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Muszyna na celowniku (nie)znanej

Zdewastowane mienie gminne na „Zapopradziu” 
FOT. ARCH. UMiGU MUSZYNA

                       uszyna w okolicy Zapopradzia, 
           pięknieje       „zaowocowała” połamanymi 
           z dnia na młodymi drzewkami i kilku-
           dzień, także nastoma zdewastowanymi 

dzięki wysiłkowi mieszkań- ławkami oraz pojemnikami 
ców, mam tu na myśli Pań- na kosze na śmieci. Jak 
stwa wysiłek związany łatwo można oszacować, 
z utrzymaniem czystości, straty sięgały nawet kilku 
ukwieceniem, bądź pielę- tysięcy złotych. Policja 
gnacją zieleni przy poses- pilnie pracuje nad wykry-
jach. Świadczy o tym cho- ciem sprawców i jak wieść 
ciażby tak wiele zgłoszeń niesie ma już pewne ustale-
nadesłanych do konkursu nia, a miejscowi nieśmiało 
„Najpiękniejsza posesja przebąkują, że dzieła znisz-
2013 r.”. W ostatnich latach czenia dokonały pociechy 
w naszej Gminie podejmo- znanych muszyńskich oby-
wane są zarówno wielopo- wateli, które postanowiły 
koleniowe inwestycje, jak sobie w ten sposób uatra-
też działania doraźne, zmie- kcyjnić imprezę z okazji 
rzające do zmiany wizerun- 18-tych urodzin jednego 
ku Muszyny i wszystkich z młodych ludzi. Ale zmowa 
otaczających ją miejscowo- milczenia nie pozwoliła 
ści. Podstawowym działa- dotąd na szybkie ujęcie 
niem w tym zakresie jest sprawców, choć podobno 
postępująca rewitalizacja „wtajemniczeni” doskonale 
wszystkich miejscowości wiedzą, kto to zrobił. Jeżeli 
z terenu Gminy. Nie byłoby to był jednostkowy wybryk, 
oczywiście tych inwestycji to rodzice tych quasi-doro-
gdyby nie inwencja gospo- słych obywateli powinni 
darzy Gminy lub gdyby zareagować natychmiast 
zabrakło ludzi, którzy potra- pokrywając szkody i dyscy-
fią pozyskać środki unijne, plinując swoje pociechy. 
budować i realizować Jeżeli fałszywy wstyd nie 
najambitniejsze w Muszynie pozwala im na reakcję, to 
projekty. Podczas realizacji mogą być pewni, że takie 
inwestycji pracuje sztab zachowania w przyszłości 
osób, które angażują się zaprocentują kolejnymi 
w działania na rzecz roz- wybrykami, bo „jest przy-
woju lokalnych społecz- zwolenie społeczne” na scowi i turyści coraz częściej cjom i wsparciu ze środków 
ności. Burmistrz Muszyny takie działania. Co jednak chwalą te działania. Czasami finansowych Unii Europej-
zachęcając mieszkańców będzie jak wkrótce dowie-mówi się, że jeżeli turysta czy skiej, których pozyskanie wy-
i turystów do korzystania ze dzą się tego od Policji? Jaka kuracjusz ma wspomnienia maga wielu starań. Wyda-
stworzonych atrakcji będzie wtedy ich społeczna z tego górskiego uzdrowiska, wałoby się więc, że trzeba się 
systematycznie informuje czy rodzicielska wiarygod-to koniecznie musi tutaj przy- tylko cieszyć z tego, co pow-
i zaznacza, że przewiduje ność? A może rodzice tych jechać teraz i zobaczyć, co się staje i być dumnym, że tak się 
dalsze inwestycje infrastru- pociech są nieświadomi zmieniło. Od tego bowiem zmienia miasto i okolice. Ale 
kturalne, które w naszej tego, co robią ich dzieci czasu Muszyna znacznie się ten sielankowy obraz zostaje 
Gminie są udostępniane i trzeba im to uświadomić? zmieniła, prężnie się rozwija w ostatnim okresie czasu raz 
mieszkańcom i turystom za Ale póki co „wszystkowie-i stawia na wzbogacanie po raz zmącony.  Wraz 
darmo. Myślę tu o korzy- dzący” milczą, aby się nie oferty turystyczno- z nadejściem cieplejszych dni 
staniu z Orlików, boisk, narażać i wolą obserwować uzdrowiskowej. Jak przysło- do życia obudziła się nie 
ścieżek zdrowia, skate kolejne wybryki małoletnich wiowe grzyby po deszczu tylko przyroda, ale także 
parku, imprez kulturalnych chuliganów i narzekać, że powstają coraz to nowe wandale, którzy już kilkukro-
z lokalnymi i wielkimi w Muszynie Policja nie obiekty sportowo-rekrea- tnie odwiedzili miejskie parki 
gwiazdami, zwiedzaniu działa i nie naprawia się cyjne. To tylko namiastka niekoniecznie w celach 
muzeum, pijalniach wód natychmiast zniszczeń. niezwykle bogatej oferty rekreacyjnych czy podziwia-
mineralnych czy darmowych A z jakich środków napra-Muszyny, która rośnie z roku nia piękna przyrody. Ich pier-
ogrodach sensorycznych wia się zniszczenia? na rok dzięki realizowanym wsza kwietniowa wizyta na 
itd… Muszyna pięknieje, w ostatnich latach inwesty- łonie natury, a konkretniej 
turystów przybywa, a miej-

Z dochodów podatkowych. 
A jeżeli naprawia się wie-

M.
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lokrotnie to, co jest znisz- koszy, lamp oświetleniowych, zkiem składania zeznań bez Państwa pomocy 
czone, to nie zrobi się drogi, publicznych toalet czy akty w Komisariacie Policji i współpracy problem nie 
chodnika, oświetlenia, a ktoś wandalizmu związane z nisz- w Muszynie. Aż dziw bierze, zostanie rozwiązany. Jeżeli 
nie będzie mógł oddać dzie- czeniem drzew - mówi Bur- że tak reagujemy. W innych będzie zero tolerancji dla 
cka do przedszkola, bo mistrz Jan Golba. W tej chwili społeczeństwach niszczenie takich zachowań, to może-
zabraknie na to pieniędzy. skala problemu jest bardzo wspólnego dobra jest nie do my na pewno liczyć na 
Do tego prowadzi społeczna duża, a znieczulica społeczna pomyślenia. Tam wszyscy na upiększenie naszych 
znieczulica. A przecież „Za- porażająca – dodaje. to natychmiast reagują, bo miejscowości, na wzboga-
popradzie” to tylko jedno      Dnia 31 maja br. odbyło jest to kradzież naszych cenie oferty turystycznej, 
z miejsc, które odwiedzili się spotkanie z Komendantem wspólnych pieniędzy, także wzrost liczby turystów 
wandale.  Zachęceni bra- Policji w Muszynie, w któ- tych, którzy to niszczą, tylko i stworzenie nowych miejsc 
kiem reakcji odwiedzili rym udział wzięli Burmi- tego nie wiedzą. W ostatnim pracy. Pamiętajmy o tym 
także Park „Baszta” i znisz- strzowie, Radni, Sołtysi oraz roku szkody wynikające ze i reagujmy na to, co się 
czyli toalety, ławki i latarnie. Przewodniczący Osiedli. zniszczeń wandali przekro- wokół nas dzieje.
W godzinach wieczornych Zastanawiano się jak zaradzić czyły kilkadziesiąt tysięcy I.WACHNA
chuligani dokonali kolej- temu problemowi. Zebrani złotych. Gdyby wandale nie 
nych zniszczeń w Rynku tj. dowiedzieli się, że Policja ma zniszczyli ławek, lamp, 
ogródka przy jednej z res- już swoje namiary na spraw- koszy, drzewek, oświetlenia, 
tauracji. Następnym razem ców i na pewno ich wskaże, to nie wydając pieniędzy na 
ucierpiała latarnia i most tak jak to się stało w innych przywrócenie ich do stanu 
obok kościoła w Muszynie, przypadkach, ale Policja pierwotnego można by za te 
a straty wstępnie oszaco- napotyka zmowę milczenia, pieniądze wybudować drogę, 
wano na blisko 3 tys. zł. co nie ułatwia im postępo- oświetlenie drogi, zakupić 
Jestem zdegustowany tym, wania. Wszyscy wiedzą, kto nowe kosze, przyjąć więcej 
co się dzieje, ponieważ to to robi, tylko rzekomo boją dzieci do przedszkola. A tak? 
zjawisko w ostatnim czasie się powiedzieć. Nikt nie chce Przykre jest to, że jedni 
nasila się w Muszynie, m.in. być świadkiem. Lepiej uda- budują, a drudzy niszczą. 
łamanie, a nawet kradzieże wać, że się nic nie wie i nie Przykre jest to, co się dzieje 
desek z ławek, niszczenie być obciążonym obowią- w naszej miejscowości, ale 

bandy wandali…

Jedni porządkują, inni śmiecą
       chotnicza Straż 
       Pożarna Muszyna

                   -Folwark wzięła 
       się dzielnie do 

porządkowania swojej dziel-
nicy. Na zdjęciach widzimy jak 
dbają o czystość przystanków 
autobusowych. Mieszkańcom 
ul. Kościuszki można zatem 
tylko pozazdrościć. Z wielką 
radością patrzymy na takie 
sympatyczne akcje. Przy okazji 
warto wspomnieć, że wielu 
mieszkańców naszej gminy ma 
brzydki nawyk oklejania przy-
stanków autobusowych plaka-
tami i różnego rodzaju infor-
macjami, co powoduje znaczne 
pogorszenie estetyki tych 
miejsc, które w rzeczywistości 
służą przecież innym celom. 
Pamiętajmy o tym, że to nie 
drzewa i nie przystanki auto-
busowe, ale miejsca do tego 
wyznaczone takie jak słupy 
służą do tego, aby umieszczać 

.

OSP Folwark zawsze w czynie społecznym FOT. ARCH. UMiGU MUSZYNA
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Ławeczki na „Zapopradziu” 
FOT. ARCH. UMiGU MUSZYNA
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 wszelkie ważne, czy też wytworzonych w gospodar- rzeżach dróg odpady w zna- szenia na drzewach, papiery 
ciekawe informacje. Dlatego stwie domowym opłata jest czny sposób obniżają walory na przystankach.  Smutne to 
tak cieszą wszystkich akcje, stała. Tymczasem każde estetyczne krajobrazu. Tury- wszystko. Może jednak 
jak te, które zorganizowała nowo powstające „dzikie styka połączona z efektami wspólnie jakoś uda nam się 
Ochotnicza Straż Pożarna wysypisko” śmieci jest specjalnymi typu „dzikie rozwiązać problem zaśmie-
Muszyna-Folwark, za którą potencjalnym źródłem zagro- wysypiska” na pewno nie cania naszego miasta. Pisz-
serdecznie dziękujemy. żeń. Największe zagrożenie zachęca do odpoczynku cie do nas, drodzy państwo, 
        No, ale jedni porzą- powodują zazwyczaj miejsca w naszej Gminie. Z wielkim jeżeli macie jakieś ciekawe 
dkują inni śmiecą…Problem przypadkowo wybrane, gdzie smutkiem patrzymy na takie pomysły w tej kwestii na 
„dzikich wysypisk” na tere- śmieci nie są w żaden sposób obrazki, bo wydawałoby się, kontakt: 
nie Miasta i Gminy Uzdro- zabezpieczone. Właśnie takie że wszyscy mamy coraz gmina@muszyna.pl 
wiskowej Muszyna nie wysypisko powstało na Maj- większą świadomość ekolo- I.WACHNA
pozostaje do końca rozwią- danie w Muszynie, a śmieci giczną, słyszymy tak dużo 
zany, choć przecież wia- tam znalezione mówią same o ochronie środowiska, a tu 
domo, że jest to bez sensu, za siebie i wskazują na właś- co rusz to jakaś paskudna 
bo wszyscy za śmieci pła- cicieli z zagranicy. „Dzikie wpadka: a to wandale niszczą 
cimy i nie potrzeba ich wysypiska” śmieci znacznie ławki i kosze w miejscach 
wyrzucać do lasu z obawy obniżają walory estetyczno- rekreacyjnych, a to powstają 
o naliczenie opłat. Pamiętać krajobrazowe terenów, na ciągle nowe wysypiska 
bowiem musimy, że nieza- których są nielegalnie składo- śmieci w przypadkowych 
leżnie od ilości odpadów wane. Pozostawiane na ob- miejscach, a to znowu ogło-

Dzikie wysypisko śmieci na Majdanie FOT. ARCH. UMiGU MUSZYNA

„Dzikie wysypisko” śmieci na „Zapopradziu” FOT. ARCH. UMiGU MUSZYNA
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O sytuacji na budowie Obwodnicy
Muszyny… 

ostatnim i przeprowadzony kolejny a w dodatku zbankrutował. Wykonawcę, z którym nie 
czasie sporo przetarg, w którym najkorzy- Na wolnym rynku trzeba będzie musiała spotykać się 
słyszeliśmy  stniejszą ofertę przedstawiła nauczyć się działać. Wolny w sądzie!
o proble- firma „STRABAG”. Zapro- rynek to nie wolna amery-     Projekt pn. „Obwodnica 

mach przy budowie Obwo- ponowała realizację zamó- kanka i tu także obowiązuje Muszyny" - uporządkowanie 
dnicy Muszyny, zerwanym wienia za kwotę uczciwość, na którą Gmina ruchu w centrum Muszyny - 
kontrakcie oraz przetargu, 15 910 152,50 zł, krótki liczy podpisując kolejny kon- budowa drogi odbarczającej 
w którym zaproponowano termin realizacji - bo tylko trakt. Jeżeli ktoś liczy, że bu- w kierunku granicy państwa, 
bardzo niską cenę za reali- 120 dni - i 10 lat gwarancji. dując dla Państwa czy dla jako drogi gminnej klasy 
zację skomplikowanego Ceny, które tym razem Ofe- gminy można odstawić fu- Z wart jest ok. 28 mln zł 
przedsięwzięcia. Problemy renci wskazywali w swoich szerkę i zniknąć z budowy, to i współfinansowany w 85% 
na tej budowie, o których ofertach, nie są zaniżone jak może się srodze zawieść. ze środków Unii Europejskiej 
w pewnym momencie było przy pierwszym przetargu, ale Dużo słyszy się o dobrej w ramach Małopolskiego 
bardzo głośno, nadal ciągną są cenami racjonalnymi. praktyce tej Firmy i wielu Regionalnego Programu 
się, bo odstąpienie od umo- Gmina ma nadzieję, że uda kontraktach, które zreali- Operacyjnego na lata 
wy to ostateczność, a zerwa- się zapewnić przejezdność na zowała terminowo. To jednak 2007 - 2013.
nie kontraktu zawsze wiąże tym odcinku obwodnicy nie wystarczy! Diabeł tkwi I. WACHNA
się z dodatkowymi zadania- w tym roku, ale to może w szczegółach! Dlatego te 
mi: inwentaryzacją, rozlicze- zapewnić tylko sprawny 120 dni będą dla Gminy 
niem podwykonawców, po- i doświadczony wykonawca. bardzo ważne i pracowite. 
stępowaniem sądowym – Jednak to Wykonawca musi Firmie „STRABAG” pozo-
a to trwa, kosztuje i wymaga prawidłowo kalkulować stało wiele do zrobienia.
mnóstwo pracy. Tym niem- i oceniać ryzyko. Poprzedni     Tym razem jest nadzieja, że 
niej został przygotowany wykonawca o tym zapomniał, Gmina trafiła na rzetelnego 

Plac budowy Obwodnicy Muszyny FOT. ARCH. UMiGU MUSZYNA
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06 Muszyńskie Ogrody Biblijne 
- czy będzie tu jak w raju?

Tu powstaną Ogrody Biblijne FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA

Bóg rzekł:
Niechaj ziemia wyda 

rośliny zielone
… I stało się tak.

…A Bóg widział, że były 
dobre (Rodz 1,11)

P

1. Świątyni Jerozolimskiej – 
stan obecny; „kamień na 
kamieniu”
2. Świątyni - kościoła św. 
Józefa Oblubieńca NMP
3. Kościoła czasów mesjań-
skich – Apokaliptyczne 
Nowe Jeruzalem

iątego maja br. 
odbyła się Msza 
św. o błogosła-
wieństwo Boże 

w budowie Ogrodów 
Biblijnych.  Ogrody 
sensoryczne stały się 
impulsem do zainicjo-
wania kolejnego przedsię-
wzięcia, którego 

wie, z udziału w innych 
projektach unijnych. 
Niestety jest to nadal za 
mało - dodaje ks. 
proboszcz. 

Znając waszą wiarę, 
łaskawość i troskę o naszą 
świątynię oraz waszą 
ofiarność ośmielam się 
prosić Was Drodzy Para-
fianie o modlitwę i pomoc 
finansową.  Po kalkulacji 
kosztów i zasięgnięciu 
opinii wspólnie z Radą 
Gospodarczą naszej 

realizacja  Parafii proszę was byście 
wzbogaci ofertę turysty- przez okres trwania 
czną naszej gminy i regio- inwestycji w każdą trzecią i modernizacja parkingu opisane w Biblii. W Ogro-
nu. Mowa tu o projekcie niedzielę miesiąca ofiaro-oraz toalet.dzie zatem będzie można 
pn. „Muszyńskie ogrody wali minimum 30 zł od      Ufam, że nasze Muszyń-zobaczyć np. rzekę Jordan 
biblijne – Budowa nowe- rodziny w kopercie z adre-skie Ogrody Biblijne będą z miejscem chrztu Chrys-
go, unikatowego produktu sem.dla wierzących zachętą do tusa, gorejący krzew, w któ-
turystycznego na terenie Jeśli ktoś może niech ofia-czytania Biblii i medytacji rym Bóg objawił się Mojże-
Województwa Małopol- ruje więcej. Wszystkie o Bogu Stwórcy i Ojcu. Dla szowi czy pustynię, na któ-
skiego”, który realizowany ofiary zostaną odnotowane wyznawców innych religii rej szatan kusił Jezusa. 
będzie przez Parafię p.w. w księdze fundatorów, chrześcijańskich miejscem       Muszyńskie Ogrody 
św. Józefa Oblubieńca a w intencji ofiarodawców spotkania i dialogu, a dla Biblijne, które będą powsta-
NMP  w Muszynie. Na w każdą niedzielę będziemy niewierzących okazją do wać przez najbliższe 
kilku hektarowej powierz- ofiarować Mszę św. spotkania w przyrodzie miesiące zostaną zrealizo-
chni (koło plebani i zabyt- - zachęca ksiądz Stabach. i słowie z miłującym nade wane w konwencji trzech 
kowego kościoła w Mu- wszystko Bytem nadprzy-Świątyń:
szynie) powstaną ogrody Projekt „Muszyńskie rodzonym, a może „Gwia-
Biblijne, wraz z okazałym Ogrody Biblijne” jest zdą Betlejemską”. - ks. 
parkingiem. Ogrody te, współfinansowany przez Paweł Stabach, proboszcz 
bardzo popularne w Euro- Unię Europejską w ramach parafii św. Józefa 
pie Zachodniej, są nadal Małopolskiego Regional-w Muszynie. 
unikatowym produktem nego Programu Operacyj-
w Polsce. Cieszą się one nego na lata 2007-2013,      Do dotacji, którą otrzy-
wielkim powodzeniem a jego planowane ukoń-maliśmy z Unii Europejskiej 
i uznaniem odwiedza- czenie przewidziane jest na w kwocie 2,5 miliona zł na      Odwiedzający to misty-
jących oraz są znakiem wiosnę 2014 r. realizację projektu wyma-czne miejsce turyści i goście 
Nowej Ewangelizacji. A.C.gany jest nasz wkład.  Jego będą mogli dostrzec bramy 
     W minionym roku część pokryjemy m.in. ze raju, przejść przez Morze 
Ogrody Biblijne w Mycz- sprzedaży domu przy Czerwone, jak uczynił to 
kowcach odwiedziło ok. ul. Kościelnej, darowizn biblijny Mojżesz, a także 
150 tysięcy gości, tak duża Kurii Diecezjalnej w Tarno-zapoznać się z rodowodem 
liczba odwiedzających to 

Jezusa. W ogrodach będzie 
dowód na to, że warto 

można zaznajomić się 
realizować takie przedsię-

również z naukami proro-
wzięcia. 

ków oraz krajobrazami 
     Odpowiednie zagospo-

przedstawionymi w Biblii.  
darowanie tzn. nasadzenie 

     Obok Ogrodów Biblij-
roślinności, wybudowanie 

nych powstanie Centrum 
obiektów małej architektu-

Informacji Turystycznej, 
ry, wykonanie rzeźbiar-

które będzie umiejscowione 
skich motywów biblijnych, 

po dokończeniu remontu na 
ma przybliżyć zwiedzają-

starej plebani. Przeprowa-
cym krajobraz Ziemi Świę-

dzona zostanie rozbudowa 
tej, a także wydarzenia 

.

Zesłanie Ducha Świętego 
FOT. PARAFIA W MUSZYNIE
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Kolejne prestiżowe wyróżnienie dla Muszyny za 
przedsiębiorczość i podejmowanie szeroko 
zakrojonych działań na rzecz rozwoju miasta i gminy

M

wiele inicjatyw integrują- czne lodowisko, wielofunk- uzdrowisk najbardziej 
cych szeroko pojęte środo- cyjne boiska sportowe i licz- renomowanych. 
wisko działające na rynku ne place zabaw - to jedne z Dlatego w najbliższych 
budowlanym. licznych działań, które udało planach włodarzy znalazły 

się zrealizować w ostatnich się kolejne działania m.in.: W dniu 19 kwietnia 2013 r. 
latach i które już przynoszą budowa Centrum Rekreacji podczas 41. Krakowskich 
wymierne korzyści. Wellness & Spa na bazie Targów Budownictwa wy-
Cieszy nas fakt, że zmiany te istniejącego kompleksu różnienie odebrała Kata-
dostrzegają również przyjez- wodnego, rewitalizacja rzyna Rymarczyk-Wajda, 
dni turyści i wypoczywający rynku, stworzenie ponad Sekretarz MiGU Muszyna.
coraz liczniej w naszej 40 km tras rowerowych Przyznanie Muszynie Certy-
gminie kuracjusze. Statysty- wzdłuż doliny Popradu fikatu Lidera Aktywności 
cznie, co roku Muszynę zarówno po stronie polskiej, Inwestycyjnej jest pewnego 
odwiedza blisko 50.000 jak i słowackiej. rodzaju zwieńczeniem 
turystów, a w przeciągu Zdecydowanie epokowym podejmowanych przez wła-
ostatnich 5 lat zaobserwowa- przedsięwzięciem, którego dze gminy licznych działań 
liśmy 125% wzrost liczby realizacja może zmienić inwestycyjnych. Nie sposób 

iasto i Gmina osób korzystających z noc- oblicze Muszyny i całego nie wspomnieć o zrewitali-
Uzdrowis- legów na terenie gminy. Taki regionu, jest planowana zowanej dzielnicy uzdrowi-
kowa wynik to dowód na to, że budowa krytego stoku skowej, na obszarze której 
Muszyna Muszyna staje się modnym narciarskiego wraz z infra-funkcjonuje kompleks 

dołączyła do grona podmio- i atrakcyjnym dla wielu przy- strukturą towarzyszącą. rekreacji wodnej z grotami 
tów wyróżnionych jezdnych miejscem.  Byłaby to pierwsza w Polsce sztucznej fali, jacuzzi, zjeż-
Certyfikatem Lidera Taki wynik wprawia w zado- tego typu inwestycja i jedna dżalniami i brodzikiem dla 
Aktywności Inwestycyjnej wolenie, ale również mobili- z nielicznych w Europie. dzieci z bajkowymi fontan-
w plebiscycie organizowa- zuje do dalszego działania, I. WACHNAnami, wspaniałe i unikatowe 
nym przez Ogólnopolski do podejmowania kolejnych, ogrody sensoryczne, na 
Dwutygodnik Budowlany innowacyjnych przedsię-których zainstalowano dar-
„Profile”, który nieprzer- wzięć, które mamy nadzieję mowe siłownie na wolnym 
wanie od 58 lat realizuje przybliżą Muszynę do powietrzu, skate park, sztu-

Klasy szóste (nie) na szóstkę! 

D
nia 4 kwietnia br. Podstawowej. Jest to przed- kompetencyjny, zwany także, rach wiedzy i umiejętności 
uczniowie klas smak innych ważnych egza- ponadprzedmiotowym nie ma pracować w przyszłości 
VI w naszej minów, jakie przyszli gimna- charakteru rekrutacyjnego, z uczniami. Wyniki egzami-
Gminie, jak co zjaliści mają przed sobą. lecz służy przede wszystkim nu na terenie naszej gminy 
roku, zmierzyli Przystąpienie do niego jest szkole do oceny skuteczności są bardzo zróżnicowane. 

się z egzaminem kończącym warunkiem ukończenia nauczania. To wskazówka dla Najlepiej w rankingu wypa-
ich edukację w Szkole „podstawówki”. Sprawdzian nauczycieli, w jakich obsza- dła Szkoła Podstawowa nr 1 
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w Muszynie. Na szcze- jaką ma powiat nowosą- naprawdę przyłożyć się do Jak pokazują wyniki 
gólne wyróżnienia zasłu- decki oraz szkoły z terenu nauki, ponieważ test, który w niektórych szkołach 
guje klasa VI a, która osią- całej Polski. Ten wynik czeka ich po ukończeniu rezultaty tych działań już 
gnęła największy wskaźnik musi napawać rozczarowa- Gimnazjum wiąże się widać. W innych trzeba 
procentowy spośród pozo- niem zarówno nauczycieli z wyborem, który być może będzie włożyć jeszcze dużo 
stałych szóstych klas z te- ze Szkoły w Powroźniku, ukształtuje ich dalszą przy- pracy.  Oby tylko do tych 
renu naszej Gminy. jak też rodziców tych dzieci. szłość… Osiągnięty wynik kwestii wszyscy podeszli 
Wynikiem takim niestety Jak wyżej wspomnieliśmy na pewno będzie przedmio- poważnie, zarówno 
nie mogą pochwalić się rezultat kwietniowego tem wnikliwej analizy nauczyciele, jak i młodzież 
uczniowie ze Szkoły egzaminu nie wpływa na i odpowiednich decyzji bur- i rodzice. Jeżeli w jednych 
Podstawowej w Powroź- przyszłość uczniów, ponie- mistrza, który rok temu - ze szkołach się to udaje, to 
niku. Efekt ich sześcio- waż i tak każdy z nich względu na bardzo słabe musi się także udać 
letniej nauki pozwolił im dostanie się do Gimnazjum, wyniki nauczania w szko- w innych.
na uplasowanie się na jednak warto zwrócić uwagę łach - zobowiązał dyrekto- I. DEMKOWICZ
ostatnim miejscu w Gminie na fakt, iż młodzież, która rów szkół do przedstawie-
i jest mniejszy aż o 11% uzyskała wyniki poniżej nia programu naprawczego 
w porównaniu ze średnią, średniej krajowej, musi nauczania w całej gminie. 

Problem alkoholowy… 

N

Rynek to nie sypialnia FOT. ARCH. UMiGU MUSZYNA

       placówkach leczniczych. 
Działania takie dotyczą 
głównie osób, które w zwią-
zku z nadużywaniem 

 to najbardziej alkoholu zaburzają prawi-
śmiercionośny środek, dłowe funkcjonowanie 
nawet narkotyki, czy papie- rodziny, często doprowadza-
rosy nie zbierają takiego ją do jej rozpadu, wpływają 
żniwa. Jest czynnikiem, demoralizująco na mało-
który zaciera granice moral- letnie dzieci, uchylają się od 
ności, prowadzi do konfli- pracy, nie przyczyniając się 
któw w relacjach z ludźmi, do utrzymania rodziny, 
sprzyja sięganiu po inne a także zakłócają spokój 
używki, znosi hamulce, i porządek publiczny. 
utrudnia uczenie się dojrza-      Sam fakt uzależnienia od 
łych i odpowiedzialnych alkoholu nie może stanowić 
sposobów radzenia sobie ze samoistnej przesłanki do 
stresem oraz rozwiązywania zobowiązania danej osoby 
problemów. do podjęcia leczenia odwy-
     W 2002 r. została powo- kowego, lecz towarzyszyć 
łana Gminna Komisja muszą temu także negaty-
Rozwiązywania Problemów wne zachowania w sferze 
Alkoholowych (GKRPA), rodzinnej i społecznej. Ten 
która działa na podstawie warunek spotyka się często 
ustawy o wychowaniu z niezrozumieniem i urucha-gram profilaktyki i rozwią- czo-wychowawczych 
w trzeźwości i przeciwdzia- mia głosy krytyki, iż dzia-zywania problemów alkoho- i socjoterapeutycznych 
łaniu alkoholizmowi. łania komisji są nieskute-lowych uchwalany corocznie uczestniczy 319 uczniów. 
Podstawowym zadaniem czne, ponieważ są osoby przez Radę Gminy, stano- W szkołach na różnych eta-
GKRPA jest prowadzenie (zwłaszcza zamieszkujące wiący część strategii rozwią- pach edukacyjnych realizo-
działań związanych z profi- i upijające się samotnie), zywania problemów wane są programy profi-
laktyką, rozwiązywaniem wobec których powyższe społecznych. laktczno-edukacyjne. Komi-
problemów alkoholowych procedury nie znajdują      W ramach wymienionych sja podejmuje również czyn-
u osób uzależnionych oraz zastosowania. Ograniczona działań prowadzonych jest ności prawne dotyczące 
osób znajdujących się skuteczność w podejmo-w naszej gminie 7 świetlic zastosowania wobec osób 
w grupie zwiększonego wanych działaniach komisji środowiskowych oraz 1 uzależnionych obowiązku 
ryzyka uzależnienia. Reali- jest także wynikiem nadal świetlica socjoterapeutyczna, poddania się leczeniu odwy-
zacja zadań jest prowadzona jeszcze niskiej wiedzy gdzie w zajęciach opiekuń- kowemu w specjalistycznych 
w oparciu o gminny pro- w społeczeństwie na temat 

ie ma wątpli-
       wości, co do 
       szkodliwości 
       spożywania 

alkoholu…
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choroby alkoholowej, ukry- zaniem do leczenia odwyko-      Policja. Odpowiedzialni za 
wanie problemu w imię źle wego wobec osoby uzależnio-      Wieloletnia działalność utrzymywanie porządku 
pojętego wstydu przed ujaw- nej stanowi sąd rejonowy GKRPA pokazuje wymierne w mieście odpowiadają, że 
nieniem problemu osoby właściwy miejscu zamiesz- korzyści społeczne w liczbie robią, co mogą. Jednak 
pijącej, jak również powie- kania lub przebywania tej osób objętych działaniami alkoholicy wciąż dokuczają 
lanie stereotypów dotyczą- osoby. mieszkańcom, jak i turys-
cych alkoholizmu i metod      W 2012 roku komisja wys- tom.  Nie interesuje ich 
terapii. Minimalizowanie tąpiła do Sądu Rejonowego obowiązujący zakaz picia 
faktu „picia ryzykownego” w Muszynie z 6 wnioskami alkoholu w miejscu publicz-
osób z najbliższego otocze- dotyczącymi zobowiązania do nym, dlatego wszystkie tego 
nia, współpracowników, podjęcia leczenia odwyko- typu zdjęcia bądź nagrania 
przemilczanie go, nie reago- wego przez osoby uzależ- z monitoringu wizyjnego 
wanie w „porę”, już nione. Przeprowadzono z 38 będą kierowane na Policję. 
w początkowej fazie uzależ- osobami rozmowy motywu- Ci, którzy wybrali sobie 

i tymi, które wyszły z nałogu. 
nienia – jest przyczynianiem jące do podjęcia dobrowolnie miejsce na spożywanie 

Zapewne wielu z nas potrafi 
się i czyni nas współodpo- terapii odwykowej. alkoholu i zaczepianie 

wskazać w swoim środo-
wiedzialnymi nie tylko za      W celu zwiększenia turystów i mieszkańców 

wisku alkoholików, którzy 
osobę pogrążającą się w dostępności i pomocy dla w miejscach publicznych 

(może niejednokrotnie) prze-
chorobie alkoholowej, ale osób w trudnej sytuacji życio- typu: planty, Baszta, 

szli terapie odwykowe i dziś 
także za tragedię wielu wej, jaką jest niewątpliwie Zapopradzie, ogrody 

odbudowują zaufanie społe-
rodzin. Dramat alkoholików pijący współmałżonek, zmysłów, orliki, boiska, 

czne, swoje relacje rodzinne, 
na całe ich życie niesie za rodzic, dziecko czy rodzeń- tereny rekreacyjne itp. 

zaufanie współmałżonków 
sobą ból, cierpienie, często stwo, działa punkt konsulta- muszą się liczyć z tym, że 

i dzieci. Bardzo motywujące 
niemoc na wiele lat walki cyjny. Zgłaszające się osoby, ich zachowanie jest śledzone 

do dalszych działań są pozy-
z tą śmiertelną chorobą nie często bezradne, pełne żalu, przez kamery, a zdjęcia 

tywne efekty terapii, chwa-
tylko dla nich samych, ale cierpienia, bez wiary w sku- i materiał filmowy jest 

lone w opiniach wypowia-
także dla członków ich teczność swoich działań, i będzie coraz częściej 

danych przez osoby objęte 
rodzin, czyli osób współuza- otrzymują wsparcie i profes- dostarczany Policji, która 

leczeniem odwykowym, np. 
leżnionych. jonalną informację dotyczącą kierować będzie wnioski do 

„dziękuję za pomoc, jaka 
„Choroba uczuć” jak nazy- metod i sposobów leczenia Sądu. Za kilka dni te osoby 

byłam głupia, że tak się 
wana jest choroba alkoho- odwykowego. To podczas tej mogą „liczyć” na dodatkowe 

broniłam przed tym lecze-
lowa, niesie ze sobą zabu- rozmowy dokonuje się atrakcje, bo kamery będą na 

niem”, „teraz żałuję, że nie 
rzone relacje z innymi, roz- wstępnej diagnozy proble- żywo przekazywać obraz 

podjąłem tego leczenia 
pad rodziny, utratę pracy, mów i tworzy plan pomocy z tych miejsc do Internetu. 

wcześniej” lub „gdybym tak 
psychiczne i emocjonalne dla uzależnionego i jego Można, więc być pewnym, 

się nie upierał i wcześniej 
rany, co prowadzi do utraty rodziny. Tutaj też osoby te że ich zachowanie nie 

poszedłbym na terapię, nie 
zdrowia, a często i życia. przychodzą po nadzieję i siłę pozostanie bez echa.

skrzywdziłbym tak rodziny.” 
Mimo ciągle jeszcze nieza- do towarzyszenia w zdrowie-      Przyznać należy, że czeka 

     Mimo podejmowanych 
dowalającej świadomości niu zniewolonego alkoholem nas wszystkich jeszcze wiele 

działań w Muszynie przy-
społeczeństwa dotyczącej bliskiego. To najczęściej zaangażowania i wysiłku 

bywa alkoholików. Można ich 
mechanizmów i skutków żony, rzadziej mężowie, nad zmianą stereotypów 

zobaczyć na reprezentacyjnej 
uzależnienia, z każdym matki lub dzieci pijących w myśleniu i pomaganiu 

ulicy miasta tj. w Rynku. Nie 
rokiem widoczny jest wyż- rodziców oczekują pomocy. osobom w tej poważnej 

ukrywają, że w ciągu dnia ich 
szy procent reagowania Nie każdy jest świadomy, że chorobie - jaką jest 

ulubionym miejscem są 
i korzystania z dostępnych pomoc ta, to często długa alkoholizm. 

planty przy budynku Urzędu. 
form pomocy. i żmudna droga zmian, I.WACHNA

Szukają bezpiecznego 
     Pamiętajmy, że osoba osobistego wysiłku 

schronienia, ale z reguły ich 
uzależniona lub pijąca i zaangażowania tak osoby 

sen nie jest spokojny… 
ryzykownie bezwzględnie uzależnionej jak i całej jej 

o czym świadczy zdjęcie 
potrzebuje pomocy osób rodziny, znajomych, osób 

jednego z nich. 
bliskich. Najczęściej w for- profesjonalnie zajmujących 

     Przy reprezentacyjnej 
mie pisemnego wniosku się pomaganiem. Bez 

fontannie miasta spotykamy 
zgłaszają problem alkoho- pomocy, zaangażowania 

często alkoholików, którzy 
lowy członkowie rodziny, i wsparcia całej rodziny 

nie widzą już dla siebie 
policja po interwencjach wychodzenie z nałogu jest 

perspektyw. 
domowych, prokuratura, bardzo trudne, a niekiedy 

     Mieszkańcy „Ziemi 
kuratorzy sadowi, pracow- niemożliwe. W 2012 roku do 

Muszyńskiej”, którzy nie 
nicy socjalni. punku konsultacyjnego 

mogą pogodzić się z takimi 
     O zastosowaniu proce- zgłosiło się po pomoc 30 

obrazkami pytają, co robi 
dury związanej z zobowią- osób. 
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Konkurs rozstrzygnięty, nagrody rozdane …
„Bocian Podróżnik” – maskotką Muszyny! 

W
łodarze 
Miasta 
zaprosili 
uczniów 
szkół z tere-

nu całej Gminy oraz podo-
piecznych Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób Niepełnos-
prawnych „Sposób na 
życie” i ich opiekunów do 
wzięcia udziału w konkur-
sach artystycznych pn. 
„Legendy Państwa Muszyń-
skiego” oraz „Maskotka 
Miasta Muszyny”. Celem 
konkursów było zainspiro-
wanie uczestników do 
poznania dziejów i dorobku 

trzegać a niedobrych mamun, dziedzictwa kulturowego 
które w czarnych sukniach naszego regionu. 
„niby zakonnice” chodzą     W Muzeum Regionalnym 
w nocy prać pieluchy i zamie-„Państwa Muszyńskiego” 
niać dzieci w nadpopradzkich 27 maja 2013 r. odbyła się 
chatach. Równie niebezpie-uroczystość wręczenia 
czne są panny wodne i topie-nagród i dyplomów laurea-
lice, które wychodzą na brzeg tom konkursów. Zgłoszono 
z głębin „czarnego wiru”. bardzo dużą ilość prac na 
„Słychać wtedy śmiech, klas-wysokim poziomie, przez co 
kanie rękami, to znowu płacz, wybór zwycięzców był 
jęki i wołanie o ratunek. trudny. Nagrody i dyplomy 
Biada człowiekowi, który tu wręczał osobiście Burmistrz 
zabłądzi! Pochwycą go zimne Miasta i Gminy Uzdrowis-
ręce i wciągną w głębinę…”kowej Muszyna. O oprawę 
Po wnikliwej analizie nade-artystyczną zadbała pani 
słanych prac, wyłoniono Izabela Bajorek, dyrektor 
zwycięzców.  MGOK-u, która wraz 
„Maskotką miasta Muszy-z dziećmi ze Szkoły Podsta-
ny” został bocian-podróżnik, wowej Nr II  w Muszynie, 
wykonany przez uczniów pod opieką pani Elżbiety 
pierwszej klasy Szkoły Gucwy oraz wychowankami „Legendy miasta Muszyny” Wyróżniono prace: Józefy 
Podstawowej w Miliku. muzyczni MGOK-u w formie rysunkowej wygra- Okrzes, Damiana Wicika, 
Zwycięscy otrzymali czek przygotowała wyjątkowy ła Laura Kopacz, uczennica Marcina Fredy - podopiecz-
w wysokości 1.000,00 zł na program artystyczny. Na pierwszej klasy Szkoły nych Stowarzyszenia Na 
poczet przyszłej wycieczki. zakończenie występów pani Podstawowej w Andrze- Rzecz Osób Niepełnospraw-
Bocian był bardzo częstym Barbara Rucka, pracownik jówce. Drugie miejsce zajęła nych i Ich Opiekunów „Spo-
motywem występującym Muzeum, opowiedziała Wiktoria Sekuła, natomiast sób na życie”. 
w pracach konkursowych. zgromadzonym legendę trzecie Patrycja Tokarczyk, 
Drugie miejsce zajęli dotyczącą Muszyny i jej uczennica klasy drugiej      Dla niektórych dzieci 
uczniowie klasy II Szkoły okolic: Szkoły Podstawowej odebranie nagród było 
Podstawowej nr 2 w Muszy-„… wody nieujarzmionego w Andrzejówce. wielkim przeżyciem, tym 
nie, wykonując figurkę przez wieki Popradu skry-  „Legendy miasta Muszyny” bardziej gratulujemy im, jak 
„Muskatka” – muszyńskiego wają legendarne postacie. w formie literackiej pierwsze i wszystkim uczestnikom 
rycerza. Trzecie miejsce W księżycowe noce na jego miejsce zajęli uczniowie konkursów. 
zajęła Justyna Hnatiuk, falach można zobaczyć trzeciej klasy Szkoły      Życzymy dalszych 
uczennica klasy II B ZSP świtezianki, które na Podstawowej w Miliku i ich sukcesów i rozwijania 
Gimnazjum w Muszynie, srebrnych wrzecionach interpretacja legendy. talentów artystycznych. 
która przedstawiła rysunek nawijają smugi księżyco- Drugie miejsce zajął Mariusz A.C.
wiewiórki ubranej w zbroję wego światła, z którego Szymczyk, a trzecie Mariusz 
rycerza.później tkają swoje suknie. Homa. 
     Z kolei konkurs pn. Lecz nie ich się trzeba wys-

I miejsce
FOT. ARCH. UMiGU MUSZYNA

Laureaci konkursu na „Maskotkę miasta Muszyny”
FOT. ARCH. UMiGU MUSZYNA

II miejsce
FOT. ARCH. UMiGU MUSZYNA

III miejsce
FOT. ARCH. UMiGU MUSZYNA
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D
o Krajowego i Piotra Klóskę, pochodzą-
Systemu cego z Żegiestowa, pracują-
Ratowniczo- cego w parafii w Wojniczu. 
Gaśniczego Następnie poczty sztanda-
dołączyły dwie rowe, kompania honorowa 

jednostki działające i zaproszeni goście przeszli 
w powiecie nowosądeckim. na plac przed remizą OSP.
Jedną z nich jest jednostka      Dla nas druhów i naszej 
Ochotniczej Straży Pożarnej jednostki włączenie do Krajo-
z Żegiestowa, w której wego Systemu Ratowniczo-
działa 56 druhów oraz Gaśniczego jest historyczną 
dwunastoosobowa drużyna chwilą – powiedział Miro-
młodzieżowa. Jednostka sław Maślanka sekretarz 
posiada trzy samochody – Ochotniczej Straży Pożarnej 
Stara, Forda Transita i Żuka, w Żegiestowie – Cieszymy 
szczyci się ponad 80-letnią się, że nasze starania zostały 
tradycją, a działający w niej docenione. Było to możliwe 

nia zasłużonych i wyróżniają- zasługi dla Pożarnictwa strażacy mają na swoim dzięki wsparciu wielu osób. 
cych się druhów odznaczenia- dostał druh Dariusz koncie niejedną udaną akcję. Jest to nie tylko powód do 
mi strażackimi. Wręczali je st. Skalniak. Brązowymi      Uroczyste włączenie OSP dumy, ale także zobowiązanie 
bryg. Janusz Basiaga, komen- Medalami za zasługi dla z  Żegiestowa do Krajowego do jeszcze bardziej wytężonej 
dant miejski PSP w Nowym Pożarnictwa uhonorowano Systemu Ratowniczo- pracy.
Sącz, i druh Antoni Bienias, druhów Konrada Bołoza Gaśniczego odbyło się      Podczas uroczystości kilku 
prezes Zarządu Oddziału oraz Wojciecha Klóskę. 5 maja 2013 r. Poprzedziła chłopców – nowych człon-
Powiatowego ZOSP RP Odznakę Strażak Wzorowy je msza święta, odprawiona ków Młodzieżowej Drużyny 
w Nowym Sączu. Złoty otrzymali druhowie: Karol w kościele p. w. św. Anny Pożarniczej – złożyło 
Medal za zasługi dla Pożar- Jaracz i Mateusz Długosz.w Żegiestowie, celebrowana ślubowanie. 
nictwa otrzymał druh Witold (MIGA)przez księży – Sławomira     Niedzielne święto było 
Długosz. Srebrny Medal za Gulika, proboszcza parafii, także okazją do uhonorowa-

Strażacy z Żegiestowa w Krajowym
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

Uroczyste przystąpienie do KSRG FOT. ARCH. UMiGU MUSZYNA

Koncert zespołu TSA podczas Pikniku Majowego w Muszynie FOT. MGOK

Inauguracja sezonu artystycznego w amfiteatrze
„Zapopradzie”

P
iknik majowy 
w  muszyńskim 
amfiteatrze „Za-
popradzie” 

zainaugurował sezon 
artystyczny w Uzdro-
wisku nad Popradem. 
Tego roku świętowanie 
rozpoczęto 1 maja „Popo-
łudniem familijnym”, 
podczas którego zapre-
zentowały się dziecięce 
zespoły artystyczne dzia-
łające przy Miejsko-
Gminnym Ośrodku 
Kultury w Muszynie: 
„Niebieskie dzwoneczki”, 
„Złote Nutki”, „Nastolat-
ki” i „Freaks”. Następnie 
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Spektakl „Serce Don Juana” FOT. MGOK

Niebieskie Dzwoneczki FOT. MGOK

grupa szósta z Zespołu przeboje TSA wraz 
Szkolno-Przedszkol- z artystami. Wśród 
nego pod opieką przebojów śpiewanych 
wychowawczyni - tego wieczoru nie za-
Doroty Gancarz brakło: „Listu XX”, 
przedstawiła „Trojaka”. „Procederu” czy 
Najmłodsi widzowie „Trzech zapałek”.
obejrzeli także wido-
wisko plenerowe pt.      Kolejnym wyda-
„Serce Don Juana” rzeniem artystycznym 
w wykonaniu Krakow- w amfiteatrze „Zapo-
skiego Teatru Ulicz- pradzie” był „Dzień 
nego „Scena Kalejdos- Dziecka”. Jak co roku 
kop”. Podczas spek- tak i tym razem na 
taklu aktorzy na szczu- plenerowej scenie 
dłach opowiedzieli podczas Koncertu 
przejmującą historię Laureatów VII 
Don Juana. Popołudnie Gminnego Festiwalu 
familijne zakończył Piosenki Dziecięcej 
koncert pt. „Co nam „Muszyńskie Nutki” 
w duszy gra” w wyko- zaprezentowali się 
naniu zespołu „Senior młodzi, utalentowani 
Band” oraz Wokalnej artyści z terenu Miasta 
Grupy Młodzieżowej i Gminy Uzdrowisko-
działających w muszyń- wej Muszyna. Tego 
skim Ośrodku Kultury. dnia wystąpiły także 

dziecięce grupy wokal-
W drugiej części ne działające przy 
programu podczas Miejsko-Gminnym 
„Wieczoru Rocko- Ośrodku Kultury 
wego” zagrały zespoły w Muszynie. Miłym jego istnienia: Marek Podczas 
o zdecydowanie prezentem dla najmłod-Piekarczyk, Andrzej dwugodzinnego 
mocniejszym brzmie- szych była bajka pt. Nowak, Marek Kapłon, koncertu tłumnie 
niu. Najpierw zaprezen- „Księżniczka na Stefan Machel zgromadzona 
towała się krakowska ziarnku grochu” i Janusz Niekrasz. publiczność śpiewała 
formacja „Cinemon”, w wykonaniu rodziców 
która przedstawiła dzieci ze Szkoły 
autorskie kompozycje Podstawowej Nr 2 
muzyczne rozpostarte w Muszynie ze Stowa-
między rock&rollem rzyszenia na Rzecz 
a progresywnym Edukacji i Rozwoju 
rockiem z domieszką Doliny Popradu. 
klasyki. W programie nie zab-
O godzinie 20.00 na rakło również atrakcji 
scenie amfiteatru „Za- dla dzieci takich jak 
popradzie” rozpoczął zabawy, konkursy oraz 
się koncert legendar- animacje artystyczne 
nego zespołu TSA prowadzone przez 
w niezmiennym aktorów na szczudłach 
składzie od początku 
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10 i 11 sierpnia podczas W
Święta Wód Mineralnych 
na scenie amfiteatru „Za-
popradzie” pojawią się Gwiazdą wieczoru będzie 
artyści reprezentujący niezwykle energetyzująca 

 niezwykle różnorodne Tatiana Okupnik w żywio-
7 lipca gatunki muzyczne. łowym koncercie, który 

rozpoczniemy o godzinie 
10 sierpnia 21.00. 

13 i 14 lipca

11 sierpnia
27 lipca

 czasie styczne zespoły dziecięce scenie „Zapopradzia” pojawi Państwa gustów i zainte-
wakacji z kraju i zagranicy. się zespół folkowy „Lachersi” resowań, w związku z czym 
zarówno z Podegrodzia, który ostat- każdy znajdzie coś odpo-
mieszkańcy      nimi czasy zdobywa coraz wiedniego dla siebie. 
naszego większą popularność w wielu Zapraszamy również do 

uzdrowiska, jak i wypoczy- programach telewizyjnych. zwiedzania muszyńskiego 
wający w nim kuracjusze nie muzeum. Nie zapominajmy, 
będą mogli narzekać na brak że i tam w ciągu całego roku 
atrakcji w amfiteatrze. kalendarzowego odbywają 

 odbędzie się tam się interesujące spotkania, 
Piknik rodzinno-integra- prelekcje, koncerty i werni-
cyjny „Otwórz serce”,       wystąpi zespół Święto Wód Mine- saże nowo otwartych 
podczas którego, jak co roku folklorystyczny z Plavca ralnych zakończy pokaz wystaw.
spotkamy się z uczestni- „Kalina” oraz Reprezentacyj- sztucznych ogni oraz „Waka-
kami zajęć organizowanych na Orkiestra Straży Granicz- cyjna dyskoteka” do północy. Szczegółowe informacje 
w Powiatowym Ośrodku nej z Nowego Sącza wraz Ponadto na uczestników dotyczące wydarzeń kultu-
Wsparcia dla Osób z Zabu- z solistami, która zaprezen- imprezy czeka wiele innych ralno-artystycznych odby-
rzeniami Psychicznymi tuje nam wspaniałe dzieła atrakcji: degustacja wód wających się na terenie 
w Muszynie. musicalowe. Wcześniej mineralnych, konkursy Miasta i Gminy Uzdrowi-

młodzi widzowie będą mogli z nagrodami dla młodszych skowej Muszyna znajdziecie 
      po raz drugi obejrzeć widowisko plene- i starszych, dmuchane zamki na stronach:
w naszym uzdrowisku odbę- rowe pt. „Grall” w wykona- i zjeżdżalnie dla dzieci,  
dą się Galicyjskie Spotkania niu Krakowskiego Teatru stoiska z rękodziełem artysty-
Jazzowe o charakterze Ulicznego „Scena Kalejdos- cznym itp.
międzynarodowym. kop”. W programie tym Właścicieli pensjonatów 
Wystąpią między innymi: pojawią się również intere- Podczas Święta Wód Mine- oraz domów wczasowych 
Leszek Żądło - sujące działania animacyjne ralnych w Muszynie pojawia- zainteresowanych plakatami 
Polska/Niemcy, Wojciech aktorów na szczudłach oraz ją się również ciekawe dotyczącymi aktualnych 
Karolak – Polska, Stanley zabawy dla najmłodszych, imprezy towarzyszące. Do imprez artystycznych 
Breckenridge (USA), Jazz między innymi wykonywanie nich niewątpliwie należy prosimy o odbieranie ich 
Band Ball Orchestra – gigantycznych baniek koncert Alicji Węgorzew- z Muzeum Regionalnego 
Polska, Pilsner Jazz Band – mydlanych. skiej, który zaplanowany jest Państwa Muszyńskiego przy 
Czechy. na 11 sierpnia. Odbędzie się ul. Krzywej 1.

 – świętowanie w Cerkwi św. Jakuba w Pow-
      w ramach XXI w uzdrowisku rozpoczniemy roźniku o godz. 12.00. Izabela Bajorek
Międzynarodowego programem dla najmłodszych Dyrektor 
Festiwalu Dziecięcych pt. „Lady Klaun” - w wyko- Szanowni Państwo, tak zapo- Miejsko-Gminnego 
Zespołów Regionalnych naniu Studia Teatralno- wiada się sezon artystyczny Ośrodka Kultury 
„Święto Dzieci Gór” Muzycznego „Fama” w naszym uzdrowisku. Mamy w Muszynie
będziemy gościć folklory- z Dębicy. Około 19.00 na nadzieję, że dotarliśmy do 

www.muszyna.pl
www.mgok.muszyna.pl
www.muszyna.tv

Przed nami kolejne atrakcje, na które już
dziś serdecznie Państwa zapraszamy!

Święto Dzieci Gór FOT. MGOK Galicyjskie Spotkania Jazzowe FOT. MGOK
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T
ak jak w ubiegłym krążenia, które w okresie 
roku, tak i w roku ostatnich 5 lat nie korzystały 
bieżącym, Samo- ze świadczeń udzielanych 
dzielny Publiczny w ramach programu profilak-
Zakład Podstawo- tyki CHUK i są pacjentami 

wej Opieki Zdrowotnej naszego ośrodka zdrowia. 
w Muszynie zaprasza pac- W ramach profilaktyki 
jentów do udziału w ogólno- przeprowadzany jest z Pań-
polskim programie profilak- stwem krótki wywiad na 
tycznym chorób układu temat prowadzonego trybu 
krążenia. Codzienność życia, dokonuje się pomiaru 
pokazuje, iż nie tylko osoby, ciała, pomiaru ciśnienia 
które palą papierosy i bory- tętniczego oraz zlecone 
kają się z otyłością mają zostają do wykonania badania 

swojego zdrowia m.in. leczenia u specjalisty, problemy ze swoim sercem. na: cholesterol całkowity, 
określana jest ocena ryzyka a także w jednym przypadku Coraz częściej są to również cholesterol LDL, cholesterol 
incydentu sercowo- przeprowadzenie specjali-osoby zapracowane, które HDL, trójglicerydy, glukozę 
naczyniowego wg algorytmu stycznego zabiegu nie mają czasu na podsta- i test obciążenia glukozą. 
SCORE oraz następuje w Szpitalu w Krynicy-wowy posiłek w ciągu dnia, Ponieważ SPZPOZ 
edukacja w zakresie Zdroju. Dlatego warto jakim jest śniadanie, czy – w Muszynie posiada własne 
prewencji chorób układu wygospodarować chociaż wbrew temu, jaki prowadzą laboratorium wyniki badań 
krążenia i decyzja, co do chwilę w ciągu dnia by tryb życia - tak naprawdę znane są pacjentowi już po 
dalszego postępowania. sprawdzić, w jakiej kondycji mało czasu poświęcają na godzinie 14.00 tego samego 
Doświadczenie ubiegłego jest Państwa serce! ruch czy jakikolwiek sport.  dnia, w którym rano była 
roku pokazuje, iż w kilku- W imieniu całego zespołu Przypominamy, iż program pobierana krew. Oczywiście 
nastu przypadkach SPZPOZ w Muszynie ten kierowany jest do osób, nawet jeśli wyniki są bardzo 
przeprowadzone badania serdecznie zapraszam.które w tym roku kalenda- dobre lub dobre to należy 
profilaktyczne pozwoliły na KATARZYNA KUCIA-rzowym kończą pełne 35, skonsultować je z lekarzem. 
wczesne rozpoznanie GARNCARCZYK40, 45, 50 i 55 lat, u których Efektem końcowym jest 
symptomów choroby układu Dyrektor SPZPOZnie została dotychczas informacja, jaką otrzymacie 
krążenia, szybką diagnozę w Muszynierozpoznana choroba układu Państwo na temat stanu 
i rozpoczęcie dalszego 

Zadbaj o swoje serce z SPZPOZ 
w Muszynie!!!

Poradnia ginekologiczna funkcjonuje i nadal będzie
otwarta dla pacjentek!
    poradnia ginekologiczna nieprawda i zwykłe wprowa- czy na początku wizyty 

miło nam jest w całości jest finansowana ze dzanie w błąd mieszkańców poinformować o tym lekarza 
poinformować, że w czer- środków własnych ośrodka, gminy. Cieszymy się, że prowadzącego. Z uwagi na 
wcu mija już 8 miesięcy od dlatego też oferta nasza pacjentki wciąż chcą skorzy- fakt, iż nie będzie to film 
uruchomienia poradni skierowana jest do tych stać z porady lekarza gineko- w 3D, cena jest atrakcyjna 
ginekologicznej dla pacjen- pacjentek, które wybrały bądź loga, gdyż tylko od ich zain- i wynosić będzie 50 zł. Dla 
tek Samodzielnego wybiorą kompleksową opiekę teresowania i potrzeb jest pierwszych 5 przyszłych 
Publicznego Zakładu podstawowej opieki zdrowot- uzależnione funkcjonowanie mam wykonamy tą usługę 
Podstawowej Opieki nej w naszym ośrodku poradni. Co więcej czynimy w prezencie bezpłatnie.
Zdrowotnej w Muszynie. (lekarz, pielęgniarka środo- i będziemy czynić starania, Serdecznie zachęcamy do 
We wspomnianym okresie wiskowa i położna) indywi- aby systematycznie poszerzać korzystania z usług medycz-
poradnię odwiedziło 438 dualnie, my nie wymagamy dostępność do specjalistów nych Samodzielnego 
pań. Bardzo się cieszymy, że od naszych pacjentów różnych dziedzin dla naszych Publicznego Zakładu 
możemy naszym pacjent- przepisywania całych rodzin. pacjentów. Dla przyszłych Podstawowej Opieki 
kom zapewnić porady Bardzo serdecznie dzięku- mam mamy niespodziankę – Zdrowotnej w Muszynie.
lekarza ginekologa. To jak jemy za zrozumienie tych poszerzamy naszą ofertę KATARZYNA KUCIA-
ogromna była potrzeba zasad.  Dementujemy jedno- o możliwość nagrania na GARNCARCZYK
uruchomienia wspomnianej cześnie w tym miejscu plo- płytę CD/DWD badania USG Dyrektor SPZPOZ
wyżej poradni widzimy, na tkę, jakoby poradnia gineko- swojego dzidziusia. Nagranie w Muszynie
co dzień. Jak już niejedno- logiczna miałaby być czynna takie odbywać się będzie przy 
krotnie informowaliśmy tylko do sierpnia. Jest to planowanej wizycie, wystar-

 Szanowni Państwo, dro-
dzy pacjenci, 
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Kwietniowy szturm na Muszynę...

 nocy z 19 na 
20 kwietnia 
przygraniczne 
placówki W

Republiki Telabinu w gór-
skim, pozbawionym miesz-
kańców terenie zostały 
zlikwidowane, a cały teren 
opanowany przez niezna- X Galicyjskie Manewry 
nego napastnika. Wywiad Strategów – Muszyna 2013 
donosi, że w straconym odbędzie się 2-4.08.2013 r. 
obszarze pojawiły się 
dodatkowo oddziały 
rozpoznawcze Związku 
Arbaskiego.

wały zadania, za wykonanie pt. „Galicyjskie Manewry 
których przyznawano dodat- Strategów”. Bezpośrednim 
kowe punkty. Uczestnicy celem tych spotkań jest 
strony zwycięskiej zostali popularyzacja gier 
nagrodzeni amunicją po planszowych, pokazanie 
0,5 kg na osobę. różnorodności tytułów, które 
Drugiego dnia otwarcia mogą do siebie przekonać 
sezonu na Jasieńczyku ludzi o różnorodnych zain-
w Złockiem zabawa była teresowaniach. Przy okazji 
prowadzona w bardziej to doskonała forma spędze-
otwartej formule - Team nia wolnego czasu w gronie 
Deathmatch. Dobrze znane przyjaciół i rodziny odry-
sformułowanie fanom gier wając się od telewizji czy 
strzeleckich typu Quake, komputera. Kolejne spot-
polega na eksterminacji kania z grami odbędą się 
wrogiej drużyny starającej się w muszyńskim muzeum 
przejąć wyznaczony obszar przy ul. Krzywej 1 kolejno 
objęty walką. w połowie lipca, sierpnia, 

Zdroju, Nowego Sącza, września i października. 
Tarnowa, Rzeszowa, a nawet      Dokładne terminy ukarzą 
ze Starej Lubowni się na stronie 
(Słowacja). Byli to uczestnicy www.imprezy.muszyna.pl. 
w różnym wieku, od kilku- Natomiast trzydniowy ogól-
nastu do kilkudziesięciu lat,  nopolski konwent poświę-
mężczyźni i kobiety. Fakt ten cony planszowym grom 
wyraźnie podkreśla to, że strategicznym pt.
w tym sporcie nie ma 
żadnych ograniczeń.

Pierwszego dnia zawodów Stowarzyszenie „Dragon” Podczas manewrów trady-
rozegrana została część fabu- oprócz cotygodniowych zajęć cyjnie już nie zabraknie 
larna imprezy. Stanowiła strzeleckich dla młodzieży Otwartego Turnieju Wings 
symulację działań zaczepno- i wszystkich zainteresowa- of War, na którego 
obronnych w sytuacji nych tematyką ASG, prowa- zwycięzców czekają 

Tym meldunkiem rozpo- konfliktu nadgranicznego. dzi również inne formy atrakcyjne nagrody. Zajęcia 
częły się dwudniowe W grze brały udział dwie spędzania wolnego czasu. oraz turniej realizowane są 
manewry podczas otwarcia strony, których celem było Wśród nich można wymienić przez Stowarzyszenie 
sezonu Airsoftowego wykonywanie punktowanych m.in. organizację cyklu Sportowo-Historyczne 
w Muszynie. ASG z ang. Air zadań oraz prowadzenie dzia- spotkań z grami oraz eventu „Dragon” 
Soft Gun to tryb gier zespo- łań taktycznych w celu prze-
łowych z wykorzystaniem jęcia terenu i związania 
repliki broni palnej w skali przeciwnika walką. 
1:1. Często wykorzystywany Dodatkowo w okolicy opero-
jest przez wojsko i oddziały wała trzecia grupa, party-
paramilitarne do podno- zancka, prowadząca działania 
szenia swoich kwalifikacji dywersyjne i destabilizacyjne 
i umiejętności kooperacji w stosunku do obu stron 
podczas walki. konfliktu. Na obszarze obję-
To już druga odsłona tym walkami rozmieszczono 
otwarcia sezonu w Muszy- 12 flag, trzy z nich oznaczały 
nie a impreza została sztaby. Po zajęciu terenu 
zorganizowana przez Stowa- z flagą technik umieszczał na 
rzyszenie Sportowo- maszcie flagę w kolorze 
Historyczne „Dragon”. swojej armii. Trzy razy 
Impreza z roku na rok cieszy podczas rozgrywki 
się coraz większym powo- organizatorzy sprawdzali do 
dzeniem. W tegorocznych kogo w danym momencie 
manewrach wzięło udział 53 należą flagi i przyznawali 
uczestników z Muszyny, punkty. Raz na godzinę armie 
Krynicy-Zdroju, Piwnicznej- posiadające sztaby otrzymy-

Otwarcie sezonu ASG w Muszynie FOT. JERZY KOWALSKI

„Spotkanie z grami” w Muszynie FOT. DRAGON
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A w Muszynie TEGO 
JESZCZE NIE BYŁO!!!

„Upowszechnianie 
biegów masowych”

szyscy oraz drobne upominki Maciej Gałka, Dawid częta od początku sezonu 
wiemy jak w postaci słodyczy. Słabończyk, Katarzyna prezentowały się bardzo 
istotny jest Kolejnym etapem turnieju Jędrzejek, Elżbieta dobrze. W lidze zajęły 
ruch dla był mecz pomiędzy druży- Jędrzejek, Judyta Biel, pierwsze miejsce i awanso-
każdego nami uczniów gimnazjów ze Zuzanna Szost, Marysia wały bezpośrednio razem 

z nas. Na szczęście obec- Szczawnika i Złockiego. Pawlik, Krzyś Tomasiak. z zespołem z Sandecji 
nie wszelka aktywność Pojedynek zakończył się Wszystkim zwycięzcom Nowy Sącz do Finału 
fizyczna oprócz tego, że wynikiem 10:3, a zwycię- serdecznie gratulujemy, Wojewódzkiego! Zagrało 
jest ważna, staje się skiej drużynie ze Złockiego życząc równocześnie w nim 16 najlepszych 
modna. W naszej gminie puchar wręczyła Członkini wytrwałości i dalszych zespołów województwa 
promuje się aktywny tryb Zarządu UKS Szczawnik sukcesów sportowych. Już małopolskiego. W dru-
życia. Burmistrz postawił Pani Agnieszka Bołoz. dzisiaj zapraszamy na drugą żynie grają: Nikola Wój-
na infrastrukturę sportową, Królem strzelców tego edycję, która odbędzie się cik, Gabrysia Hopej, Julia 

22 września br. Multarzyńska. Jest to 
     ogromny sukces 

 dziewczynek i Uczniow-
III miejsce w Finałach skiego Klubu Sportowego 
Wojewódzkich w mini „Góral”, który nigdy dotąd 
piłce siatkowej dziewcząt. nie zdobył takich wyników 
Długa droga prowadziła w takich kategoriach 
nasze najmłodsze siatkarki wiekowych, a dodatkowo 
z UKS „Góral” Muszyna w tym roku jest to jedyny 
z klas IV-tych i V-tych do Klub powiatu nowosądec-
Finałów Wojewódzkich. kiego, który aż w dwóch 
13 kwietnia br. dziewczęta kategoriach wiekowych 
w składzie: Gabrysia Hopej, dziewcząt uzyskał awans 
Julia Stoińska i Klaudia o wejście do Finału Polski. 
Furkawy wyjechały do Kęt Trenerem obu zespołów 
oddalonych od Muszyny jest Dorota Sopata. dlatego szeroka oferta meczu został Dominik 

powstających inwestycji Bieryt zdobywając dla 
i festiwali sportowych, swojej drużyny 6 goli.
ukierunkowana jest przede      Dzień później 28 
wszystkim na wytworzenie kwietnia miało miejsce 
sportowego zapału u mło- rozpoczęcie sezonu piłki 
dych ludzi, sprawia, że nożnej dla dorosłych. Mecz 
powstaje ogromny wach- rozpoczęły drużyny 
larz ofert, w których każdy Szczawnika i Muszynianki. 
znajdzie coś dla siebie. Atmosfera spotkania 
     W Szczawniku sezon wykazywała sportowego 
sportowy w tym roku roz- ducha walki. Mecz był 
począł się 27 kwietnia od zacięty i wyrównany,
turnieju piłkarskiego. a z wynikiem 3:2, zwycię-
Motywem przewodnim zcą została drużyna o 187 km, aby wraz z pięt- Cieszymy się ogromnie 
były cztery pory roku, Szczawnika. nastoma zespołami z innych z sukcesu i mocno 
dlatego cztery wytypowane      Natomiast w Jastrzębiku rejonów walczyć o Finał trzymamy kciuki za młode 
drużyny nosiły nazwy 2 czerwca br. obyła się Wojewódzki. W Kętach nie nadzieje siatkarskie. 
poszczególnych pór roku. I edycja zawodów pod było mocnych na nasze Powyższe przedsięwzięcia 
Zwycięską drużyną oka- nazwą dziewczynki. Gładko roz- były odpowiedzią na ini-
zała się drużyna wiosny, . gromiły pozostałe zespoły cjatywę Miasta i Gminy 
której puchar wręczył Zawody zorganizował z Andrychowa, Wieliczki, Uzdrowiskowej Muszyna 
Prezes UKS Szczawnik Uczniowski Klub Sportowy Sparty Kraków, Oświęci- o realizację zadania 
Maksymilian Kulig. Spoś- „Jastrząb”, mia, Gorlic, Wojnarowej publicznego w zakresie 
ród uczestników rozgry- a poprowadził Bogdan i Chrzanowa i zajęły pier- wspierania i upowszech-
wek wyłoniono króla Kałuziński. Biegaczom wsze miejsca w Półfinałach niania kultury fizycznej 
strzelców, którym został dopisała pogoda, dopisali i awansowały do Finałów w 2013 roku.
Michał Majewski – też i sami biegacze, którzy Wojewódzkich. Drugi REDAKCJA 
zdobywając dla swojej licznie przybyli na zawody. ogromny sukces odniosły 
drużyny 7 bramek. Zorganizowano różnorodne dziewczynki UKS „Góral” 
Wszystkie dzieci otrzy- konkurencje biegowe. Muszyna w kategorii trójki! 
mały pamiątkowe dyplomy Laureatami zostali m.in. W kategorii „trójek” dziew-
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Pewna lokata - sport dzieci, 
młodzieży i nie tylko …

Otwarcie sezonu sportowego - Orlik w Szczawniku FOT. A.BOŁOZ

Zwycięzkie drużyny z UKS „Góral”  FOT. UKS „GÓRAL”



 ciągu 
dziewięciu 
lat wystę-
powania 

w najwyższej klasie 
rozgrywkowej, zespół siat-
karek z Muszyny 
w mistrzostwach Polski 
wywalczył cztery złote me-
dale, dwa razy był drugi, 
a w tym roku dorzucił do 
bogatej kolekcji brązowy 
krążek. Natomiast na are-
nie europejskiej znacząco 
zaznaczył swoją obecność, 
wygrywając prestiżowy 
Puchar CEV. 

szych polskich zespołów, sezonu 2012/13. Zagraniczny Umowy na następny rok 
w historii krajowych zaciąg, Chorwatka Sanja przedłużyły cztery siatkarki, 
rozgrywek. Popović, Holenderka Helene Anna Werblińska, Agnieszka 
     To był rok z pełną sinuso- Rousseaux i Włoszka Valen- Bednarek-Kasza, Katarzyna 
idą sportowych sukcesów, tina Serena, miały pomóc Anioł i Kinga Kasprzak – 
a co za tym idzie zmiennych drużynie znad Popradu wszystkie to aktualne lub 
kibicowskich odczuć. odzyskać Złotą Koronę i zdo- byłe reprezentantki Polski. 
Najpierw fanów muszyń- być Puchar Polski. Po cichu Miał więc w czym wybierać 
skiego zespołu ogarnęła liczono również na sukces trener Bogdan Serwiński. 
fascynacja, gdy wczesną w Lidze Mistrzyń, czyli Jednak zgranie zespołu siat-
jesienią zeszłego roku przed- dotarcie, do co najmniej fazy karskiego wymaga czasu, 
stawiono skład drużyny, ćwierćfinałowej play off. ale powoli krystalizowała 
w którym znalazło się aż Ułatwić to miały transfery się pierwsza szóstka zes-
osiem nowych zawodniczek. z polskiej ligi, Eleonora połu. Na początku rozgry-
Z dużym zainteresowaniem Dziękiewicz, Anna Kaczmar, wek przydarzyły się druży-
obserwowano mecze towa- Dominika Sieradzan, Alek- nie dwie wpadki, przegrane 
rzyskie przygotowujące do sandra Jagieło i Paulina Maj. z PTPS Piła i Aluprofem 

     Opustoszały już hale Bielsko Biała. Od tego 
sportowe, w których siat- momentu nasze siatkarki 
karki Orlen Ligi rozgrywały wygrały wszystkie ligowe 
swoje mecze. Od paździer- mecze, co dało pewne pier-
nika zeszłego roku do maja wsze miejsce w tabeli na 
2013 r. polscy kibice mogli koniec fazy zasadniczej.
emocjonować się siatkówką      Natomiast występy 
na najwyższym europejskim w Lidze Mistrzyń muszy-
poziomie. Występy naszej nianki „zamieniły” na 
drużyny w Lidze Mistrzyń uczestnictwo w Pucharze 
i później w Pucharze CEV Confederation Europennee 
były prawdziwą siatkarską de Volleyball. Wydawałoby 
ucztą. To właśnie Muszy- się, że fantastyczne wyniki 
niankom, po kilkudziesięciu w gronie europejskich 
latach oczekiwania polskich zespołów z górnej półki 
kibiców, udało się wygrać (Omiczka Omsk, Fener-
europejski puchar. W dale- bahce Stambuł) przełożą się 
kim Stambule nasz zespół na sukcesy na krajowym 
po raz drugi pokonał podwórku. Tak się jednak 
w finale Fenerbahce i został nie stało. Zespół Bank BPS 
najlepszą europejską druży- Muszynianka Fakro 
ną w Pucharze CEV. pierwsze potkniecie zaliczył 
     W krajowych rozgryw- już w Pucharze Polski, gdzie 
kach, występująca w naj- 9 marca 2013 r. w Pile 
wyższej klasie rozgrywko- w fazie półfinałowej 
wej, drużyna Banku BPS przegrał z Tauronem Dąb-
Muszynianki Fakro Muszy- rowa Górniczą 2: 3, prowa-
na, nie zeszła poniżej meda- dząc w setach 2: 1 i pożeg-
lowego poziomu. Muszy- nał się z dalszą rywalizacją. 
nianki zdobyły brązowy      Zniesmaczone przegraną 
medal, który może nie jest Muszynianki mobilizowały 
osiągnięciem na miarę wszystkie siły na mecze 
oczekiwań trochę już w ramach rozgrywek Orlen 
rozkapryszonych fanów Ligi. Pierwszego przeciw-
muszyńskiej drużyny, ale nika fazy play off w ćwierć-
będzie na pewno zapisany finale, gdzie grało się do 
w annałach polskiej żeńskiej trzech wygranych spotkań, 
siatkówki. Wywalczone nasze siatkarki pokonały 
dotąd, cztery mistrzostwa z łatwością 3:0. Drużyna 
kraju, dwa srebrne medale Pałacu Bydgoszcz  w trój-
i teraz brązowy krążek, meczu zdołała wygrać tylko 
budzą szacunek i szeregują dwa sety. Można 
naszą drużynę wśród najlep- powiedzieć, że było to 
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Siatkarki z Muszyny znów na 
medal
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  zwycięstwo z urzędu. z prawego skrzydła zakoń-
Spotkał się przecież lider czyła to spotkanie. Naszym 
rozgrywek z drużyną siatkarkom pozostało 
z ósmego miejsca po sezo- otrząsnąć się szybko 
nie zasadniczym, dlatego i uratować honor zdoby-
po tym sukcesie specjalnej wając brązowy medal. 
euforii nie było. W walce o miejsce na 
Najważniejsze mecze były podium nasza drużyna 
dopiero przed muszyńskim okazała się zdecydowanie 
zespołem. Do półfinału lepsza od Aluprofu Bielsko 
awansował również aktu- Biała, wygrywając 
alny jeszcze mistrz Polski w meczach 3:0. 
zespół Atom Trefl Sopot.      Muszynianki zamknęły 
W sezonie 2011/12 Sopo- sezon wygraniem Pucharu 
cianki były przeciwnicz- CEV i brązowym krążkiem 
kami Muszynianek w fina- w mistrzostwach Polski. 
le, wygrywając w meczach Na ile te wyniki zadowolą 
3: 1, co dało im zdobycie sponsorów, przekonamy 
po raz pierwszy w historii się już niebawem, kiedy 
klubu tytułu mistrza zostanie ogłoszony budżet 
Polski. Tak, więc na pewno klubu na następny sezon. 
sportowa zadra została. Na pewno zapału i chęci 
W rundzie zasadniczej do pracy nie zabraknie 
Muszynianki dwukrotnie trenerowi Bogdanowi 
pokonały Atom, prezen- Serwińskiemu i prezesowi 
tując siatkówkę na klubu Grzegorzowi 
najwyższym poziomie. Jeżowskiemu, którzy 
Oczekiwana z dużym wywindowali muszyński 
zainteresowaniem klub na tak wysoki 
półfinałowa konfrontacja poziom. Siatkówka stała 
zaczęła się pomyślnie dla się już częścią życia 
Muszynianek, wygrały w naszym regionie. Jest 

powiedziała na konferencji Dodał później, że oczekiwał u siebie pierwszą bitwę 3:1 sposobem na spędzanie 
pomeczowej kapitan Atomu właśnie takiej determinacji, i dały nam nadzieję na czasu dla całych rodzin. 
Izabela Bełcik.   Rzeczy- która przyszła w samą porę, dalsze sukcesy. Pierwsza Dzięki sukcesom 
wiście Atomówki tworzyły bo o wszystkim teraz miało konfrontacja potwierdziła, siatkarskim o Muszynie 
zwarty zespół, nie zadecydować ostatnie spot-jak piekielna jest moc mówi się nie tylko w kraju, 
kalkulowały, grając bardzo kanie w Muszynie. Mecz ataków Rachel Rourke, ale w różnych zakątkach 
zadziorną siatkówkę. odbył się w środę 17 kwiet-grającej w zespole Atomu, Europy. To do nas 
     W Sopocie jeszcze raz nia 2013 r. cieszył się na której dyspozycji Sopo- przyjeżdżają najlepsze 
nasz zespół pokazał swój dużym zainteresowaniem, cianki opierały głównie siatkarki świata. Dzięki 
charakter. Z rzadko spoty- bo też i stawka była swą grę. stacjom telewizyjnym, 
kaną determinacją, nasze wysoka. Zwycięzca miał      Nie inaczej było w dru- sygnał wysyłany jest do 
siatkarki zaatakowały już, co najmniej srebro, gim meczu. Obie drużyny wielu krajów zaintere-
rywalki w piątym secie przegrany musiał walczyć dzieliły się wygranymi sowanych siatkówką. 
czwartego meczu. Szalała jeszcze o brąz. Muszynianki setami doprowadzając stan Dorobiliśmy się drużyny 
Popović, której ataki były rozpoczęły szóstką spotkania do wyniku 2:2. eksportowej, która 
nie do zatrzymania. W Hali Werblińska, Popović, Sporo było nerwowości po świetnie promuje nie tylko 
Ergo Arena w obecności Kasprzak, Serena, obu stronach siatki, ale tę polską siatkówkę, ale 
6 tysięcy kibiców Muszy- Bednarek-Kasza, Anioł próbę sił lepiej wytrzymały i nasze miasto. 
nianki osaczyły rywalki już i libero Maj. Przyjezdne przyjezdne i, głównie za A.KOSZUCKIna początku tej loteryjnej z Kaczorowską, Rourke, sprawą Rourke, wygrały 
partii, zwiększając stale Shelukhina i Bełcik w ro-piątą partię 15: 13, a tym 
przewagę wygrały, dekla- lach głównych lepiej samym cały mecz 3:2. 
sując rywalki, aż 15:5. prezentowały się przed Powiedziałyśmy sobie 
Nie mogę powiedzieć muszyńską publicznością. przed meczem, że bez 
jednego złego słowa na Powoli zaznaczała się ich względu na wydarzenia na 
moje siatkarki – skomen- przewaga. Nic nie pomogły boisku od pierwszej do 
tował grę swoich podo- zmiany w zespole z Muszy-ostatniej piłki będziemy 
piecznych trener Serwiński. ny. Rourke silnym atakiem dawać z siebie wszystko – 
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Zwycięski Pucharu CEV - Bank BPS Muszynianka Fakro
FOT. B. TOKARCZYK
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Celebrując jubileusz 50 lat pożycia
małżeńskiego...

„Czas nam wyzna-
cza nowe dni rozciera 

w nich senne 
wspomnienia.

Dziś powracamy 
w tamten świat, 

który się nic dla nas nie 
zmienia.

To tak niedawno szepnęłaś 
tak przez mgłę welonu 

dyskretny szept.
Nic, że minęło 50 

lat sercami młodzi 
kochamy się.”

Jerzy Piotrowski

T

Medalami za Długoletnie      
Pożycie Małżeńskie nada-
nymi przez Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego. 
     Państwo Anna i Stanisław 
Dominik mieszkający w Mu-
szynie oraz Irena i Feliks 
Maślanka mieszkający 
w Żegiestowie przyjęli 
gratulacje, a następnie zostały 
wręczone im odznaczenia 
przez Burmistrza Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej 
Muszyna Jana Golbę. 
     Złote gody są niezwykłym 
wydarzeniem nie tylko dla 

ak uroczysty dzień samych małżonków i ich 
nek. Patrząc na osoby, które jak 50 letni jubi- rodzin, ale także dla całej Wszystkim jubilatom skła-
przeżyły ze sobą ponad 50 leusz małżeństwa społeczności. Pary z długolet- damy najserdeczniejsze 
lat, pokonując wspólnie ży-wart jest podnios- nim stażem małżeńskim stają gratulacje i życzymy jeszcze 
ciowe przeciwności i trwając łej celebracji, dlatego się żywym dowodem, a zara- wielu wspólnych chwil spę-
w przysiędze małżeńskiej, 28 marca br. podczas sesji zem uczą, jak tworzyć zwią- dzonych w gronie rodzin-
można odczuć podziw i sza-Rady Miasta i Gminy zek oparty na fundamentach nym oraz wszelkiej pomyś-
cunek, zarówno dla nich, jak i Uzdrowiskowej Muszyna miłości, w którym przez lata lności i zdrowia na dalsze 
dla wspólnie łączącej ich odbyło się uroczyste budowane są wzajemne lata pożycia małżeńskiego.
więzi, którą stworzyli.  odznaczenie dwóch par zaufanie, lojalność i szacu-

Dostojni jubilaci FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA

Przed nami już siódma akcja poboru krwi w Muszynie
      ddział Terenowe- szpiku kostnego. Mimo, iż 
      go Centrum dawstwo krwi jest bezpłat-
      Krwiodawstwa nym odruchem niesienia 
      i Krwiolecz- pomocy, to honorowi dawcy 

nictwa z Nowego Sącza krwi cieszą się pewnymi 
zachęca wszystkich, którzy przywilejami, m. in. od 
chcą zostać dawcami do swojego dochodu można 
udziału w akcji poboru krwi odliczyć określona kwotę 
w Muszynie. Tych, którzy jako darowiznę na cele 
odczuwają strach przed krwiodawstwa, w tym 
wizją igły ze strzykawką momencie jest to 130 zł za 
i omdleniu na widok krwi 1 litr, ponadto dawca może 
zachęcamy do spojrzenia na liczyć na regularne badania, 
całą sytuację z innej pers- obowiązuje go dzień wolny 
pektywy.  Pamiętajmy, iż od pracy oraz rozliczenie 
krew to bezcenny dar życia, kosztów dojazdu do punktu 
który nie może powstać krwiodawstwa.
w żaden laboratoryjny      Wybierając się do pla-
sposób, dlatego w trosce cówki nie zapomnijmy za-
o życie innych oddawajmy brać ze sobą dowodu osobis-
własną krew. Akcja odbę- tego lub innego dokumentu 
dzie się 30 czerwca br. stwierdzającego tożsamość.
w budynku Muzeum Regio- A.C.

wśród mieszkańców Muszy- Dawców Szpiku i Krwi Pępo-nalnego „Państwa Muszyń-
ny, a  szczególnie wśród winowej wciąż jest za mało skiego” w Muszynie. 
pełnoletniej młodzieży.  ochotników, dlatego oprócz      Celem tej akcji jest 
Mimo licznych kampanii poboru krwi zainicjowana zabezpieczenie szpitali 
społecznych w Centralnym będzie możliwość rejestracji w krew oraz promocja hono-
Rejestrze Niespokrewnionych na potencjalnego dawcę rowego krwiodawstwa 
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O
d 1 lipca 2013      Przypominamy, iż      Wszelkie informacje 
roku zaczyna obowiązkiem ustawowym dotyczące nowego systemu 
funkcjonować każdego właściciela nieru- gospodarowania odpadami 
nowy system chomości jest złożenie komunalnymi mogą 
gospodarki deklaracji o wysokości Państwo znaleźć na stronach 

odpadami komunalnymi. opłaty za gospodarowanie internetowych 
Wchodzą w życie uchwały odpadami komunalnymi.   
Rady Miasta i Gminy W przypadku nie złożenia oraz . 
Uzdrowiskowej Muszyna. deklaracji zostanie okreś- Ponadto informacje udzie-
Gmina zaczyna pobierać lona w formie decyzji, lane są bezpośrednio 
opłaty od właścicieli nieru- wysokość opłaty za gospo- w Urzędzie Miasta 
chomości i w zamian darowanie odpadami komu- i Gminy Uzdrowiskowej 
zapewnia świadczenie nalnymi, biorąc pod uwagę Muszyna pok. 22 lub pod 
usług w zakresie odbie- uzasadnione szacunki, nr telefonu 
rania odpadów komunal- w tym średnią ilość  D.SZEWCZYK
nych. Do tego czasu odpadów komunalnych 
podpisana zostanie umowa powstających na nierucho-
z Wykonawcą wyłonionym mościach o podobnym 
w przetargu.  charakterze. 

www.odpady.muszyna.pl
www.naszesmieci.pl

(18) 472 59 36. 
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Nowy system gospodarowania
odpadami

Apel o ostrożną jazdę

K

Zwracamy się 
z apelem o ostrożną 
i bezpieczną jazdę do 
kierowców samochodów, 
motorów i rowerów.

olejny wypadek 
na niestrzeżo-
nym przejeździe 
kolejowym na 
skrzyżowaniu 

ul. Grunwal-dzkiej i 
ul. Polnej.  
     W zderzeniu samochodu 
osobowego z pociągiem na 
szczęście tym razem nikt nie 
został ranny. Samochód 
wjechał na tory, na niestrze-
żonym przejeździe kolejo-
wym, zderzył się z rozpę-
dzonym pociągiem relacji 
Krynica - Kraków. Przed 
niebezpieczeństwem 
ostrzega tam kierowców 
znak „stop" oraz własna 
rozwaga. A tej ostatniej, 
niestety, czasem brakuje. 
Kierowcy nagminnie 
śmigają przez przejazdy 
prawie nie zdejmując nogi 
z gazu.  

 Wraz 
z nadejściem lata na drogach 
robi się tłoczno. Wystarczy 
chwila nieuwagi i tragedia 
gotowa.

REDAKCJA

.

.

To mogłeś być Ty! FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA

Ważna 
informacja
o meldun-
kach!

dunkowego można my czynności 
załatwić podczas związanych 
jednej wizyty z wymeldowa-
w urzędzie. niem się z pop-
Wystarczy, że rzedniego miejsca 
odwiedzimy urząd pobytu stałego 
właściwy dla adre- oraz z miejsca 

W związku ze su, pod którym bę- pobytu czasowego 
zmianą przepisów dziemy chcieli się trwającego ponad 
od 1 stycznia zameldować 3 miesiące.
2013 r. kwestię i w tym samym E.KURZEJA
obowiązku mel- urzędzie dokona-
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Jedyne takie technikum w Gminie! 

echnikum Gastronomicznego 
w Złockiem w Złockiem za 
z siedzibą profesjonalizm i wysiłek 
w Muszynie włożony w przygotowanie T

uroczystości organizo-
wanych przez Miasto 
i Gminę Uzdrowiskową 
Muszyna. Jesteśmy bardzo 

Wyrażamy serdeczne wdzięczni za współpracę. 
podziękowania dla Dyrekcji 
oraz Uczniów Technikum 

infrastrukturą turystyczno- jak i ogólnopolskim. 
wypoczynkową i rekreacyjną, Uczniowie chętnie włączają 
stwarza szansę dla absol- się w pracę wolontariatu. 

 to wentów szkoły na znalezienie Szkoła aktywnie uczestniczy 
szkoła z długo- pracy na lokalnym rynku we wszelkich akcjach i im-

letnią tradycją, która oferuje w wyuczonym zawodzie.  prezach gminnych, dzięki 
kształcenie w zawodzie Uczniowie Technikum którym uczniowie doskonalą 
organizatora usług gastrono- posiadają w swoim dorobku w praktyce swe umiejętności. 
micznych i kucharza. Chara- wiele osiągnięć w konkursach      
kter naszej gminy, z dyna- gastronomicznych, zarówno REDAKCJA
micznie rozwijającą się na szczeblu wojewódzkim, 

Majówki na wzgórzu „Baszta”

H

wanie tej pięknej tradycji zespołowi, który codzien-
Składamy serdeczne religijnej. Dziękujemy nie towarzyszył nam, dając 

podziękowania wszystkim, mieszkańcom za liczny tym samym wyraz swej 
którzy czynnie włączyli się udział w tych spotkaniach, religijności i wrażliwości 
w organizację i kultywo- a przede wszystkim całemu na pielęgnowanie tradycji. 

istoria majówek 
przy figurze 
Matki Boskiej na 
wzgórzu poto-
cznie zwanym 

„Basztą” sięga czasów 
przedwojennych, kiedy to 
Figura Matki Boskiej została 
wykradziona nocą z ogrodu 
Żyda Keizingera i umiesz-
czona wśród ruin zamku na 
Górze Basztowej. Od tego 
czasu utrwalił się zwyczaj, 
że co roku w każdym dniu 
maja przy figurze gromadzą 
się wierni, by wraz z orkie-
strą odśpiewać „majówkę”.  
     A od roku 1952 muzycy 
grający na instrumentach 
dętych podjęli przedwojenną 
tradycję grania tzw. 

pieśni.„majówek” na zamkowym 
     wzgórzu. I znowu spod ruin 

na Baszcie popłynęły doliną 
Popradu dźwięki maryjnych 

      

Majówka na wzgórzu „Baszta” FOT. KONRAD ROGOZIŃSKI
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UFO w Muszynie?
Czy historia lubi się powtarzać?
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Glówny sponsor:

Partnerzy:

Organizatorzy:

Burmistrz Muszyny
Osrodek Kultury w Muszynie
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