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         Zbli¿aj¹ce siê Œwiêta Bo¿ego 

 Narodzenia nios¹ ze sob¹ przes³anie dobra, 

koniecznej  wiary  w  drugiego  cz³owieka, 

oczekiwania  lepszej  przysz³oœci,  dodaj¹c  nam 

wewnêtrznej  si³y  w  zmaganiach  z  trudami 

i   troskami    napotykanymi    w    codziennym    ¿yciu. 

Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II powiedzia³: „Tajemnica 

Narodzenia naszego Pana jest pocz¹tkiem dobroci i mi³oœci, 

zapowiedzi¹ wszelkiego dobra, które przynosi na ziemiê 

Dzieci¹tko Bo¿e”. 

Z okazji tych szczególnych œwi¹t pe³nych nadziei, 

ludzkiej ¿yczliwoœci sk³adamy wszystkim mieszkañcom Ziemi 

Muszyñskiej  ¿yczenia  wszelkiej  pomyœlnoœci,  sukcesów 

w pracy zawodowej i ¿yciu osobistym. Niech Gwiazda Betlejemska 

prowadzi nas do tych, którzy pragn¹ serdecznoœci, by z nadziej¹ 

i optymizmem patrzeæ w przysz³oœæ. Pielêgnujmy mi³oœæ, by jej 

¿yciodajna    moc    zawsze    nam    towarzyszy³a.

¯yczymy, aby te radosne œwiêta by³y pe³ne ciep³a, 

rodzinnych i przyjacielskich spotkañ w atmosferze spokoju 

i ¿yczliwoœci. Aby ka¿dy napotka³ radoœæ i wzajemne zrozumienie, 

a Nowy 2006 Rok obdarzy³ nas zdrowiem, mi³oœci¹ i nadziej¹ 

na    lepsze    jutro. 
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Bêdzie wyci¹g narciarski w Szczawniku

Po trzech latach starañ, po³¹czenie Szczawnika z Wierchoml¹ sta³o siê realne. 
W celu stworzenia mo¿liwoœci budowy wyci¹gu narciarskiego w Szczawniku Gmina 
w pierwszej kolejnoœci doprowadzi³a do uchylenia przez Wojewodê Ma³opolskiego 
Planu Ochrony Popradzkiego Parku Krajobrazowego, który uniemo¿liwia³ budowê 
jakiegokolwiek wyci¹gu narciarskiego. Nastêpnie burmistrz podj¹³ starania 
o uzyskanie zgody Zarz¹du Popradzkiego Parku Krajobrazowego w Starym 
S¹czu na umieszczenie na stoku góry Jaworzynki wyci¹gów narciarskich 
i innych urz¹dzeñ towarzysz¹cych. Dopiero po jej uzyskaniu Rada Miasta i Gminy 
Uzdrowiskowej Muszyna uchwali³a miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego  kompleksu  sportowo  -  rekreacyjnego  „Szczawnik - 
Jaworzynka” na terenie wsi Szczawnik. 
Kolejnym krokiem by³o podjêcie rozmów ze stacj¹ narciarsk¹ Wierchomla 
i podpisanie umowy na budowê wyci¹gu narciarskiego wraz z nartostrad¹ oraz 
inn¹ niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹. Równoczeœnie w ww. umowie 
wydzier¿awiono grunt gminny w Szczawniku z przeznaczeniem pod budowê 
wyci¹gu. Inwestor zobowi¹za³ siê przyst¹piæ do prac zwi¹zanych z budow¹ wyci¹gu 
tak, aby inwestycja zosta³a zakoñczona w terminie do dnia 31.10.2006 r. 
Przedsiêbiorca ten w ostatnim okresie wybudowa³ 2 wyci¹gi po stronie Wierchomli 
stanowi¹ce przysz³e po³¹czenie stacji narciarskiej Wierchomla z planowan¹ kolejk¹ 
krzese³kow¹ w Szczawniku. 

Pomoc Gminy dla potrzebuj¹cych
 

Pomoc osobom potrzebuj¹cym wsparcia, szczególnie w obecnych czasach, jest 
jednym z elementarnych obowi¹zków nas wszystkich. Gmina w wiêkszoœci zadania 
te realizuje poprzez Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Muszynie. 
Pomocy spo³ecznej, zgodnie z ustaw¹ z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej, 
udziela siê osobom i rodzinom w szczególnoœci z powodu: ubóstwa, sieroctwa, 
bezdomnoœci, bezrobocia, niepe³nosprawnoœci, d³ugotrwa³ej lub ciê¿kiej choroby, 
przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyñstwa lub wielodzietnoœci, 
bezradnoœci w sprawach opiekuñczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego, zw³aszcza w rodzinach niepe³nych lub wielodzietnych, braku 
umiejêtnoœci w przystosowaniu do ¿ycia m³odzie¿y opuszczaj¹cej placówki 
opiekuñczo-wychowawcze, trudnoœci w przystosowaniu do ¿ycia po zwolnieniu 
z zak³adu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji 
kryzysowej, klêski ¿ywio³owej lub ekologicznej. Na dzieñ 15 listopada 2005 r. 
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Muszynie obj¹³ pomoc¹ osoby lub rodziny 
nastêpuj¹cymi formami:
§ zasi³ek sta³y – 37 rodzin, wydatkowana kwota 106.101,00 z³,
§ zasi³ek okresowy – 48 rodzin, wydatkowana kwota 25.099,00 z³ (w tym ze 

œrodków w³asnych Gminy 6.391,00 z³), 
§ zasi³ek celowy  161 rodzin, wydatkowana kwota 51.117,00 z³ (w tym specjalne 

zasi³ki celowe i kolonie),
§ zasi³ek celowy - pieniê¿ny na ¿ywnoœæ – 45 rodzin, wydatkowana kwota 

19.200,00z³,
§ do¿ywianie dzieci - 400 (w tym uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjum, 

szkó³ ponadgimnazjalnych, przedszkoli oraz dzieci do 7 lat) oraz do¿ywianie osób 
doros³ych  6 osób, wydatkowana kwota ³¹czna 109.198,51 z³, 

§ Dom Pomocy Spo³ecznej  2 osoby, Dom Samotnej Matki – 2 osoby, 
wydatkowana kwota ³¹czna 17.510,00 z³,
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§ pomoc w formie us³ug opiekuñczych - 8 rodzin, z tego tytu³u podopieczni 
wp³acili kwotê 2.469.00 z³,
§ Oœrodek organizuje równie¿ zbiórkê rzeczy u¿ywanych (sprzêt gospodarstwa 

domowego oraz odzie¿), pomoc¹ w tej formie objêto 4 rodziny.
Ponadto na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach 
rodzinnych OPS w Muszynie przyznaje i wyp³aca œwiadczenia rodzinne. W okresie 
od stycznia do listopada 2005 r. przyznano i wyp³acono nastêpuj¹ce œwiadczenia 
rodzinne:
§ zasi³ek rodzinny - 1074 rodzin, wydatkowana kwota 726.294,60 z³,
§ dodatek z tytu³u urodzenia dziecka - 79 œwiadczeñ, wydatkowana kwota 39.500,00 z³,
§ dodatek z tytu³u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego - 745 œwiadczeñ, wydatkowana kwota 299.363,00 z³,
§ dodatek z tytu³u samotnego wychowywania dziecka - 2.229 œwiadczeñ, 

wydatkowana kwota 387.219,40 z³,
§ dodatek z tytu³u wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 479 

rodzin, w kwocie 71.200,00 z³, 
§ dodatek z tytu³u kszta³cenia i rehabilitacji dziecka na pokrycie zwiêkszonych 

wydatków zwi¹zanych z rehabilitacj¹ lub kszta³ceniem dziecka - 100 rodzin, 
wydatkowana kwota 31.590,00 z³,
§ dodatek z tytu³u rozpoczêcia roku szkolnego - przyznano 1349 dzieciom na 

³¹czn¹ kwotê 121.410,00 z³,
§ dodatek z tytu³u podjêcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania - 2.104 œwiadczenia, wydatkowana kwota 90.440,00 z³,
§ zasi³ek pielêgnacyjny - wydatkowana kwota 113.472,00 z³,
§ œwiadczenia pielêgnacyjne - 140 œwiadczeñ, wydatkowana kwota 58.800,00 z³.
Kolejne œwiadczenie wyp³acane jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o 
dodatkach mieszkaniowych. W roku bie¿¹cym dodatki mieszkaniowe wyp³acono 94 
osobom na ³¹czn¹ kwotê 153.191,48 z³. 
Od 1 wrzeœnia 2005 r. wesz³a w ¿ycie ustawa o postêpowaniu wobec d³u¿ników 
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej na podstawie, której OPS w Muszynie 
realizuje nowe œwiadczenie - zaliczkê alimentacyjn¹. T¹ form¹ pomocy objêto 50 
rodzin, na ³¹czn¹ kwotê 29.672,13 z³.

Pomoc materialna dla uczniów 

Od 1 stycznia 2005 r. obowi¹zuj¹ nowe zasady udzielania pomocy materialnej dla 
uczniów. Pomoc materialna o charakterze socjalnym wystêpuje pod postaciami - 
stypendium szkolnego i zasi³ku szkolnego. Iloœæ i wysokoœæ stypendiów zale¿ne s¹ 
od przyznanych œrodków celowych powiêkszonych o ewentualne œrodki w³asne gminy. 
W miesi¹cu czerwcu br. wyp³acono 496 jednorazowych stypendiów na ³¹czn¹ kwotê 
22.266 z³. Natomiast w grudniu br. wyp³aconych zostanie 418 stypendiów na ³¹czn¹ 
kwotê 20.900 z³. 

Bezp³atne drewno
3W roku bie¿¹cym przydzielono bezp³atnie 321,73 m  drewna. Z tej formy pomocy 

skorzysta³o 87 mieszkañców naszej Gminy. Wartoœæ przydzielonego nieodp³atnie 
drewna wynosi 45.253,30 z³. 

£¹czna wartoœæ udzielonej pomocy w ww. zakresach wynios³a 2.541.266,30 z³.
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