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Szanowni Mieszka cy,
Jeste my w samym rodku sezonu inwestycyjnego. Ledwo zako czone zosta y
prace zwi zane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej wsi Z ockie, a ju
rozpocz to kolejne roboty zwi zane z budow  sieci kanalizacyjnej ul. Ogrodowej, 
Pu askiego i Al. Zdrojowej. Najwi kszym wydarzeniem ostatnich dni by o podpisanie 
umowy na budow  basenów na „Zapopradziu”. Po 5 latach stara  osi gni ty zosta
cel, jakim jest spe nienie marze  nas mieszka ców gminy Muszyna o wybudowaniu 
kompleksu basenów. Czu  jeszcze wie o  podpisanej umowy, a ju  zosta
og oszony kolejny przetarg na budow  muzeum. „Stare” muszy skie muzeum 
ulegnie rozbiórce, a nowe zostanie wybudowane na skrzy owaniu ul. Kity z ul. 
Krzyw . Wsparcie finansowe pochodzi z Programu Wspó pracy Transgranicznej 
Rzeczpospolita Polska Republika S owacka 2007-2013. Uchwa  Zarz du
Województwa Ma opolskiego zosta a zatwierdzona lista rankingowa Planów Rozwoju 
Uzdrowisk, które przesz y pozytywnie etap oceny merytorycznej. Oznacza to, e
gmina Muszyna ma zagwarantowane rodki na budow  Parku Zdrojowego 
„Zapopradzie”, Miejskiego Parku Zdrojowego „Baszta” i Centralnego Deptaku 
Uzdrowiskowego egiestów. Przed nami teraz etap przygotowania projektów 
i z o enia wniosków o pieni dze.
Podkre lam, e realizuj c du e zadania inwestycyjne maj ce s u y  mieszka com 
i turystom nie zapominamy o realizacji drobnych zada , ale jak e wa nych dla 
poszczególnych grup mieszka ców. Mam tu na my li remonty nawierzchni dróg 
gminnych i chodników. Proces projektowy jest niezwykle d ugi, a wiele prac dobiega 
ko ca, wiele jest kontynuowanych, a kolejne s  rozpoczynane.
Pa stwa pro by i wnioski staramy si  w miar  mo liwo ci realizowa . Wykonanie ich 
wszystkich wymaga czasu i cierpliwej, systematycznej pracy.  

W odzimierz Tokarczyk
p.o. Burmistrza 

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 

Ruszy a budowa basenów  
Podpisana zosta a umowa z wykonawc  na realizacj  zadania pn.: „Budowa zespo u
basenów w Muszynie, jako uzupe nienie kompleksowej oferty turystyczno-
rekreacyjnej uzdrowiska w celu zwi kszenia ruchu turystycznego”. Zadanie to 
wykona Przedsi biorstwo Budownictwa Ogólnego „SKOBUD” sp. z o.o. ywiec za 
kwot  12.342.740 z . Równocze nie odby o si  uroczyste podpisanie umowy 
z Zarz dem Województwa Ma opolskiego o dofinansowanie tego projektu. Zadanie 
jest wspó finansowane przez Uni  Europejsk  w ramach Ma opolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 kwot  w wysoko ci
4.925.692 z .

Kompleksowe zagospodarowanie centrum Z ockiego zako czone 

Zako czona zosta a realizacja projektu „Kompleksowe zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej w centrum wsi Z ockie w Gminie Muszyna zgodnie z funkcj
turystyczno - uzdrowiskow ” w ramach, którego zosta y wykonane nast puj ce
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prace: modernizacja ponad po owy istniej cego deptaku g ównego, budowa 
o wietlonej trasy pieszo-rowerowo-kuligowej za obiektami wczasowymi, budowa 
o wietlonej trasy spacerowej w kierunku Jasie czyka, modernizacja trasy 
spacerowej grzbietem wzgórza obok ko cio a w kierunku Jaworzyny, modernizacja 
przestrzeni publicznej przy centrum handlowym wraz z budow  placu zabaw. 
Jednocze nie wymieniono cz  przestarza ego wodoci gu azbestowego wraz 
z budow  nowych komór redukcyjnych. Ca o  nadzorowana jest kamerami 
monitoringuj cymi, które w nied ugim czasie udost pnione zostan  na stronach 
promocyjnych www.muszyna.pl. Pojawi y si  równie  efektowne tablice informacyjne 
uzupe niaj ce system informacji turystycznej doliny Szczawnika. Warto  ca ego
zadania wynios a 4.056.769 z . Dotacja uzyskana ze rodków Unii Europejskiej 
w ramach Ma opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
wynios a 2.820.950 z . Pozosta a kwota pochodzi a z bud etu gminy. 

Muszyna LIDEREM TURYSTYKI 
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna wzi a udzia  w Plebiscycie „EURO-GMINA” 
2008/2009 województwa ma opolskiego. Specjalna Kapitu a w sk ad, której weszli 
starostowie województwa ma opolskiego, oceni a aktywno , rozwój miast i gmin 
w ró nych kategoriach - od rolnictwa, przez gospodark , o wiat , s u b  zdrowia, 
sport, turystk , pozyskiwanie rodków unijnych, bezpiecze stwo, kultur . Laureatom 
przyznano pami tkowe statuetki i dyplomy. Kapitu a nominowa a Muszyn  w pi ciu
kategoriach: sport, kultura, turystka, infrastruktura i pozyskiwanie rodków unijnych, 
miasto uzdrowiskowe roku. Ostatecznie Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna 
otrzyma a tytu  LIDERA TURYSTYKI. 

Prace zabezpieczaj ce przy ruinach zamku w Muszynie  
Podpisana zosta a umowa na realizacj  przedsi wzi cia pn.: „Badania 
archeologiczno-architektoniczne oraz prace zabezpieczaj ce i budowlane zespo u
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obiektów obronnych w Muszynie (zamek i gródek)” - etap II. Realizacja zadania ma 
na celu ochron  i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez 
zabezpieczenie - konserwacj  i rewaloryzacj  wybranych fragmentów murów 
(odkrytych podczas prac archeologicznych w roku 2007 i wcze niej) oraz 
zachowanie oryginalnej substancji reliktów zamku biskupów krakowskich (obiekt 
pochodzi z ko ca XIV w). Przeprowadzenie prac zabezpieczaj cych polega  b dzie
na naprawieniu murów cian i lica cian, naprawieniu korony murów oraz 
nadbudowaniu murów do wysoko ci oko o 50 cm. 
Termin realizacji zadania up ywa 30 listopada 2009 r. Warto  przedsi wzi cia to 
kwota 369.197 z  i pochodzi ona ze Stowarzyszenia „Klucz Muszy ski” w Muszynie. 

,

Kolejny etap rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej 
Rozpocz te zosta y prace zwi zane z realizacj  zadania „Rozbudowa systemu 
gospodarki wodno- ciekowej gminy Muszyna w ramach projektu „Ochrona dorzecza 
granicznej rzeki Poprad poprzez realizacj  wspólnego projektu wodno-
kanalizacyjnego Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (PL) oraz Združenia Obcí 
Mikroregionu Min ol (SK)” realizowanego w ramach Programu Wspó pracy 
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika S owacka 2007-2013”. Projekt 
obejmuje wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej na Zapopradziu, w rejonie ul. 
Ogrodowej, a tak e cznej sieci kanalizacyjnej i wodoci gowej w kierunku ul. 
Pu askiego. Warto  zadania wynosi 1.679.741 z . Dotacja uzyskana z Programu 
Wspó pracy Transgranicznej Rzeczpospolitej Polska - Republika S owacka 2007-
2013 ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 71,57% 
ca kowitych kosztów. Pozosta e rodki pochodz  z bud etu gminy. Zadanie jest 
realizowane wspólnie z Mikroregionem „Mincol”, który realizuje oczyszczalni
cieków i sie  kanalizacyjn  we wsi ir  a nasza gmina jako partner wiod cy

odpowiada za ca o  prowadzonej po obu stronach granicy inwestycji. Termin 
realizacji zadania up ywa dnia 15.12.2009 r. 

Zatwierdzona lista rankingowa Planów Rozwoju Uzdrowisk 
Zarz d Województwa Ma opolskiego Uchwa  Nr 1079/09 z dnia 22.09.2009 r. 
zatwierdzi  list  rankingow  Planów Rozwoju Uzdrowisk, które przesz y pozytywnie 
etap oceny merytorycznej. Na li cie tej znalaz y si  2 nasze plany:  
− Plan Rozwoju Uzdrowiska Muszyna na lata 2009-2015 obejmuj c budow  Parku 

Zdrojowego „Zapopradzie” oraz Miejskiego Parku Zdrojowego „Baszta”, który 
uzyska  89,58%,

− Plan Rozwoju Uzdrowiska egiestów-Zdrój na lata 2009-2015, który uzyska
88,54%.

Na li cie tej umieszczane s  plany, które uzyska y, co najmniej 60% mo liwych do 
uzyskania punktów na etapie oceny merytorycznej. Po tej ocenie sk ada si  pe n
dokumentacj  projektow  wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Dobre plany z o y y
wszystkie uzdrowiska i wszystkie uzyska y mo liwo  z o enia docelowych 
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wniosków. Planowane dotacje wynosz  4 do 5 mln z  na jedno uzdrowisko. Jedynie 
gmina Muszyna uzyska a prawo z o enia trzech wniosków o cznym dofinansowaniu 
do 13 mln z .

B dzie budowany nowy budynek muzeum 
Og oszony zosta  przetarg na rekonstrukcj  budynku zajazdu na terenie Zespo u
Dworskiego w Muszynie w ramach projektu "Wielofunkcyjne domy w Muszynie, 
ubotínie i Dubovicy – centra rozwoju wspó pracy transgranicznej Gminy Muszyna 

i mikroregionów Min ol i Horná Torysa".  W ramach zadania dokonana zostanie 
rozbiórka budynku zajazdu (obecne muzeum), budowa (rekonstrukcja) budynku 
zajazdu wraz z instalacjami o pow. zabudowy 294,57 m2, zagospodarowanie terenu, 
budowa przy czy, dostawa i monta  wyposa enia. Termin zako czenia zadania 
up ywa dnia 31.05.2010 r. 

Budowa remizy OSP na Folwarku 
Trwa realizacja zadania pn. „Budowa gara u Ochotniczej Stra y Po arnej Muszyna-
Folwark - etap II” w ramach, którego zostan  wykonane ciany ceramiczne parteru 
(282,627 m2) oraz strop nad parterem (212,69 m2). Koszt inwestycji wyniesie 91.500 
z . Gmina na ten cel otrzyma a pomoc finansow  z bud etu Województwa 
Ma opolskiego w wysoko ci 33.074 z .
Etap I zrealizowany w 2008 r. za kwot  220.000 z  obejmowa  budow aw i cian
fundamentowych do poziomu 0,00 oraz budow cian elbetowych o wysoko ci 3,30 
m i 4,30 m. 
W tym roku zostanie zrealizowany równie  etap III, obejmuj cy budow cian
ceramicznych poddasza (160,53 m2), na który ju  zosta  og oszony przetarg. 

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Powro niku 
Trwaj  prace przy budowie newralgicznego, chocia  niewielkiego odcinka chodnika 
w rejonie przejazdu kolejowego w Powro niku. Warto  prac budowlanych wynosi 
ok. 47 tys. z . W istotny sposób wp ynie on na popraw  komfortu i bezpiecze stwa
pieszych w miejscu gdzie krzy uje si  ruch pieszych, tor kolejowy i skrzy owanie 
dróg.

Remont dróg gminnych w Szczawniku, Powro niku i Jastrz biku  
Kolejne boczne odcinki dróg gminnych otrzyma y now  nawierzchni . W Szczawniku 
na drodze gminnej nr 290 wykonano nawierzchni  asfaltow  na d ugo ci 120 mb za 
kwot  42.000 z . W Powro niku trwa nak adanie nawierzchni asfaltowej na dwóch 
odcinkach (tj. na wysoko ci oczyszczalni cieków i dzia ka nr 263) o cznej d ugo ci
258 mb i warto ci 88.645 z . Z kolei w Jastrz biku zrealizowano nawierzchni
asfaltow  na drodze rolnej nr 82, d ugo ci 500 mb, za kwot  75.376 z . By  to drugi 
planowany od dawna na wrzesie  etap poprawy dojazdu do pojedynczych enklaw 
domów. cznie na program poprawy stanu dróg wewn trznych gmina przeznaczy a
w tym roku ok. 500 tys. z .
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