenynn Dzie-
kikk ewiww cz, ktkk órą zastąpąą iłii aKataa arzynyy a
Anioł. Szczęście byłyy o już jednak
baraa dzo blisko. Fenerbr ahaa ce jeszcze
raz zmobilizowało się i podobnie
jak w pierwrr szym meczu dopro-
wadziło do piątąą ego seta. TaTT tie-
breakowa loteryjyy na karuzela od
samego początąą kukk ukłkk adała się po
mymm śli naszych dziewee czątąą . Znaczna
przrr ewe aga punknn tkk owa z kakk żdą chwhh iww -
la przrr yby liżałaa a nas do upuu ragninn onego
celull . Gdydd sędzdd ia spotktt akk naa inn aRuRR muu umm n
Lucian-VaVV sile Nastase zagwizdał
po raz ostatni, przyznaja ąc nam
15-tytt punktkk , na Sądecczyźnie za-
dudniło. Zapanowała radość nie
do okikk ełzłł nanaa inn a. Polskikk zespół z ninn e-
wielkieje Muszyny zdołał dwu-
krkk otntt inn e 3:2 pokonać naja lepszą drdd urr -
żynę Europy i wygrać Puchar
CEV.VV TaTT k więc, do bogateje już
kolekcjc i sukcesów sportowych,
muszyńskie siatkarki dorzucaja ąą
naja większą zdobycz, zwyww cięstwtt o
w europeje skim pucharze. Nie-
złomna trtt zydziestoletntt ia praca trtt e-
nera Bogdana Serwrr ińskiego oraz
prezesa klubu u Grzegorza Jeżow-
skiego została sowicie wyww nagro-
dzona. TeTT n niesamowitytt duet do-
prowadził dotąd siatkarki z Mu-
szyny do czterokrotnego triumfuff
w mistrzostwtt ach Polski. TeTT raz
sięgnąłąą jeszcze daleje . Wstrząsnąłąą
europejską hierarchią, lokuju ąc
wśród naja lepszych drurr żynyy starego
kontytt nentutt , zespół z Muszyny.yy
ToTT z jednej strony cieszy,yy ale
z drugieje zwiększa wymagania
przed klubu em znad Popradu.

Życzymy sobie aba y przyszłyłł
sezon byłyy nie mnieje , ekscytyy utt ju ący,yy
a prym w siatkówce kobiet nadal
wiodłyłł mineralne.

ANDRZEJ KOSZUCKIZwycięski zespół Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna FOT. B. TOKARCZYK
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16 Muszynyy a w pełnłł i blaskukk

A
lejki spacerowe ską-
pane w ferii mienią-
cych się barw,ww świą-
tecznie udekorowane

domy,yy fontanna, która o zmroku
otacza swym blaskiem muszyń-
ski rynek, ruiny zamku góruju ą-
cego nad miastem rozświetlaja ące
naja ciemniejszą noc, tworzą nie-
zapomniany,yy baja kowy klimat,
który towarzyszy naszemu
uzdrowisku od lat. Spory wkład
w „namalowanie” tego nieby-
wałego obrazu świątąą maja ą nasi
mieszkańcy,yy którzy aktywnie
biorą udział w konkursie na
„Naja pięknieje szą dekoracjc ę świą-
teczną w Mieście i Gminie
Uzdrowiskowej Muszyna”.Ak-
cja, która odbyła się już po raz
czwarty w naszej Gminie, kie-
rowana była do każdego, kto
chciał podzielić się magią świątąą ,
pomysłem na iluminacjc ę świww etlną
czy dekoracjc ę.WłWW aściciele obiek-
tów z roku na rok prześcigaja ą
się w tworzeniu niecodziennych
form i kompozycji ozdób świą-
tecznych, a miasto wygląda
w tym szczególnym czasie bar-
dzo efektownie. Duch zdrowej
rywyy alizacjc i uczestników zaba awaa yww ,yy
stawia przed komisją konkur-
sową coraz trudniejsze zadanie

przy wyby orze teje naja pięknieje szeje
i naja ciekawszej posesji. Same
dekoracjc e czy iluminacjc e świww etltt ne
zakładów pracy i domów są
w dużej mierze wyrazem twór-
czej ekspresji ich autorów.
W styczniu o tytyy uł naja pięknieje

udekorowaneje posesjs i w naszeje
gminie oraz nagrody pieniężne
o łączneje kwkk ocie 6000 zł, wy-
statt raa trr ott woo aww łaa ołł 9włww ałł ścicielill posiadłdd ołł ści
w kategorii posesjs e osób fizycz-
nych oraz 4 w kategorii obiektkk y
sanatoryjyy ne, wczasowe, zakłkk ady
pracy,yy placówki gastronomiczne,
handlowe i usługowe.
Poniżej mamy przyjyy emność

przedstawić Państwu laureatów
konkursu w poszczególnych ka-
tegoriach:
Lauaa reaci konkukk rsu w kataa egorii

posesje osób fizycznych:
I miejsce - Pani Marta Mi-

czołek ze Szczawnika
ex aequo II miejsce - Pani

Anna Gomulak z Leluchowa,
Pani Mirosława Sikorska z Że-
giestowa, Pani Maria Książek
z Muszyny
ex aequo III miejsce - Pań-

stwo Agata i Jacek Gurbowicz
z Muszyny,yy Pan Paweł Dulak
z Żegiestowa
Laureaci konkursu w kate-

gorii obiekty sanatoryjyy ne, wcza-
sowe, zakłady pracy,yy placówki
gastronomiczne, handlowe
i usługowe:
I miejsce – Pani Marzena

Homa prowadząca kwiaciarnię
„DALIA” w Muszynie
II mieje sce - Pan RyRR szard Bar-

nowski prowadzący restaurację
„RZYM” w Muszynie
III miejsce - Pani Bernarda

Motyka prowadząca sklep spo-
żywczo - przemysłowy „BET-TT
KA” w Żegiestowie

Wszystkim uczestnikom ser-
decznie gratuluju emy,yy a Państwa
zapraszamy do wzięcia udziału
w kolejnych edycjach zarówno
tych zimowych jak i letnich. In-
formacje na temat konkursu na
„Naja piękniejszą posesję 2013
roku wMieście i Gminie Uzdro-
wiww skoweje Muszynyy a” będą w krkk ót-
ce dostępne na stronie wwww www .wwmu-
szyna.pl. Organizatorem przed-
sięwzięcia i fundatorem nagród
jest Burmistrz Muszyny.

A.C.

Obowiww ąząą ekmeldudd nkn owyww - nowe udogodnienia

U
przejmie informuju e-
my,yy że w dniu 31
grudnia 2012 r.
weszła w życie usta-

wa z dnia 7 grudnia 2012 r.
o zmianie ustawy o ewidencji
ludności i dowodach osobistych
oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1407),
na mocy,yy której wprowadzono
szereg ułatwtt ień w realizacjc i obo-
wiązku meldunkowego obeje mu-
jących między innymi:
a zniesienie obowiww ąząą kukk
zameldowania obywyy ataa eli
polskikk ch, obywyy ataa eli UE,
obywyy ataa eli państwtt EFTATT - strtt on
EOG oraz obywyy ataa eli
Konfederacjc i Szwzz aja carskikk eje na
pobytyy czasowyww nie
przekrkk aczaja ącąą y trtt zech miesięcy

a likwidację obowiązku
meldunkowego
wczasowiczów i turystów

a likwidację obowiązków
właścicieli, dozorców,ww
administratorów
nieruchomości oraz
zakładów pracy
weryfikowania wypełniania
obowiązku meldunkowego
przez mieszkańców lub
pracowników

a wprowadzenie możliwości
dopełnienia obowiązku
meldunkowego przez
ustanowionego
pełnomocnika

a wprowadzenie możliwości
automatycznego
wymeldowania przy
zameldowaniu w nowym

miejscu
a wydłużenie terminu na
realizację obowiązku
meldunkowego z 4 do 30 dni
oraz zniesienie sankcji
karnych dla obywateli
polskich, obywateli UE,
obywateli EFTATT - stron
EOG oraz obywateli
Konfederacji Szwaja carskiej
za niedopełnienie
obowiązku meldunkowego

a odstąpienie od konieczności

zgłaszania przy dopełnianiu
obowiązku meldunkowego
informacji o wykształceniu,
obowiązku wojskowym
oraz przedkładania
wojskowego dokumentu
osobistego

a wydłużenie okresów
wyjyy azdów zagranicznych
podlegaja ących zgłoszeniu
w organie ewidencji
ludności z 3 do 6 miesięcy.

E. KURZEJA

Posesja Pani Marty Miczołek ze Szczawnika FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA


