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SZANOWNI PAŃSTWO! 
MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY 
UZDROWISKOWEJ MUSZYNA! 
 

  Pierwsze miesiące 2011 roku mamy już za sobą. Przyniosły one wiele 
radosnych chwil związanych z pozyskaniem znaczących środków na realizację 
bardzo ważnych - wręcz strategicznych - dla Ziemi Muszyńskiej zadań (obwodnica, 
wały przeciwpowodziowe), ale też przyniosły lub zasiały niepokój dotyczący 
przyszłości gminy związany z radykalnym zmniejszeniem dochodów 
budżetowych gminy, a w tym szczególnie subwencji oświatowej. Zmusiło nas to 
do podjęcia działań organizacyjnych w sferze zatrudnienia pracowników oświaty, 
zmierzających do zrównoważenia budżetu gminy i wyprowadzenia finansów oświaty 
na prostą. Nie wiąże się to oczywiście z likwidacją szkół (tak jak to się dzieje 
w innych gminach), ale wiąże się ze zmianą formy zatrudnienia nauczycieli w tzw. 
„małych szkołach”. Po prostu stawiamy sprawę uczciwie; - w małych szkołach, 
(których w naszej gminie jest dużo) gdzie klasa liczy od 4 do 13 uczniów nie stać nas 
na zatrudnianie nauczycieli na podstawie Karty Nauczyciela (z pensum 18 godzin 
tygodniowo i wszystkimi występującymi przywilejami). Nie chcemy likwidować szkół 
i dlatego proponujemy zatrudnienie nauczycieli w tych szkołach na podstawie umowy 
o pracę, z pensum być może tym samym lub minimalnie większym (20-24 godziny 
pracy tygodniowo), ale bez dodatkowych przywilejów – niemożliwych do spełnienia 
przez Gminę. Gwarantujemy nauczycielom tych szkół pracę, ale na ogólnych 
zasadach i bez przywilejów. Tym samym ratujemy zarówno szkołę, jak i miejsca 
pracy. Wiem, że nauczyciele, których te działania dotkną nie będą podzielać tej 
argumentacji. Spodziewam się nawet różnego przeciwdziałania tym zmianom. Ale 
wydaje mi się, że przed nami perspektywa jest jednoznaczna, albo uchronimy 
istnienie wszystkich szkół, albo przez upór i próbę uratowania pensum w wysokości 
18 godzin tygodniowo dla kilku nauczycieli doprowadzimy do likwidacji części szkół. 
Nie da się, bowiem dalej utrzymywać na niezmienionym poziomie zatrudnienia 
nauczycieli, jeżeli w przeciągu 3 lat liczba dzieci w szkołach zmniejszyła się aż 
o 122 uczniów i ta tendencja dalej się utrzymuje. Trzeba też pamiętać, że zmiany 
organizacyjne,- które są teraz podejmowane - dadzą efekt finansowy dopiero 
w latach następnych. Natomiast wprowadzone rozwiązania dadzą trwałość 
funkcjonowania systemu organizacyjnego oświaty i zatrudnienia, przez co najmniej 6 
lat. Wydaje się, więc, że warto sprostać wyzwaniom i mieć gwarancję 
funkcjonowania systemu w perspektywie tak długiego czasu.  
         Szanowni Państwo! 
Od połowy marca br. Urząd Miasta i Gminy będzie pracował w poniedziałki od godz. 
8.30 – 16.30. Zrealizowałem w ten sposób postulat mieszkańców dotyczący 
wydłużenia czasu pracy Urzędu - w jeden dzień w tygodniu - na godziny 
popołudniowe. Ma to umożliwić mieszkańcom naszej gminy załatwienie spraw 
urzędowych bez potrzeby zwalniania się z pracy. Tym samym nasza gmina dołączyła 
do licznej rzeszy gmin w Polsce, które zapewniają obsługę interesantów także 
w godzinach popołudniowych. Wiem, że to rozwiązanie nie wszystkim pracownikom 
się podoba, ale muszą o tym wiedzieć, że pracują w specyficznej instytucji, która jest 
utworzona dla obsługi swoich mieszkańców, i to ich interes (a nie interes 
pracowników) musi być interesem nadrzędnym. 
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         Szanowni Państwo! 
Rok bieżący pozwoli na realizację inwestycji, o które gmina zabiegała od wielu lat. 
Dotyczy to szczególnie obwodnicy Rynku i II etapu wałów przeciwpowodziowych na 
tzw. Folwarku. Wiem, że wielu osobom wydaje się, iż uzyskanie dofinansowania 
takich inwestycji jest bardzo proste. Tymczasem nie tylko nie jest proste, ale wymaga 
wielu zabiegów. Muszyna uzyskała dofinansowanie budowy obwodnicy niemalże 
w ostatniej chwili, bo przecież pieniądze unijne na ten cel już dawno zostały 
wyczerpane. Tylko życzliwości Zarządu Województwa Małopolskiego z jego 
Marszałkiem Markiem Sową na czele zawdzięczamy to, że są dla nas pieniądze 
zarówno na budowę obwodnicy jak i II etapu wałów przeciwpowodziowych. Są 
również pieniądze na realizację kolejnego etapu Parku Zdrojowego „Baszta” 
i dzielnicy Uzdrowiskowej „Zapopradzie”. Są także pieniądze na inne ważne dla 
gminy zadania. Pamiętać jednak musimy, że do każdego zadania musimy dołożyć 
własne środki, a tych w budżecie gminy po prostu brakuje, bo nie jesteśmy wcale 
gminą bogatą. Póki co korzystamy z kredytów na zapewnienie udziału własnego, ale 
kiedyś ta możliwość się skończy, a kredyty musimy spłacić. Dlatego wielką wagę 
przywiązywać będziemy do nowych inwestycji, które dadzą miejsca pracy i podatki. 
Pomimo wielu trudności, jakie napotykamy na drodze nie cofniemy się na pewno 
przed realizacją Kompleksu Narciarskiego łączącego Jaworzynę Krynicką ze 
Szczawnikiem i Jastrzębikiem. Nie cofniemy się przed realizacją infrastruktury 
uzdrowiskowej i turystycznej, która da nowe miejsca pracy i podatki. Gmina, – jeżeli 
się chce rozwijać - musi zadbać o swoje dochody, bo przecież nie mamy lokalnej 
mennicy do produkcji złotówek. A w jaki sposób my możemy zadbać o swoje 
dochody, jeżeli nie poprzez rozwój? Mam nadzieję, że w tym roku będziecie 
Państwo świadkami kolejnych dużych inwestycji, które po kilku latach przełożą się na 
zdecydowaną poprawę sytuacji gospodarczej naszej gminy, a tym samym i jej 
mieszkańców.  
       Z wyrazami szacunku 
       Jan Golba 
       Burmistrz Muszyny    
BUDŻET ROKU 2011  
Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przyjęła budżet gminy na 2011 r. 
Ustalono dochody i przychody oraz wydatki i rozchody budżetowe na rekordowym 
poziomie 86 425 012,92 zł. Trzeba jednak stwierdzić, że budżet ten – po uzyskaniu 
kolejnych dotacji - jeszcze zdecydowanie wzrośnie. 
 
Do najistotniejszych dochodów i przychodów gminy należą:  

1) dochody bieżące w wysokości 29 383 514,10 zł 
Wśród nich na czoło wysuwają się następujące dochody:  
 wpływy z podatków i opłat - 12 536 205,77 zł,  
 subwencja oświatowa – 8 412 171,00 zł,  
 dotacje celowe na świadczenia z opieki społecznej - 4 468 770,00 zł, 
 najem i dzierżawa składników majątkowych - 719 695,00 zł, 
 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych 
źródeł - 191 062,00 zł, 

 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich - 247 812,83 zł 

2) dochody majątkowe w wysokości 36 386 356,90 zł  
Wśród nich najwyższe planowane dochody to:  

 dotacje z programów unijnych w wysokości - 24 340 792,90 zł, 
 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji - 9 650 000,00 zł, 
 dochody za sprzedaży mienia - 2 354 220,00 zł, 

3) planowane kredyty i pożyczki - 20 655 141,92 zł. 
 
Planowane ważniejsze wydatki w 2011 r. to między innymi: 
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1) wydatki majątkowe - 50 359 060,00 zł, w tym: 

 Obwodnica Muszyny - Uporządkowanie ruchu w centrum Muszyny, droga 
odbarczająca w kierunku granicy państwa - etap I - 12 323 613,00 zł, 

 Budowa Parku Zdrojowego Zapopradzie - 6 000 000,00 zł, 
 Budowa Miejskiego Parku Zdrojowego Baszta - 3 666 667,00 zł, 
 Przebudowa odcinka 0+000-0+800 drogi gminnej ul. Leśna w Muszynie  

- 9 050 000,00 zł, 
 Budowa nowego budynku dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złockiem 

jako końcowy element reformy sieci szkół w gminie Muszyna - 3 568 000,00 
zł, 

 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 2 050 000,00 zł, 
 pozostałe wydatki majątkowe - 13 700 780,00 zł, 

2) wydatki bieżące - 29 379 211,00 zł, w tym: 
 oświata i wychowanie - 11 886 889,00 zł, 
 edukacyjna opieka wychowawcza - 212 407,00 zł, 
 pomoc społeczna - 5 567 827,00 zł, 
 funkcjonowanie rady gminy i urzędu - 3 989 922,00 zł, 
 oświetlenie ulic, placów i dróg - 865 000,00 zł, 
 koszt obsługi długu publicznego - 814 983,00 zł, 
 oczyszczanie miasta i gminy (zimowe i letnie) - 720 000,00 zł, 
 gospodarka mieszkaniowa 620 549,00 zł, 
 promocja gminy - 242 550,00 zł, 
 rezerwy ogólne i celowe - 377 200,00 zł, 
 realizacja mikroprojektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

- 279 541,74 zł, 
 realizacja mikroprojektów z Programu Współpracy Transgranicznej Polska 

Republika Słowacka 2007 - 2013 - 208 618,00 zł, 
 zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi i profilaktyka 

zdrowotna - 275 000,00 zł, 
 utrzymanie zieleni - 225 000,00 zł, 
 dotacja dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury - 590 000,00 zł, 
 dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - 316 000,00 zł, 
 ochrona zabytków - 323 000,00 zł, 
 kultura fizyczna i sport -292 000,00 zł, 
 utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych - 236 000,00 zł, 
 gospodarka leśna 309 000,00 zł, 
 plany zagospodarowania przestrzennego - 152 000,00 zł, 
 pozostałe wydatki bieżące - 875 724,26 zł. 

3) Spłaty kredytów i pożyczek - 6 686 741,92 zł. 
Budżet gminy na rok 2011 choć jest budżetem wyjątkowo proinwestycyjnym (50 mln 
zł środków na inwestycje), to jednak jest budżetem bardzo trudnym do realizacji, bo 
na każde dofinansowanie ze środków pozabudżetowych gmina musi zabezpieczyć 
swój udział własny, którego zapewnienie może przekroczyć możliwości gminy, bo 
ciążą na niej zobowiązania finansowe z lat poprzednich, które w tej chwili się 
kumulują. Ponadto trzeba wiedzieć, że Muszyna wydaje olbrzymie środki na bieżące 
funkcjonowanie gminy tzw. wydatki bieżące (oświata, pomoc społeczna, kultura, 
sport, administracja, utrzymanie czystości, oświetlenie ulic, gospodarka 
mieszkaniowa, OSP, koszt obsługi długu publicznego, gospodarka komunalna itd). 
Tymczasem w roku 2011 budżet gminy musi być zrównoważony, co oznacza, że 
gmina nie może wydać więcej środków na wydatki bieżące niż ma dochodów 
bieżących. To powoduje, że dla zrównoważenia budżetu gmina musi poszukiwać 
oszczędności w wydatkach bieżących. Jak więc w takiej sytuacji mówić o rozwoju 
gminy?  Wiadomości dobre dla budżetu gminy to przede wszystkim olbrzymie środki 
pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych (obwodnica, Park Zdrojowy „Baszta”, 
Dzielnica Uzdrowiskowa „Zapopradzie”). Wiadomości złe to radykalne obniżenie 
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dochodów gminy w stosunku do roku ubiegłego, aż o kwotę 5 mln zł. Z tej kwoty 
największe obniżenie dochodów nastąpiło w subwencji oświatowej, bo aż 
o kwotę 1,3 mln zł. Oznacza to, że do funkcjonowania szkół musimy dołożyć 
z budżetu gminy aż (!)  ....... 3,5 mln zł (poza inwestycjami). Ponieważ zgodnie 
z przepisami budżet musi być zrównoważony, nie możemy na funkcjonowanie szkół 
zaciągnąć kredytu. Oznacza to potrzebę przereorganizowania oświaty, której 
kosztów utrzymania nie pokrywają nam nawet........(?) dochody własne. Będzie na 
ten temat mowa w innym artykule. Pomimo tych wielkich trudności budżetowych 
spotęgowanych jeszcze przez ubiegłoroczne skutki powodzi Muszyna będzie 
realizować w najbliższych dwóch latach epokowe dla niej inwestycje, które całkowicie 
zmienią oblicze gospodarcze całej gminy i umożliwią uruchomienie działalności 
gospodarczej przez wiele osób. Pozwolą też na pozyskanie nowych inwestorów 
i dalszy rozwój turystyki.  
 
OBWODNICA MUSZYNY FAKTEM 

 
W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 
gmina Muszyna, Uchwałą Nr 205/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 
lutego 2011 r., otrzymała dofinansowanie w wysokości 18.583.441,39 zł do budowy 
obwodnicy Muszyny. Nasz projekt „Obwodnica Muszyny - uporządkowanie ruchu 
w centrum Muszyny - budowa drogi odbarczającej w kierunku granicy państwa jako 
drogi gminnej klasy Z”, po wstępnej ocenie, został umieszczony na pierwszym 
miejscu listy rezerwowej. Zarząd Województwa Małopolskiego, po ocenie 
strategicznej, zdecydował o częściowym dofinansowaniu projektu. Spowodowane 
jest to rezygnacją z realizacji zadania pn. „Obwodnica Olkusza” oraz uwolnieniem się 
dodatkowych środków w związku z nałożonymi korektami w zakresie projektów 
realizowanych w ramach innych działań. Nasz wniosek o dofinansowanie budowy 
obwodnicy był określony na kwotę 23.655.260,58 zł. Zarząd Województwa 
Małopolskiego zamierza przeznaczyć wszelkie uwolnione środki w ramach tego 
programu na dofinansowanie do pełnej kwoty budowy naszej obwodnicy. Budowa 
obwodnicy otworzy nowe perspektywy rozwoju Muszyny, bowiem: 1) Rynek zostanie 
uwolniony od ruchu pojazdów i parkingu, 2) zaistnieje możliwość uruchomienia 
ciągów spacerowych (deptak) przy ul. Kościelnej, w Rynku, ul. Kity, 3) możliwe 
będzie uruchomienie ogródków letnich na płycie Rynku, 4) powstanie szansa 
przeprowadzenia rewitalizacji kamieniczek i zabytkowych obiektów przy Rynku, 
5) stworzy się możliwość podjęcia prac przy rekonstrukcji piwnic pod płytą Rynku 
i plantami. 
 
DOTACJA NA USUWANIE SKUTKÓW POWODZI 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych przyznało gminie Muszyna dotację 
w wysokości 1.550.000 zł na następujące zadania: 

 Odbudowa kładki pieszej o konstrukcji stalowo-drewnianej na potoku Szczawnik 
(droga nad remizą) 

 Odbudowa kładki pieszej o konstrukcji stalowo-drewnianej na potoku Muszynka 
(Powroźnik - do zabudowań p. Cieśli i Polańskich) 

 Odbudowa mostu nr 2 w drodze gminnej przez Milik (środkowy most) 
 Odbudowa mostu w drodze dojazdowej do lasów gminnych w Żegiestowie (droga 

na Magierówkę) 
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 Odbudowa drogi gminnej 292906K - droga dojazdowa do zabudowań 

mieszkalnych przy ul. Jasna i Słoneczna (od mostu pod Basztą do stadionu 
sportowego) 

Na powyższe zadania zostaną przeprowadzone przetargi do 29.04.2011 r. 
 

ZŁA SYTUACJA FINANSOWA W OŚWIACIE. TEGOROCZNA 
SUBWENCJA OŚWIATOWA DLA MUSZYNY NIŻSZA AŻ O (!)... 1,3 mln zł  
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna - tak jak wiele gmin w Polsce - staje, co roku 
przed trudnym zadaniem dofinansowania oświaty na swoim terenie. Środki 
finansowe otrzymane w formie tzw. subwencji oświatowej pokrywają tylko 
w części to zadanie, pozostałe - co roku coraz większe - przeznaczane są na 
utrzymanie szkół z budżetu gminy. Dotychczas występujące zasady zwiększania 
subwencji nie rekompensują bardzo wysokich kosztów wynikających z coraz to 
mniejszej liczby uczniów w oddziale, konieczności wypłaty coraz to większych 
elementów wynagrodzenia nauczycieli, utrzymania i remontów bazy oświatowej. 
W roku 2010 gmina otrzymała z tytułu subwencji oświatowej kwotę 9 658 842,00 zł 
natomiast na rok 2011 subwencja przewidziana dla naszej gminy stanowi kwotę 
8 412 171,00 zł i jest o 1 246 671,00 zł mniejsza w stosunku do roku poprzedniego. 
Trzeba wiedzieć, że w latach 2008 – 20011 liczba uczniów zmniejszyła się o 122 
dzieci. W tym czasie zmniejszyła się liczba etatów nauczycielskich o 1,5 etatu, 
a powinna się zmniejszyć o 6,5 etatu. Niestety nie zmniejszyła się liczba oddziałów 
(klas) ze względu na bardzo mało liczebne oddziały w większości szkół wiejskich 
(w klasie od 4 - do 13 uczniów). Jest, zatem oczywiste, że tak drastyczne 
zmniejszenie subwencji oświatowej musiało zachwiać budżetem gminy. 
 
Poniżej wykresy przedstawiające sytuację w latach 2008-2011 tj. liczbę uczniów i kwotę otrzymanej 
subwencji.    

  
 

Prognozowany na rok 2011 koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach na terenie 
naszej Gminy przedstawia się następująco: 
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Wydatki na oświatę w latach 2008-2011 w podziale na subwencję i środki własne przedstawiają się 
następująco: 

 
 

Przykładowe koszty utrzymania ucznia i otrzymana subwencja na jednego ucznia: 

 
 

Niektórzy proponują nam, aby zmienić charakter miejski niektórych obszarów gminy 
na wiejski, celem odzyskania subwencji oświatowej liczonej jak dla miast do 5 tys. 
mieszkańców. Takie rozwiązanie oczywiście teoretycznie byłoby możliwe, ale 
inicjatywa w tym zakresie nie może należeć do burmistrza. Ale nawet przywrócona 
subwencja nie jest w stanie pokryć rosnących kosztów oświaty, które wynikają z niżu 
demograficznego i braku racjonalizacji sieci szkół. W związku z zaistniałą sytuacją 
Gmina została zmuszona do szukania nowych rozwiązań organizacyjnych, które 
pozwoliłyby dalej utrzymać małe szkoły bez ich likwidacji. Taką możliwość daje 
ustawa o systemie oświaty zgodnie, z którą jednostka samorządu terytorialnego, 
będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na 
podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej 
opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać, w drodze 
umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie 
fizycznej, prowadzenie takiej szkoły. Przekształcenie,- to racjonalny sposób na 
uratowanie małej szkoły. Szkoła pozostaje placówką publiczną, bezpłatną dla ucznia 
i ogólnie dostępną. Oznacza to mówiąc najprościej, że w statusie takiej szkoły i jej 
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ucznia nic się nie zmienia (szkoła dalej funkcjonuje jako publiczna, dzieci nie 
zostają nigdzie przeniesione, nie zmienia się program nauczania), natomiast zmienia 
status nauczyciela, który z chwilą przekazania takiej szkoły nie jest w niej 
zatrudniony na podstawie Karty Nauczyciela, ale na podstawie umowy o pracę. 
Oznacza to, że obowiązkowy tygodniowy wymiar czasu pracy nauczyciela w takiej 
szkole nie wynosi 18 godzin, ale może wynosić 20 godzin, 22 godziny, czy 24 
godziny (taki maksymalny czas pracy może dotyczyć nauczycieli najmniejszych 
szkół). Na prośbę mieszkańców podajemy tygodniowy wymiar obowiązkowego czasu 
pracy nauczyciela (nauczyciel przedmiotu - 18 godzin, nauczyciel zatrudniony na 
świetlicy – 20 godzin, nauczyciel w przedszkolu /dzieci klasy „O” – 22 godziny, 
nauczyciel w przedszkolu - 25 godzin, bibliotekarz - 30 godzin).  
W dniu 23 lutego br. Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna podjęła uchwałę 
umożliwiającą prowadzenie 3-ch szkół w tym systemie tj. szkół w Jastrzębiku, Miliku, 
Andrzejówce. W dwóch przypadkach (szkoła w Jastrzębiku i Miliku) zgłosiły się już 
osoby do prowadzenia tych szkół w nowym systemie i otrzymały na to zgodę. 
W przypadku najmniejszej w gminie szkoły w Andrzejówce trwają rozmowy na temat 
jej prowadzenia. Należy zaznaczyć, że w momencie przekształcenia propozycję 
prowadzenia szkoły w nowym systemie otrzymują w pierwszej kolejności zatrudnieni 
w niej nauczyciele. Dopiero ich wyraźna odmowa spowodować może, że szkoła 
zostanie przekazana do prowadzenia innej osobie. Niezależnie od tego nowy 
pracodawca zobowiązany jest zaproponować dotychczas zatrudnionym 
nauczycielom dalszą pracę w tej szkole. Oczywiście nauczyciele mogą odmówić 
przyjęcia nowych warunków i dopiero wówczas stracą pracę. Rozważana jest 
także zmiana rejonizacji szkół dla uczniów szkół podstawowych - klas IV-VI 
i Gimnazjum np. dzieci z Andrzejówki czy Jastrzębika zamiast na Złockie 
uczęszczałyby do Zespołu Szkół Nr 1 w Muszynie. Pozwoliłoby to na zmniejszenie 
liczby oddziałów i tym samym uzyskanie tak bardzo niezbędnych oszczędności 
pozwalających na dalsze funkcjonowanie wszystkich szkół. Przewiduje się także 
umożliwienie, (jeżeli będą chętni) prowadzenia szkół na Folwarku i Żegiestowie 
w systemie zlecenia osobie prawnej lub fizycznej. System, który proponuje Gmina 
Muszyna zdecydowanie odbiega od rozwiązań, jakie przyjęły inne gminy, a które po 
prostu likwidują lub łączą szkoły. Naszym zamiarem nie jest likwidacja szkoły, ale 
umożliwienie jej dalszego prowadzenia, choć na innych warunkach. Nowy system 
stwarza też możliwość uruchamiania przy „małych szkołach” niepublicznych 
przedszkoli, których w naszej gminie w ogóle nie ma, a są warunki do ich 
prowadzenia. Różnica między publicznym, a niepublicznym przedszkolem jest tylko 
taka, że w niepublicznych przedszkolach nauczyciele zatrudnieni są na podstawie 
umowy o pracę, a w publicznych na podstawie Karty Nauczyciela. Z rozmów 
z niektórymi Radami Rodziców, a także nauczycielami wynika, że nauczyciele 
generalnie zdają sobie sprawę z nieuchronnego procesu przekształcania szkół 
i zapewne zwiększy się liczba chętnych na uruchamianie przedszkoli niepublicznych 
i prowadzenie także innych szkół w naszej gminie w tym systemie. A to może być 
tylko z korzyścią dla uczniów, rodziców i młodych nauczycieli, którzy dotąd nie mieli 
pracy. Dla tych nauczycieli, którzy dotąd uczyli w innym systemie będzie to szansa 
na dalsze utrzymanie zatrudnienia. Nie idziemy na rewolucyjne rozwiązania, ale 
chcemy drogą ewolucyjną dokonać procesu niezbędnych przekształceń systemu 
oświaty w naszej gminie. 
 
WSPÓLNA STRAŻ MIEJSKA 
Wkrótce Straż Miejska z Krynicy - Zdroju zadba o porządek publiczny również na 
terenie naszej gminy. Włodarze sąsiadujących ze sobą gmin Muszyny i Krynicy - 
Zdroju podjęli działania zmierzające do zawarcia porozumienia międzygminnego 
w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej. Strażnicy z Krynicy - Zdroju będą 
m.in. pilnowali porządku w centrum uzdrowiska, dyscyplinowali niewłaściwie 
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parkujących kierowców i tych, którzy lekceważą ograniczenia prędkości. Ponadto 
strażnicy będą też zachęcać właścicieli posesji do większej dbałości o porządek. 
 
 
DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ SP. Z O. O. W MUSZYNIE  
 
Szanowni Państwo! 
 
W bieżącym numerze Biuletynu Informacyjnego zamieszczamy sprawozdanie  
z dotychczasowej działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  
w Muszynie. Sprawozdanie stanowi uzupełnienie do informacji zamieszczonych  
w grudniowym Biuletynie Informacyjnym. 
 
1. Zmiany organizacyjne w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej sp. 

z o.o. w Muszynie 
 
W trosce o poprawę jakości i efektywności pracy PGK początkiem 2011 roku 
opracowano (w ramach programu rozwoju) i wprowadzono szereg zmian 
organizacyjnych. Z Zakładu Usług Komunalnych wydzielony został i utworzony 
odrębny Zakład Budowlano-Remontowy. Kluczowym założeniem Zakładu jest 
realizowanie wszelkich zleceń zewnętrznych o charakterze budowlanym 
i remontowym. Ilość prac remontowo-budowlanych wykonanych w roku 2010 
(szczegółowy wykaz pkt 3) świadczy o rosnącym zapotrzebowaniu rynkowym na 
powyższe usługi. Pozyskane w ramach prac zleconych środki finansowe przyczynią 
się do rozwoju spółki, a także poprawią kluczowy dla mieszkańców miasta i gminy 
Muszyna stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Jesteśmy przygotowani 
personalnie i sprzętowo do wykonywania różnych prac z zakresu infrastruktury 
drogowej i wodno-kanalizacyjnej. Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych 
usług. 
 
2. Nowy system gospodarki odpadami w 2011 r. na terenie miasta i gminy 

Muszyna 
 
Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 stycznia 
2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów  
z nieruchomości, wprowadzony zostanie od 01.04.2011 r. nowy system gospodarki 
odpadami na terenie miasta i gminy Muszyna polegający na wprowadzeniu 
zróżnicowanych stawek za odbiór odpadów komunalnych. Zgodnie z Uchwałą będą 
obowiązywać dwie stawki za odbiór odpadów od mieszkańców: stawka normalna za 
odbiór odpadów posegregowanych oraz stawka o 100% wyższa za odpady, które 
nie zostały poddane segregacji. Rozwiązanie to ma na celu zmotywowanie 
dokonywania selekcji odpadów „u źródła”, czyli w każdym gospodarstwie domowym, 
obiekcie handlowym itp. Aktualnie tak naprawdę wiemy, że prowadzona obecnie 
segregacja przez mieszkańców gminy jest niewystarczająca i wymaga większego 
zaangażowania. Konieczność wywozu odpadów komunalnych poza teren gminy 
spowodowana zamknięciem składowiska odpadów w Andrzejówce w 2010 r. 
wymusza podejmowanie działań w kierunku zmniejszania ilości wywożonych 
odpadów. Osiągnięcie tego celu jest możliwe pod warunkiem włączenia się 
wszystkich mieszkańców w segregację polegającą na odzysku surowców wtórnych. 
Selekcja odpadów przyniesie wymierne korzyści w postaci zmniejszenia kosztów za 
wywóz odpadów poza teren gminy oraz zmniejszenie (w przyszłości) stawek opłat za 
wywóz i odbiór odpadów. Apelujemy o solidarne włączenie się do programu. 
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3. Wykaz prac zewnętrznych wykonanych przez Spółkę w 2010 roku: 
 
W roku 2010 r. udało się nam wykonać szereg prac zewnętrznych w ramach 
dodatkowych zleceń realizowanych przez pracowników Spółki. Prace obejmowały 
również roboty z zakresu usuwania skutków powodzi. 
Wykaz prac: 
1. Budowa parkingu przy ośrodku zdrowia w Muszynie - wartość 40 260,00 zł, 
2. Przebudowa kanalizacji przy Szkole Podstawowej w Żegiestowie  

- wartość 28 060,00 zł, 
3. Remont drogi ul. Ogrodowa (boczna) - wartość 47 663,79 zł, 
4. Przebudowa drogi i ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiku  

– wartość 31 964,00 zł, 
5. Przebudowa drogi do cmentarza w Żegiestowie – wartość 65 378,41 zł, 
6. Remont drogi ul. Kościuszki (boczna) – wartość 61 289,95 zł, 
7. Remont drogi po powodzi w Złockiem – wartość 64 777,09 zł, 
8. Remont drogi ul. Ogrodowa – Malnik – wartość 56 878,93 zł, 
9. Remont drogi do cmentarza – wartość 65 445,01 zł, 
10. Budowa drogi ul. Ogrodowa (boczna) – wartość 64 972,45 zł, 
11. Budowa ogrodzenia przy Szkole w Jastrzębiku – wartość 33 000,00 zł, 
12. Przebudowa przyłącza do budynku ul. Ogrodowa – wartość 30 134,00 zł, 
13. Remont przepompowni ścieków: Al. Zdrojowa, Milik, Żegiestów – łączna wartość 

61 122,21 zł, 
14. Remont przepompowni ścieków przy oczyszczalni ścieków w Żegiestowie - 

wartość 61 765,04 zł, 
15. Odbudowa uszkodzonej kanalizacji po powodzi w Powroźniku - wartość 

62 994,79 zł, 
16. Odbudowa ogrodzenia oraz budynku magazynowego po powodzi przy 

oczyszczalni w Żegiestowie – wartość 40 981,14 zł, 
17. Odbudowa ogrodzenia, odtworzenie nasypu przy budynku oczyszczalni  

w Andrzejówce po powodzi – wartość 48 247,34 zł, 
18. Wykonanie fosy, ułożenie koryt odwodnieniowych przy drodze w Jastrzębiku - 

wartość 20 230,67 zł, 
19. Odbudowa kanalizacji wraz z odtworzeniem korpusu drogi po powodzi ul. Jasna,  

ul. Słoneczna - wartość 352 497,32 zł, 
20. Prace wykonywane w trakcie powodzi oraz prace związane z usuwaniem skutków 

powodzi na terenie miasta i gminy Muszyna – wartość 73 417,16 zł, 
21. Remont i przełożenie nawierzchni z kostki w Rynku – wartość 17 080,00 zł, 
22. Wykonanie przepustu w Szczawniku – wartość 10 218,72 zł, 
23. Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Rolanda – wartość 4 860,48 zł, 
24. Inne drobne prace remontowe – łączna wartość 41 756,09 zł. 
Łączna wartość zrealizowanych zadań wyniosła w 2010 roku: 1 384 994,59 zł. 
 
4. Wykaz prac inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodno – 

kanalizacyjnej zrealizowanych przez Spółkę w 2010 roku: 
 
1. W minionym roku został zakupiony system do zdalnego odczytu wodomierzy 

wraz z partią odpowiednich wodomierzy na terenie gminy Muszyna. Realizacja 
całego przedsięwzięcia została podzielona na etapy z uwagi na koszty, jakie 
muszą zostać poniesiona na ten cel. Wprowadzenie zdalnych odczytów 
spowoduje, że odczyty stanów wodomierzy odbywać się będą bez konieczności 
wejścia na posesje, co w znacznym stopniu skróci czas dokonywania odczytów. 

2. Wprowadzanie i wdrażanie systemu monitorującego infrastrukturę wodno-
kanalizacyjną, w tym monitoring sieci wodociągowej. W ramach realizacji 
pierwszego etapu w ubiegłym roku wykonano instalację monitorującą zbiorniki 
wody przy stacji uzdatniania wody „Jasieńczyk” oraz zbiorniki wyrównawcze 
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„Malnik”. Zainstalowanie całego systemu monitorującego sieci pozwoli 
w znaczącym stopniu ograniczyć niekontrolowane straty wody, nielegalne 
przyłącza itp., umożliwi również szybszą lokalizację awarii sieci (awarie 
niewidoczne na powierzchni terenu). Realizacja ww. przedsięwzięcia pozwoli 
administratorowi sieci ograniczyć koszty produkcji i uzdatniania wody 
dostarczanej do mieszkańców Muszyny. 

3. W trosce o jakość uzdatnianej wody dla miasta i gminy w ubiegłym roku 
wyposażono laboratorium stacji uzdatniania wody „Jasieńczyk” w specjalistyczne 
urządzenia do instrumentalnego badania wody surowej oraz wody uzdatnionej. 
Urządzenia umożliwiają wykonywanie z większą dokładnością analiz jakości 
dostarczanej mieszkańcom wody. 

4. W miesiącu marcu 2010 r. przystąpiono do realizacji strategicznego dla Spółki 
przedsięwzięcia związanego z optymalizowaniem funkcjonowania 
i monitorowania obiektów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Został 
zamontowany system monitoringu telemetrycznego GPRS na obiekcie 
największej przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ul. Lipowej w Muszynie. 
Zainstalowanie systemu monitorującego pracę wszystkich urządzeń 
w przepompowni pozwoliło na likwidację dotychczasowej całodobowej obsługi 
obiektu. Zdalne monitorowanie przepompowni umożliwiło zredukować 
zatrudnienie o 5 etatów, co wpłynęło na obniżenie kosztów eksploatacyjnych sieci 
kanalizacyjnej.  
Zmodernizowano również przepompownie ścieków przy: ul. Podgórna,  
ul. Kościuszki, Zapopradzie, Milik, Andrzejówka, Żegiestów PKP, Żegiestów Wieś, 
Żegiestów – oczyszczalnia ścieków. W ramach prac modernizacyjnych wykonano 
również wymianę pomp w przepompowniach ścieków (Zapopradzie, Żegiestów - 
oczyszczalnia ścieków). Na koniec roku 2010 został wdrożony system 
monitorujący wszystkie przepompownie ścieków na terenie Gminy Muszyna. 

5. Rozpoczęto przy ul. Zielonej w Muszynie budowę odcinka sieci wodociągowej  
(580 mb) i kanalizacyjnej (410 mb). Zakończenie realizacji tego przedsięwzięcia 
planowane jest w pierwszym kwartale 2011 r.  

 
W planie inwestycyjnym na 2011 rok zostały zaplanowane do realizacji następujące 
prace remontowo - modernizacyjne: 
• remont i wymiana sieci wodociągowej przy ul. Zielonej oraz ul. Nowej  

w Muszynie w związku z planowanym remontem nawierzchni dróg  
i chodników przez Miasto i Gminę Muszyna, 

• remont sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Rolanda w Muszynie  
– przy realizacji prac remontowych drogi, 

• kontynuacja rozbudowy monitoringu sieci wodociągowej z uwzględnieniem 
strefowych pomiarów na poszczególnych odcinkach sieci, 

• wdrażanie systemu zdalnych odczytów wodomierzy wraz z wymianą 
wodomierzy, 

• wymiana w ramach I etapu armatury (zasuw) przy filtrach na terenie stacji 
uzdatniania wody „Jasieńczyk”, 

• remont obiektów technologicznych (poletek osadowych, osadników) przy stacji 
uzdatniania wody „Jasieńczyk”, 

• remont pomieszczeń socjalno – biurowych budynku (wewnątrz) na terenie 
oczyszczalni ścieków w Muszynie. 

W kolejnych edycjach biuletynu będziemy informować Państwa o zmianach 
zachodzących w Spółce. 

Prezes Zarządu 
Mariusz Rymarczyk 
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MUSZYNA I STARA LUBOVNA – O TURYSTYCE TRANSGRANICZNIE, 
NASZ „TRÓJKĄT BERMUDZKI” – NASZĄ SZANSĄ  
 

Z inicjatywy Stowarzyszenia 
Przyjaciół Almanachu Muszyny 
oraz Stowarzyszenia AMOS ze 
Starej Lubovni 18 lutego br. 
w Starej Lubovni odbyło się 
Forum „Lato 2011”. Celem 
była wymiana informacji 
o długofalowych planach 
rozwoju usług turystycznych 
w obu miastach. Omówiono 
także bieżącą współpracę 
Muszyna – Stara Lubovna 
w turystyce oraz Kalendarz 
imprez na rok 2011. 
Inicjatywę organizacji 
pozarządowych wsparli 

włodarze obu miast, których wystąpienia otworzyły konferencję: Michal Biganič, 
primátor Starej Lubovni, oraz Jan Golba, burmistrz Muszyny. Burmistrz Jan Golba 
w swojej prezentacji ukazał walory jak i atuty, jakimi dysponuje Muszyna. W dalszej 
części swojej wypowiedzi skupił się na możliwościach rozwoju, które są na 
wyciągnięcie ręki. Wśród inwestycji zostały wymienione m.in.: budowa basenów 
krytych, stworzenie Miejskiego Parku Zdrojowego „Baszta”, dalsza rozbudowa 
Zapopradzia oraz rewitalizacja Rynku. Największy entuzjazm wzbudziła jednak 
koncepcja budowy „Siedmiu Dolin”, dużego ośrodka narciarskiego, który rozciągałby 
się od Piwnicznej-Zdroju, aż do Krynicy-Zdroju. W Forum uczestniczyło ponad 50 
osób, w tym burmistrzowie Krynicy-Zdroju, Piwnicznej-Zdroju, Lipan i Podolińca, 
radni Muszyny i Starej Lubovni, szefowie bazy turystycznej i działacze kultury. 
Uczestnicy Forum dyskutowali w trzech grupach: Kalendarium imprez 2011, 
promocja regionu w Internecie i współpraca redaktorów oraz współpraca Muszyna – 
Stara Lubovna w turystyce. Forum było wyrazem poglądu, że region przygraniczny 
obejmujący: Muszynę, Krynicę-Zdrój i Piwniczną-Zdrój oraz Starą Lubowlę, Lipany 
i Podoliniec po słowackiej stronie powinien podjąć próbę wypracowania wspólnej 
oferty turystycznej. Obrazowo nazwano ten region, który na mapie wpisuje się 
w trójkąt, „Trójkątem Bermudzkim”, który ze względu na swoje bogactwo natury 
i kultury jest - jak stwierdzono - szansą, a nie zagrożeniem. Forum stało się szansą 
na nawiązanie osobistych kontaktów między władzami naszych miast i członkami 
organizacji pozarządowych.  

 
ROZSTRZYGNIĘTO 

KONKURS NA 
ŚWIĄTECZNĄ 

DEKORACJĘ  
Rozstrzygnięto kolejną 
edycję konkurs 
„Świąteczna dekoracja 
w Mieście i Gminie 
Uzdrowiskowej Muszyna 
2010/2011”. Uroczyste 
podsumowanie i ogłoszenie 
wyników konkursu 
i wręczenie nagród odbyło 
się na Sesji Rady Miasta 
i Gminy Uzdrowiskowej 
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Muszyna w dniu 23 lutego 2011 r. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród był 
Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Celem konkursu było 
podkreślenie tradycji i świątecznego nastroju poprzez oświetlenie oraz ozdobienie 
świątecznymi dekoracjami posesji i obiektów. W swoich założeniach konkurs jest 
zachętą do dbania o estetykę otoczenia w Mieście i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna. 
Warunkiem udziału w konkursie było wykonanie dekoracji świąteczno-noworocznej 
z wykorzystaniem elementów iluminacji świątecznych. W konkursie uczestniczyli 
właściciele i użytkownicy posesji oraz obiektów położonych na terenie Miasta i Gminy 
Uzdrowiskowej Muszyna w dwóch kategoriach: 
− I kategoria posesje osób fizycznych, w której zgłoszono 10 posesji, 
− II kategoria obiekty sanatoryjne, wczasowe, zakłady pracy, placówki 

gastronomiczne, handlowe i usługowe, w której zgłoszono 3 obiekty. 
Przy ocenie zgłoszonych dekoracji stosowano kryteria: 
1) ogólne wrażenie estetyczne, za które można było uzyskać 0 - 10 punktów, 
2) pomysłowość i oryginalność kompozycji, za które można było uzyskać 0 - 10 

punktów, 
3) różnorodność zastosowanych elementów dekoracji, za które można było uzyskać 

0 - 10 punktów. 
Wszyscy członkowie Komisji konkursowej dokonali oddzielnej oceny punktowej 
każdej zgłoszonej posesji i obiektu wg 3 kryteriów oceny. Na średnią ocenę każdej 
posesji (obiektu) składała się suma punktów, przyznana przez poszczególnych 
członków Komisji konkursowej, podzielona przez ilość osób oceniających. 
W skład Komisji konkursowej wchodzili: 
1) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw 

Samorządowych Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, 
2) przedstawiciel Referatu Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Urzędu Miasta 

i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, 
3) przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Muszynie, 
4) przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej w Muszynie,  
5) wymiennie przewodniczący komitetów osiedlowych, sołtysi z miejscowości, 

z których pochodzą zgłoszenia udziału w konkursie. 
Na czele Komisji konkursowej stał Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Turystyki i Spraw Samorządowych Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 
Mirosław Maślanka. Komisja konkursowa dokonała oceny dekoracji świątecznych 
w dniu 18 stycznia 2011 r. i wyłoniła laureatów. 
Wszystkim uczestnikom konkursu wręczono pamiątkowe dyplomy i upominki, 
natomiast laureaci w obydwu kategoriach otrzymali nagrody pieniężne o łącznej puli 
6.000 zł. 
Laureaci konkursu „Świąteczna dekoracja w Mieście i Gminie Uzdrowiskowej 
Muszyna 2010/2011” w kategorii posesje osób fizycznych: 
I miejsce zajęła posesja: 

 Pana Kazimierza Wojciechowskiego z Milika, uzyskana liczba punktów 27,0 
- otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 zł, 

ex aequo II miejsce zajęły posesje: 
 Pani Grażyny Nowogórskiej ze Szczawnika, uzyskana liczba punktów 26,4 -

otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 800 zł, 
 Pani Mirosławy Sikorskiej z Żegiestowa, uzyskana liczba punktów 26,0 -

otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 800 zł, 
III miejsce zajęła posesja: 

 Pani Moniki Piwowar z Żegiestowa, uzyskana liczba punktów 24,2 -
otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 700 zł,  

oraz przyznano trzy wyróżnienia po 300 zł dla posesji: 
 Pani Marii Książek z Muszyny, uzyskana liczba punktów 23,0 
 Pana Jana Wąchały z Muszyny, uzyskana liczba punktów 22,0 
 Pana Jana Serafina z Muszyny, uzyskana liczba punktów 20,4 



Biuletyn Informacyjny - marzec 2011 
Laureaci konkursu „Świąteczna dekoracja w Mieście i Gminie Uzdrowiskowej 
Muszyna 2010/2011” w kategorii obiekty sanatoryjne, wczasowe, zakłady pracy, 
placówki gastronomiczne, handlowe i usługowe: 
I miejsce zajął obiekt  

 Pana Stanisława Hansa w Muszynie, uzyskana liczba punktów 25,2 -
otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 zł, 

II miejsca nie przyznano, ex aequo III miejsce zajęły obiekty: 
 Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój w Muszynie, uzyskana liczba 

punktów 18,0 - otrzymuje nagrodę pieniężna w wysokości 400 zł, 
 Instytutu Zdrowia Człowieka „Muszyna” w Muszynie, uzyskana liczba punktów 

17,4 - otrzymuje nagrodę pieniężna w wysokości 400 zł. 
W okresie letnim przewiduje się zorganizowanie Konkursu na najładniej 
ukwieconą posesję. Zapraszamy do udziału w Konkursie. 
 
ORLIK W MUSZYNIE  
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, wraz ze swoimi rodzinami, a nade 
wszystko dzieci i młodzież do aktywnego uprawiania sportu i korzystania 
z nowoczesnego obiektu orlika otwartego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 
2012”. Kompleks znajduje się w Muszynie przy ul. Piłsudskiego (teren byłego 
tartaku). Do Państwa dyspozycji oddajemy kompleks boisk sportowych - boisko do 
piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią oraz boisko wielofunkcyjne z poliuretanu (do 
piłki koszykowej i siatkowej). Korzystanie z boisk jest bezpłatne.  
Obiekt dostępny jest codziennie z wyjątkiem godzin i dni o niekorzystnych warunkach 
atmosferycznych. Na boisku orlika prowadzone będą przez trenera środowiskowego 
systematyczne zajęcia sportowe i sportowo - rekreacyjne (gry i zabawy ruchowe, 
pokazy i konkursy sportowe) dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców. 
Wśród planowanych zajęć przewidziano m.in. przeprowadzenie gminnego turnieju 
szkół podstawowych w piłce nożnej, rozgrywki rodzinnego turnieju w koszykówkę 
trzyosobową, mecze pokazowe. W wakacje prowadzona będzie liga drużyn 
podwórkowych w piłce nożnej, wieczorny turniej siatkówki, rozgrywki dla dzieci 
i młodzieży przy sztucznym oświetleniu, turniej piłki nożnej dla reprezentacji 
zakładów pracy z terenu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.  
 
NOWE RADY SOŁECKIE I ZARZĄDY OSIEDLI 
Mieszkańcy Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna dokonali wyborów sołtysów 
oraz przewodniczących osiedli. Poniżej przedstawiamy składy rad sołeckich oraz 
zarządów osiedli na najbliższe 4 lata.  
1. Rada Sołecka w Andrzejówce: 

 sołtys - Piotr Jakiel 
 członkowie: Piotr Skalniak, Adam Kowalczyk, Kazimierz Kopacz, Grzegorz 

Podgórni, Jan Maślanka 
2. Rada Sołecka w Dubnem: 

 sołtys - Zofia Woźniczka 
 członkowie: Józef Czyżycki, Katarzyna Woźniczka, Mariusz Polański  

3.  Rada Sołecka w Jastrzębiku: 
 sołtys - Józefa Stec  
 członkowie: Janusz Szymczyk, Józef Surma, Władysław Wąchała  

4. Rada Sołecka w Leluchowie 
 sołtys - Michał Gumulak  
 członkowie: Zofia Tokarczyk, Robert Gomulak, Marian Mitro 

5. Rada Sołecka w Miliku: 
 sołtys - Andrzej Dziedzina 
 członkowie: Krystyna Podgórni, Elżbieta Żywczak, Stanisław Padula, Józef 

Faron, Jan Rapacz  
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6. Rada Sołecka w Powroźniku: 

 sołtys - Julian Majewski 
 członkowie: Karol Franczyk, Stanisław Jarzębak, Janusz Kurzeja, Ryszard 

Nadczuk, Stanisław Turek, Krzysztof Ziębowicz 
7. Rada Sołecka w Szczawniku: 

 sołtys - Zofia Bołoz 
 członkowie: Emilia Majerz, Kamila Gałka, Grażyna Nowogórska, Halina 

Izworska, Anna Sikońska, Jan Syjud 
8. Rada Sołecka w Wojkowej: 

 sołtys - Kazimierz Oleksy  
 członkowie: Wojciech Głąb, Andrzej Jamrozowicz, Krzysztof Miśkiewicz, 

Roman Sosnowski 
9. Rada Sołecka w Złockiem: 

 sołtys - Piotr Lubiak  
 członkowie: Stanisława Kuziel, Józef Jawor, Mariusz Wojnarowski, Adam 

Dobrzański, Krzysztof Gospodarczyk, Halina Lorczyk 
10. Rada Sołecka w Żegiestowie: 

 sołtys: Henryk Czerwińczak 
 członkowie: Barbara Skalniak, Aniela Maślanka, Mieczysław Motyka, Piotr 

Luboń, Aleksy Kulig, Jan Długosz, Łukasz Maślanka 
1. Zarząd Osiedla „Śródmieście”: 

 przewodnicząca: Dorota Czerniec De Morże 
 członkowie: Piotr Jarosz, Klaudia Murzyn, Katarzyna Przybylska, Zbigniew 

Tokarczyk 
2. Zarząd Osiedla „Grunwaldzka”: 

 przewodnicząca: Marlena Sało  
 członkowie: Aneta Polańska, Łukasz Szymczyk, Stanisław Adamczyk, Marian 

Hudzik 
3. Zarząd Osiedla „Piłsudskiego”: 

 przewodnicząca: Helena Zbożeń   
 członkowie: Roman Piotrowski, Felicja Rzemińska, Ryszard Górski, Jan 

Rychwa 
4. Zarząd Osiedla „Zazamcze”: 

 przewodniczący: Jan Serafin 
 członkowie: Zdzisław Pelaczyk, Monika Kowal, Tomasz Bober, Zbigniew 

Kowal 
5. Zarząd Osiedla „Kościuszki”:  

 przewodniczący: Zbigniew Cisowski  
 członkowie: Jacek Szost, Bogusław Rams, Andrzej Moszczak, Adam 

Tokarczyk, Jacek Wachna, Bogumił Polański 
 

STRONA 
INTERNETOWA 

MUSZYNY W NOWEJ 
SZACIE 
Wraz z nowym rokiem, 
mamy nową odsłonę 
strony internetowej 
www.muszyna.pl. Poza 
zmianą szaty graficznej 
strona została podzielona 
na trzy części: strefę 
turystyczną, strefę 
miejską i strefę TV. 
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Pierwsza z nich ma charakter czysto promocyjny i skierowana jest dla osób chcących 
zapoznać się z walorami naszej gminy. Strefa miejska zachowała swój informacyjny 
charakter i w głównej mierze przeznaczona jest dla mieszkańców, w tej części 
umieszczone są wszystkie informacje dostępne na stronie. Strefa TV to strona 
poświęcona działającej na naszym terenie telewizji internetowej MUSZYNA TV. 
W dalszym ciągu trwają prace nad poprawą funkcjonalności portalu, a także nad 
aktualizacją bazy noclegowej, gastronomicznej i usługowej. Zachęcamy wszystkich, 
którzy jeszcze tego nie uczynili, do bezpłatnego umieszczenia informacji 
o prowadzonej działalności usługowej na naszej stronie. W celu dokonania wpisu 
należy wypełnić odpowiedni formularz i przesłać go na adres: acycon@muszyna.pl. 
Formularze dostępne są na stronie www.muszyna.pl w zakładce „Wzory wniosków 
i formularzy”, a następnie „Wpis na stronę internetową”. Opracowane są trzy 
wzory formularzy, pierwszy przeznaczony dla gestorów bazy noclegowej, drugi dla 
właścicieli lokali gastronomicznych, a trzeci dla pozostałych usługodawców. 
 
SEZON KULTURALNY 2011 JAK, CO ROKU, BARDZO BOGATY 
Znany jest już kalendarz najważniejszych wydarzeń kulturalnych, które czekają nas 
w tym roku: 

2 V - Piknik Majowy - zespół „Harlem”- Amfiteatr „Zapopradzie” 
3 V - Festyn nad Popradem - Amfiteatr „Zapopradzie” 
9 V - Dzień Zwycięstwa - Rynek w Muszynie 

14-15 V 
 

- Twarze Małopolski. XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. 
Cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego w Powroźniku  

4 VI - Dzień Dziecka - Majka Jeżowska - Amfiteatr „Zapopradzie” 
25 VI - Noc Świętojańska - zespół „Pudelsi” - Amfiteatr „Zapopradzie” 
7 VIII - Święto Wód Mineralnych - Studio Muzyczne „Fama” - zespół 

„Skangur” - Zespół „Feel” - Amfiteatr „Zapopradzie” 
17 IX - Jesień Popradzka - zespół „Horpyna” - Amfiteatr „Zapopradzie” 
31 X - Koncert „Wigilia Zaduszek” - Kościół pw. św. Józefa w Muszynie 
11 XI - Rocznica Odzyskania Niepodległości - Muzeum Regionalne 

w Muszynie 
6 XII - Spotkanie ze Św. Mikołajem - Sala Kameralna, Rynek 19 

31 XII - Sylwester w Muszynie - Rynek w Muszynie 
 
 

 
7 VIII Święto Wód Mineralnych Zespół „Feel” - Amfiteatr „Zapopradzie” 
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RUSZA SIÓDMA EDYCJA FUNDUSZU KROPLI BESKIDU  
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w siódmej już edycji 
programu dotacyjnego Fundusz Kropli Beskidu. Celem programu 
jest wspieranie finansowe i merytoryczne inicjatyw obywatelskich 
na rzecz poszanowania i ochrony zasobów wodnych jednego 
z najpiękniejszych regionów Polski – Beskidu Sądeckiego. 
Program, tak jak w latach poprzednich, jest skierowany do 

organizacji pozarządowych oraz instytucji takich jak: szkoły, przedszkola, domy 
kultury, kluby młodzieżowe i sportowe, etc, znajdujących się na terenie czterech gmin 
w Beskidzie Sądeckim: Krynicy-Zdroju, Muszyny, Piwnicznej i Rytra. Możliwe jest 
również zgłaszanie i realizacja projektów partnerskich razem z innymi gminami 
z rejonu zlewni rzeki Poprad. 
„Fundusz Kropli Beskidu” to konkurs małych dotacji i najskuteczniejsza metoda 
aktywizacji społeczności lokalnych gmin Beskidu Sądeckiego. Staramy się zachęcać 
mieszkańców do podejmowania i wdrażania inicjatyw promujących dobre 
rozwiązania ekologiczne, które choć niewielkie, w znaczący sposób przyczyniają się 
do ochrony dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego regionu, poprawy wizerunku 
miejscowości i między innymi do zmian w sposobach gospodarowania zasobami 
środowiska, w szczególności wodnymi.  
Tegoroczny regulamin Funduszu Kropli Beskidu kontynuuje założenia 
z poprzedniego roku, opiera się na dwóch rodzajach dotacji: I stopnia do kwoty 5 000 
złotych – przeznaczone na projekty o charakterze edukacyjnym oraz dotacje II 
stopnia do 25 000 złotych – na realizację projektów przynoszących mierzalne efekty 
w postaci poprawy stanu wód Beskidu Sądeckiego. Regulamin Funduszu Kropli 
Beskidu i kryteria oceny projektów są dostępne na stronie: www.ffp.org.pl 
Termin składania wniosków upływa 14 kwietnia 2011 roku. Decyzję o przyznaniu 
dotacji podejmie Rada Programowa Funduszu Kropli Beskidu w skład, której 
wchodzą przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, gmin Krynica- 
Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój oraz Rytro, Popradzkiego Parku Krajobrazowego, 
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Krakowie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Oddział 
w Starym Sączu, firm systemu Coca-Cola, Fundacji Partnerstwo dla Środowiska oraz 
Funduszu Partnerstwa. 
Środki w ramach dotacji I stopnia powinny być wykorzystane do 31 grudnia 2011 
roku, w przypadku dotacji II stopnia do 30 kwietnia 2012 roku. 
Organizacje oraz osoby, które chcą przystąpić do programu mogą również liczyć na 
merytoryczną pomoc ze strony fundacji Fundusz Partnerstwa zarządzającej 
Funduszem Kropli Beskidu. Dla zainteresowanych zostaną zorganizowane warsztaty 
prowadzone przez ekspertów w dziedzinie ochrony zasobów wodnych, gdzie będzie 
można zdobyć wiedzę na temat form ochrony zasobów środowiska wodnego oraz 
poznać przykłady dobrych praktyk, a także zasad ubiegania się o dotacje, 
przygotowywania projektów, sposobów ich realizacji oraz rozliczania otrzymanych 
od Funduszu środków finansowych. Warsztaty umożliwią również poszerzenie 
informacji na temat założeń Ramowej Dyrektywy Wodnej. 
Dodatkowe informacje: 
Fundacja Fundusz Partnerstwa w Krakowie 
Tel. (012) 430 24 43, e-mail: fundusz@epce.org.pl 
 
 

   
 


