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Podwójny sukces Jana Golby! 
uszyna jest 
najbardziej 
aktywną 
jednostką M
samorządową 

w naszym regionie. 
Gmina zajęła pierwsze 
miejsce w rankingu „Ocena 
Aktywności Gmin 
Subregionu Sądeckiego 
w 2013 roku”. Podczas gali 
w MCK SOKÓŁ został 
również rozstrzygnięty 
plebiscyt na 
„Samorządowca 25-lecia”. 
Został nim włodarz 
Muszyny – burmistrz 
Jan Golba. 
 
 - To przedsięwzięcie, które 
kiedyś podjął Zygmunt 
Berdychowski daje nam 
możliwość przedstawiania 
naszych małych ojczyzn. 
My absolutnie ze sobą nie 
rywalizujemy, my się 

Tadeusza Kudłacza – wszystkich wskaźników dała Berdychowski. wzajemnie uzupełniamy, tym 
dyrektora Instytutu ocenę całościową, która      Gminy były oceniane bardziej, że jest to region 
Ekonomicznego PWSZ, wskazała tegorocznego w pięciu kategoriach: turystyczny. Przy tej okazji 
stworzyli specjalny klucz, zwycięzcę - dodał. generowanie dochodów, gratuluję wszystkim 
według którego oceniane są      Zygmunt Berdychowski, pozainwestycyjna kolegom, którzy otrzymali 
poszczególne gminy.  pomysłodawca rankingu, działalność gospodarcza, wyróżnienia w poszcze-
     Przez pięć ostatnich lat podkreślił, że to co aktywność inwestycyjna, gólnych kategoriach, ale 
ocenie poddawano jedynie najważniejsze przy tworzeniu efekt polityki społecznej każdy, kto uczestniczy w tym 
gminy powiatu nowosąde- plebiscytu na przestrzeni i dynamika.rankingu może czuć się 
ckiego, ale już w tym roku ostatnich lat, to tworzenie      W kategorii pierwszej wyróżniony. Ja do wszelkich 
w rankingu znalazły się także trochę innej jakości w funk- najlepsi okazali się: rankingów podchodzę z dużą 
te z powiatów limanow- cjonowaniu samorządów na Muszyna (I miejsce), rezerwą, ale ona mija jak 
skiego, gorlickiego oraz Sądecczyźnie. Chełmiec (II miejsce) oraz wygrywa Muszyna – 
miasto Nowy Sącz – łącznie - Wydaje mi się, że wtedy – miasto Gorlice.żartował Jan Golba, 
39 gmin. pięć lat temu, kiedy wspólnie      W kategorii aktywność burmistrz Muszyny. - Na to 
- Przy okazji zmiany formuły z profesorem Kudłaczem inwestycyjna pierwsze wszystko składa się praca 
rankingu, czyli ujęcia w nim podejmowaliśmy decyzję, że miejsce przypadło gminie naszych ludzi, naszych 
całego subregionu sądec- taki ranking powinien Słopnice, drugie Muszynie, mieszkańców, bo nie jest to 
kiego, pokusiliśmy się powstać, chyba nie mieliśmy trzecie Miastu Mszana przecież nagroda dla 
o przemodelowanie jego świadomości tego, że po Dolna. burmistrza – dodał. 
założeń. I tak tym razem pierwsze jest on bardzo      W trzeciej kategorii Ocenę Aktywności Gmin 
mamy aż pięć kategorii potrzebny, po drugie, że to (pozainwestycyjna Subregionu Sądeckiego po 
(w dotychczasowych pięciu jest praca, która prowadzona działalność gospodarcza) raz szósty przygotowała 
edycjach były ich trzy, przyp. systematycznie przez kilka lat zwyciężyła Sękowa, na Fundacja Sądecka oraz 
red.), w których ocenialiśmy musi przynieść bardzo dobre drugiej pozycji uplasowała Państwowa Wyższa Szkoła 
jednostki terytorialne: efekty. I jestem przekonany, że się Krynica, na trzeciej Zawodowa w Nowym 
generowanie dochodów, w tej chwili powoli tworzymy miasto Limanowa.Sączu. To bardzo skompli-
pozainwestycyjna działalność pewną tradycję, która daje      Krynica zwyciężyła kowane przedsięwzięcie, 
gospodarcza, aktywność szansę na kreowanie w kategorii efekt polityki w którym – w przeciwień-
inwestycyjna, efekt polityki najlepszych, rzeczywistych społecznej, tuż za nią stwie do innych rankingów, 
społecznej i dynamika – liderów życia społecznego znalazł się Nowy Sącz, a na nikt nie zostaje najlepszym 
tłumaczył dr Marek Reichel - naszego regionu, że trzecim miejscu Kamionka z przypadku. Naukowcy 
prorektor ds. nauki, rozwoju dokładamy do tego małą Wielka. W ostatniej z kate-z PWSZ, pod kierownic-
i współpracy PWSZ. - Suma cegiełkę – mówił Zygmunt twem prof. dra hab. 

Laureaci plebiscytu - od lewej: Stanisław Golonka, Jan Golba, Władysław Bieda
FOT. JANUSZ BOBREK, SADECZANIN.INFO
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Muszyna triumfuje w rankingu
gmin

Jakość Muszyny, a co za tym idzie 
także warunki życia, są coraz lepsze!

gorii – dynamika, najlepsza Wszystko z okazji obchodów Sądeczanin.info, tytuł - Niech to wyróżnienie 
okazała się gmina Słopnice, 25-lecia pierwszych po powędrował w ręce Jana będzie hołdem dla 
drugie miejsce przypadło wojnie, częściowo wolnych Golby – burmistrza Muszyny. wszystkich samorządowców, 
Kamionce Wielkiej, trzecie wyborów do Sejmu z 4 - On po pierwsze zawsze bo każdy na nie zasługuje – 
gminie Niedźwiedź. czerwca 1989 roku. myśli o dobru wspólnym, co mówił. 
     Suma wszystkich Zapoczątkowały one proces jest cechą w tej chwili dość      Czerwcową gale 
wskaźników dała ocenę przemian ustrojowych rzadko spotykaną, a jest uświetnili swoją obecnością 
całościową, która wskazała w Polsce. Pierwsze, w pełni najważniejszą cechą ludzi, posłowie, radni Sejmiku 
tegorocznego zwycięzcę. demokratyczne wybory do którzy starają się pracować Województwa 
Została nim Muszyna. władz lokalnych odbyły się nie tylko dla siebie. Druga Małopolskiego oraz 
Drugie miejsce zajęła rok później. W ocenie cechą jest długoterminowe samorządowcy. Na scenie 
Łososina Dolna, a trzecie znawców przedmiotu myślenie. On nigdy nie patrzy zaprezentowali się Orkiestra 
miasto Limanowa. Nagrodę „rewolucja samorządowa” na swoją funkcje w katego- Reprezentacyjna Straży 
dla najlepszej gminy była najbardziej udana, to ona riach jednej kadencji, ale Granicznej oraz uczniowie 
ufundował Marek Sowa, zmieniła oblicze naszych w przyszłość – mówił Państwowej Szkoły 
marszałek województwa miast i wsi. Decentralizacja w laudacji Krzysztof Paw- Muzycznej w Nowym Sączu 
małopolskiego.Wojewódz- państwa, przekazanie władzy, łowski, założyciel WSB pod opieka Mateusza 
two Małopolskie było też pieniędzy i odpowiedzial- NLU. Basiary.
partnerem przedsięwzięcia. ności w dół – wydało      Wzruszony i zaskoczony 
    Podczas gali (28 czerwca)  wspaniałe owoce. Jan Golba podkreślał, że nie (KB) przedruk 
przyznano również tytuł      Decyzją Kapituły oraz traktuje wyróżnienia jako www.sadeczanin.info
„Samorządowca 25-lecia”. głosami Czytelników portalu nagrody tylko dla siebie.

K
1 960 800,00 zł

·Gmina buduje, modernizuje 
i pozyskuje coraz to więcej 2 345 917,50 zł

·środków unijnych! 
·

·
·

· ·
·

olejna inwestycja 
ruszyła pełną 
parą i zakończy 
się 30 listopada. 
Wykonawca 

zrealizuje zadanie za kwotę 
. Dwór 

Starostów odradza się 
powoli. Rozpoczeły się 
prace przy zabezpieczaniu 
budynku i istniejącej kon-
strukcji dachu. Firma BREJ 
z Złotokłosowa weszła na 
plac budowy i  prowadzi 
prace przygotowawcze. 
Przedsięwzięcie realizowane 
jest w ramach projektu  kąciki wypoczynkowe zamówienie za kwotę
„Poszerzenie granic z ławeczkami. W ramach 
współpracy w oparciu  parkingrealizacji przedmiotowego 
o transgraniczne wielofunk-  stawy rekreacyjne zadania Wykonawca 
cyjne centra kultury z molem, mostkiem     „Budowa Parku Zdrojowe- zobowiązany był                        
MuLuDu”współfinanso- i ścieżkami pomiędzy go „Zapopradzie” w Uzdro- w szczególności do 

elementami wodnymiwany ze środków Europej- wisku Muszyna”dobiega wykonania dokumentacji 
 strumykskiego Funduszu Rozwoju końca. Trwają roboty projektowej i robót 
 ścieżkę spacerową na Regionalnego w ramach budowlane a wyłoniony budowlanych obejmujących 

drewnianych palisadach, Programu Współpracy w przetargu w systemie zagospodarowanie terenu wyniesioną na wysokość Trangranicznej Rzecz- zaprojektuj – wybuduj nadbrzeża Popradu tj. 1 m ponad poziom gruntupospolita Polska - Republika Wykonawca firma Park-M ze  alejki i ścieżki spacerowe  bramę drewnianąSłowacka 2007-2013. Starego Sącza realizuje  plażę z płyt kamiennych

Dwór Starostów w Muszynie w trakcie odbudowy FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA
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·
·Deptak w Żegiestowie

Kładka 
Sulin - Muszyna - Żegiestów

1 299 000,01 zł 

Lampy hybrydowe 
· w Żegiestowie

·

·

·
·
·

·

·

·

682 269,93 zł·
·

Złockie - nowa kanalizacja·
·

·

·
5 129 207,00 zł

·

 platformę widokową nad 
zbiornikiem wodnym z prze-
szkleniem w dnie i balustradą 
ze szkła bezpiecznego
 nasadzenia roślinne oraz 

wykonanie trawników
 oświetlenie terenu wraz 

z wykonaniem instalacji 
elektrycznej i systemu 
monitoringu wizyjnego
 zaopatrzenie terenu 

w wodę poprzez studnię 
wierconą oraz przyłącz 
wodociągowy 
 figury z kamienia naturalnego
 elementy małej architektury 

(kosze, ławki, tablice 
 montażem  tablic informacyjne, stojaki na 

informacyjnych rowery)
 pielęgnacją drzew i krzewów 
 wykonaniem nowych nasadzeń 

drzew i krzewów 
   Realizowana jest również 
inwestycja pn. „Budowa 
centralnego deptaka 
uzdrowiskowego 

     Następnym realizowanym Żegiestowa-Zdroju na 
przedsięwzięciem w Żegie-odcinku droga poniżej 
stowie będzie budowa kładki  Zamek-kościółek zdrojowy 
„Sulin – Muszyna –Żegie-oraz rozbudowa przestrzeni 
stów współfinansowanej ze publicznej”. Wykonawca za 
środków Europejskich. kwotę 
Gmina zakończyła pracę nad zrealizuje następujące robo-
dokumentacją przetargową ty budowlane związane z:
oraz uzyskała  pozwolenie na  budową oświetlenia ulicznego 
budowę. Obecnie oczekujemy  i linii kablowej nn 
na stanowisko Instytucji  wykonaniem słupów      Mieszkańców Żegiestowa 
Zarządzającej w kwestii oświetlenia parkowego ucieszy napewno fakt, że 
rozliczenia płatności ze stroną  wykonaniem wodociągu niedawno powstało nowe 

wody pitnej słowacką. Już niebawem oświetlenie uliczne z lamp 
 budową sieci wodociągowej zostanie ogłoszony przetarg hybrydowych wzdłuż drogi 
 budową sieci wody na realizację zadania, a przed- powiatowej od skrzyżowania 
 budową traktu pieszo- miotem zamówienia będzie z drogą wojewódzką do 

rowerowego budowa kładki pieszo- Szkoły Podstawowej. 
 remontem schodów rowerowej pomiędzy Inwestycja została zrealizo-terenowych miejscowościami Sulin wana w ramach działania 413  remontem chodnika od i Żegiestów. Szerokość Wdrożenie lokalnych strategii schodów w kierunku kościoła użytkowa pomostu kładki rozwoju PROW na lata 2007  wykonaniem gabionów zmienna 3,00-5,00 mb, -2013. „Odnowa Centrum wsi kamiennych wzdłuż alejek 

długość całkowita kładki – Żegiestów” kosztować będzie spacerowych 
127,51 mb. Kładka będzie . montażem ławek parkowych 
posiadać konstrukcję ramową 

 montażem koszy na śmieci 
z betonu wstępnie sprężone-

 wykonaniem hydrantów wodociągu z rur azbesto-go i będzie posadowiona na 
 wykonaniem cementowych oraz palach żelbetowych ogólnodostępnych czerpni      „Budowa kanalizacji uszczelnienie istniejącej wierconych. Termin realizacji wody mineralnej sanitarnej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej” zadania to przełom  modernizacją istniejących istniejącej sieci wodociągo- to kolejny projekt który października i listopada, kapliczek wej wraz z przebudową uzyskał możliwość a wartość projektu to aż  budową ozdobnych portali na istniejących przyłączy dofinansowania z Europej-

początku i końcu deptaka . w miejscowości Złockie skiego Funduszu Rozwoju 
 budową pergoli kwiatowych gmina Muszyna, wymiana Regionalnego – Program 

 

Deptak w Żegiestowie - inwestycja w trakcie realizacji
FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA

Stawy rekreacyjne na Zapopradziu - inwestycja w trakcie realizacji FOT. KONRAD ROGOZIŃSKI

Jakość Muszyny, a co za tym idzie 

Jedna z nowych lamp
hybrydowych w Żegiestowie
FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA
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Współpracy Transgranicznej wykonawca na sporządzenie w Szczawniku.  Sporządzona 
Rzeczpospolita Polska – dokumentacji projektowej została dokumentacja 
Republika Słowacka 2007 - budowy chodnika wzdłuż obejmująca utwardzenie      Dziś już wiemy, że 
2013. Obecnie trwa drogi powiatowej nr 1516K terenu oraz montaż trudne decyzje i podjęte 
procedura przetargowa, wraz z budową sieci elementów małej architektury działania  przez Włodarzy 
a przedmiot zamówienia wodociągowo-kanalizacyjnej dla przedsięwzięcia pn.  pozwolą na uzyskanie 
stanowią roboty budowlane w kierunku osiedla Pomirki, „Miejsce rekreacyjno – kolejnych dotacji poza-
związane z: w kwocie . Mając wypoczynkowe w Andrze- budżetowych i realizacje 
 budową kanalizacji sanitarnej na uwadze fakt, iż je jówce”.  Inwestycja jest następnych dużych 

– 472 mb finansowana ze środków inwestycji w tym również 
 przebudową istniejącej sieci apelujemy funduszu sołeckiego dokończenie Obwodnicy 

wodociągowej – 1069,50 mb do mieszkańców o zaangażo- w kwocie . Muszyny. Nowe środki 
 wymianą wodociągu z rur wanie i pomoc w realizacji W ramach zadania finansowe które obecnie są 

azbesto-cementowych zadania. realizowany będzie zakres pozyskiwane związane będą 
– 1262,10 mb obejmujący wykonanie alejek z poprawą infrastruktury, 
 uszczelnieniem istniejącej wraz z elementami małej rozwojem obszarów Gminy 

kanalizacji sanitarnej 
architektury. Modernizowana oraz zmianą warunków dla 

– 4 511,90 mb
bedzie droga rolna inwestowania prywatnych  wraz z robotami 
w Złockiem. Zarząd przedsiębiorców. towarzyszącymi (odtworzenie 
Województwa Małopolskiego Przygotowuje się kolejne nawierzchni, odtworzenie rowu 

   Wyłoniono wykonawcę na przyznał gminie dotację wnioski, żeby w przyszłości przydrożnego)
budowę oświetlenia boiska w wysokości  na sięgnąć po fundusze unijne. Wartość projektu to aż  
przy Szkole Podstawowej modernizację przedmiotowej Oczywiście realizacja tak  euro.
w Złockiem. Zadanie będzie drogi. Został wybrany wielu przedsięwzięć nie jest 
realizowane częściowo wykonawca na realizację łatwa a sprawne zarządzanie 
z funduszu sołeckiego za zadania na kwotę finansami w Gminie 
kwotę .  , a termin wymaga efektywnego     Kolejną ważną inwestycją 
     Wybrano również wykonania zadania to 15 wykorzystania posiadanych będzie budowa chodnika 
wykonawcę na dostawę sierpnia br. zasobów. w Złockiem. W drodze prze-
siedzisk przy Orliku I.W.targu został wyłoniony 

Ale to nie wszystko ...

95 940,00 zł
·

·

20 100,56 zł
·

· Gmina oprócz milionowych 
przedsięwzięć jednocześnie 

realizuje mnóstwo ·
mniejszych inwestycji. 

31 000,00 zł
1 352 534, 85

Nowy chodnik w Złockiem

29 343,89 zł 51 045,00 zł

st to 
trudne zadanie wymagające 
wykupów gruntów 

 

także warunki życia, są coraz lepsze!

Nowy wygląd placów zabaw w Gminie!
Gmina modernizuje i buduje place zabaw!

Nowy plac zabaw w Powroźniku FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA

Zmodernizowany plac zabaw przy ul. Polnej
FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA

. Jedno z urządzeń na nowym placu zabaw
w Żegiestowie FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA

Nowy plac zabaw w Powroźniku                            39 866,14 zł  
Modernizacja placu zabaw w Powroźniku           22 057,07 zł
Modernizacja placu zabaw przy ul. Polnej           49 027,35 zł 
Modernizacja placu zabaw w Wojkowej              17 375,10 zł
Modernizacja placu zabaw w Dubnem                   7 658,76 zł
Nowy plac zabaw w Żegiestowie                           39 866,14 zł
Modernizacja placu zabaw w Miliku                       4 700,00 zł

Razem: 180 550,56 zł

50%
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Poprawiamy jakość powietrza 
w Muszynie

dofinansowanie obejmujący wymianę kotła zanieczyszczeń do atmosfery, obiektów. Modernizacja 
w ramach projektu oraz  remont instalacji c.o. dalsze powiększanie efektu cieplna budynku pozwoli 

„Poprawa jakości w budynku szkoły. Termin cieplarnianego na lokalną zaoszczędzić na ogrzewaniu. 
powietrza w Uzdrowisku zakończenia prac planowany skalę, zakwaszanie gleb i wód Oszczędzone w ten sposób 
Muszyna poprzez jest na drugą połowę sierpnia w okolicy. pieniądze, będzie można 
inwestycje prośrodowis- br., tak aby dzieci w nadcho-      Termomodernizacja to przeznaczyć na inne cele. 
kowe w obiektach dzącym roku szkolnym poprawienie cech technicz-
publicznych Gminy mogły wrócić do nowej, nych budynku, a w efekcie 
w ramach Małopolskiego wyremontowanej szkoły. zmniejszenie zapotrzebo-
Regionalnego Programu wania na ciepło potrzebne do 
Operacyjnego na lata 2007 – ogrzewania i związanych      Obecnie Gmina oczekuje 
2013”, pozwoliło  naszej z tym kosztów. Umożliwia to oceny wniosku o dofinanso-
gminie na całkowitą także poprawę warunków wanie w ramach konkursu 
termomodernizację już użytkowania pomieszczeń, na termomodernizację 
czterech obiektów a budynek uzyskuje nowy, - Przedszkola w Szczawniku
użyteczności publicznej estetyczny wygląd, co - Świetlicy w Andrzejówce
z terenu gminy tj. Zespołu      Głównym zidentyfikowa- mogliśmy zauważyć przy - Szkoły w Jastrzębiku. 
Szkół Ogólnokształcących, nym problemem, który ma każdym z budynków.      Mamy nadzieję, że 
Przedszkola w Muszynie, naprawić termomodernizacja Termomodernizacja obejmuje fundusze europejskie 
budynku Urzędu Miasta jest nieefektywny i przesta- w dalszym ciągu będą zmiany zarówno w sys-
oraz Ośrodka Zdrowia. rzały system grzewczy skupiać się na poprawie temach ogrzewania i wenty-

obiektów użyteczności jakości powietrza i dzięki lacji, jak i strukturze budyn-
publicznej. nim jeszcze wielokrotnie ku oraz instalacjach dopro-

W ramach zada-      Skutkami, które mogą będziemy mogli skorzystać wadzających ciepłą wodę. 
nia zostanie zrealizowana wystąpić lub pojawić się z programu termomoder-Dzięki zadaniu  znacząco 
rozbudowa i przebudowa w wyniku zaniechania działań nizacji.wzrosną zarówno parametry 
wewnętrznej instalacji zapobiegających  wymienio- techniczne jak i ekonomiczne 
gazowej, remont kotłowni, nym problemom jest emisja I.D.termomodernizowanych 

     Teraz przyszła kolej na 
Szkołę Podstawową nr 2 na 
Folwarku.

Przed nami kolejne 
termomodernizacje?

Słyszymy o termo-
modernizacji już od zeszłego 

roku ale czy tak naprawdę 
wiemy jakie jest to ważne dla 
nas i dla naszego środowiska?

 

Budynek urzędu przed termomodernizacją
FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA

Budynek przedszkola w Muszynie przed termomodernizacją
FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA

Budynek przedszkola w Muszynie po termomodernizacji
FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA

Budynek urzędu po termomodernizacji
FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA
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Odkrywanie źródeł wód mineralnych 
pogranicza polsko - słowackiego

W

Wydarzenie bez granic

 piątek 6 
czerwca przy 
nowo 
powstałej 
pijalni wody 

mineralnej w Powroźniku 
odbył się rajd pieszy oraz 
sportowe zawody rowerowe. 
Wydarzenia zostały 
zorganizowane w ramach 
projektu „Odkrywanie 
źródeł wód mineralnych 
pogranicza polsko - 
słowackiego” 
współfinansowanego przez najpierw udali się do 
Unię Europejską z Europej- zabytkowej cerkwi w Po-
skiego Funduszu Rozwoju wroźniku wpisanej na Listę 
Regionalnego oraz budżetu Światowego Dziedzictwa 
państwa za pośrednictwem Kulturowego UNESCO. Na 
Euroregionu Tatry w ramach miejscu mieli możliwość 
Programu Współpracy zwiedzenia zabytkowej 
Transgranicznej Rzeczpos- architektury, jak również 
polita Polska- Republika poznania niezwykłej historii 
Słowacka 2007 – 2013. odwiedzanej licznie przez 

turystów budowli. 
Następnie 40 młodych 

     Uroczyste otwarcie 
podróżników z Polski 

zawodów i rajdu rozpoczęło 
i Słowacji udało się do 

się o godz. 9.00 
Wojkowej skąd wyremon-

przywitaniem gości z Polski 
towaną w ramach projektu 

i Słowacji przez Katarzynę 
ścieżką udali się do Królew-

Rymarczyk-Wajdę Sekretarz 
skiej Studni na Słowacji. 

Miasta i Gminy    Na szczycie góry nieopodal 
Uzdrowiskowej Muszyna. 

legendarnego miejsca 
Pierwszy etap 

spotkania króla Kazimierza 
transgranicznego spotkania 

Wielkiego z królem Czech 
obejmował sportowe 

i królem Węgier na młodzież 
zawody rowerowe dla 40 

szkolną czekały quizy 
uczestników bratnich 

dotyczące wód mineralnych 
narodów. Rozpoczął się przy 

Muszyny i Lenartova. Nie 
wybudowanej w ramach 

zabrakło także profesjonal-
powyższego projektu pijalni 

nego przeszkolenia jak się 
wody mineralnej w Powroź-

poruszać szlakami pieszymi bezpośrednio z pijalni wody,      Wydarzenia sportowe niku. Młodzież otrzymała 
i korzystać z map turystycz- które pochodzą z tego samego i atrakcje dnia zintegrowały zestawy gadżetów wraz 
nych. Przydatne w tym celu odwiertu. wszystkich uczestników, z suchym prowiantem i na-
były niedawno wydane Niemałą atrakcją wydarzenia a dzięki temu, że w imprezie pojami. W ramach zabawy 
w ramach mikroprojektu były muszyńskie czarownice, uczestniczyła młodzież zostały przygotowane liczne 
foldery i mapy turystyczne. które częstowały uczestników szkolna ze Słowacji, konkursy, w których 
Po dniu pełnym wrażeń słodyczami. Kiedy opadły już wydarzenie to nabrało uczniowie chętnie brali 
uczestnicy rajdu i zawodów emocje wszyscy zasiedli do międzynarodowego udział. Pierwsza grupa 
sportowych spotkali się na wspólnego posiłku. charakteru. Mamy nadzieję, rowerzystów udała się
mecie przy pijalni wody Ostatnią atrakcją dnia był że pobyt w Muszynie w podróż szlakiem wód 
mineralnej w Powroźniku. niebywały konkurs tańca zapadanie w pamięci mineralnych Miasta i Gminy 
Podczas degustacji każdy w rytmach ZUMBY. Pomimo wszystkim dzieciom na Uzdrowiskowej Muszyna. 
chętny mógł delektować się zmęczenia ochotników do długie lata.Druga zaś udała się na 
do woli naturalną wodą świetnej zabawy taneczno-Słowację do Lenartova. 
mineralną Muszyna Minerale, muzycznej nie brakowało.     Drugim etapem zorga-
zarówno tą znaną ze 

nizowanej imprezy był rajd 
sklepowych półek jak i tą 

pieszy. Uczestnicy rajdu 

Uczestnicy rajdu rowerowego FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA

Uczestnicy rajdu pieszego FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA

Nowa pijalnia wody mineralnej w Powroźniku
FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA

A.C.

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa
Muszyna
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Karta dużej rodziny
Czy rodzinom, w których 
znajdują się osoby Jak i gdzie należy się zgłosić 
niepełnosprawne po kartę?
przysługują dodatkowe I
zniżki?

Kiedy mogę złożyć wniosek 
o wydanie karty?

Czy Karta Dużej Rodziny Czy rodzicom, którzy nie są 
wydawana jest bezpłatnie?Komu przysługuje Karta w związku małżeńskim lub 

Dużej Rodziny? są po rozwodzie przysługują 
takie same prawa 
korzystania z karty?

Jakie zniżki przysługują 
posiadaczom karty?

Jak korzystać z Karty 
Dużej Rodziny?

Na jak długo przyznawana 
jest Karta Dużej Rodziny?

Czym różni się 
ogólnopolska Karta Dużej 
Rodziny od tej lokalnej?

Czy zniżki z tytułu 
posiadania ogólnopolskiej 

Co zrobić w przypadku Karty Dużej Rodziny 
Jak wygląda Karta Dużej zgubienia karty?anulują zniżki, które Wydawanie oraz składanie 
Rodziny? przysługują z tytułu wniosków w  Ośrodku 

posiadania lokalnej Karty Pomocy Społecznej 
Dużej Rodziny? w Muszynie, ul. Zefirka 6, 

 pok. Nr 6. Wnioski można 
również pobrać ze strony 
internetowej Składając wniosek 
www.rodzina.gov.pl, o przyznanie Karty, okazuje 
zakładka informacje- się oryginały lub odpisy 
wniosek o wydanie Karty dokumentów 
Dużej Rodziny.potwierdzających 

uprawnienie do przyznania 
Karty, w szczególności:

nformujemy, że w dniu przed jej podrobieniem. potwierdzający tożsamość.
5 czerwca 2014 r. 2. W przypadku dzieci 
opublikowana została w wieku do ukończenia 18. 
uchwała nr 85 Rady roku życia - akt urodzenia Aby ją otrzymać należy 
Ministrów w sprawie lub dokument złożyć wniosek w Ośrodku 

ustanowienia rządowego Zniżki, do których uprawnia potwierdzający tożsamość.Pomocy Społecznej 
programu dla rodzin Karta Dużej Rodziny, 3. W przypadku dzieci w Muszynie.  Wniosek, 
wielodzietnych (M.P. poz. przysługują każdemu w wieku powyżej 18. roku w imieniu rodziny, może 
430), oraz rozporządzenie członkowi rodziny, w jedna- życia - dokument złożyć każdy pełnoletni jej 
Rady Ministrów z dnia kowym wymiarze. Może się potwierdzający tożsamość członek.
27 maja 2014 r. w sprawie jednak zdarzyć, że instytucja oraz zaświadczenie ze 
szczegółowych warunków lub firma, która oferuje szkoły lub szkoły wyższej 
realizacji rządowego zniżki, będzie chciała o planowanym terminie 

Od 16 czerwca br. rodziny programu dla rodzin przyznać dodatkową ulgę ukończenia nauki w danej 
mogą składać wnioski.wielodzietnych (Dz. U. osobom niepełnosprawnym. placówce.

poz.755 ). 4. W przypadku dzieci 
legitymujących się 
orzeczeniem o umiarkowa-Tak, Karta Dużej Rodziny 
nym albo znacznym stopniu wydawana jest bezpłatnie, Karta Dużej Rodziny 
niepełnosprawności każdej osobie zgłoszonej we przyznawana jest rodzinie, 
w wieku powyżej 18. roku wniosku.która utrzymuje przynaj- Rodzice mogą korzystać 
życia - dokument mniej trójkę dzieci. Dotyczy z przywilejów, jakie daje 
potwierdzający tożsamość to także rodzin zastępczych Karta Dużej Rodziny bez 
oraz orzeczenie o umiarko-oraz rodzinnych domów względu na to, czy są Karta Dużej Rodziny 
wanym albo znacznym dziecka. Karta przyznawana małżeństwem. Z karty uprawnia do zniżek, które 
stopniu niepełnosprawności.jest każdemu członkowi korzystać mogą także oferowane są zarówno przez 
5. W przypadku dzieci rodziny. Dochód rodziny nie małżonkowie rodziców.instytucje państwowe, jak 
umieszczonych w rodzinie jest kryterium przyznania i firmy prywatne. Lista miejsc 
zastępczej lub rodzinnym karty. i wysokość zniżek dostępna 
domu dziecka - postanowie-

będzie tutaj: rodzina.gov.pl. Miejsca, w których nie o umieszczeniu w rodzi-
Lista będzie aktualizowana na przysługują zniżki oznaczone nie zastępczej lub rodzin-
bieżąco.Karta Dużej Rodziny są specjalnym znakiem „Tu nym domu dziecka.

przyznawana jest dzieciom honorujemy Kartę Dużej 6. w przypadku osób, 
do ukończenia 18. lub 25. Rodziny”. Aby skorzystać ze o których mowa w art. 37 
roku życia, jeśli uczą się zniżki należy w punkcie ust. 2 ustawy z dnia 9 
jeszcze w szkole lub zakupu biletu wstępu okazać Ogólnopolska Karty Dużej czerwca 2011 r. o wspiera-
studiują. Rodzice mogą kartę. Z karty każdy jej Rodziny upoważnia do niu rodziny i systemie 
korzystać z karty posiadacz może korzystać korzystania ze zniżek na pieczy zastępczej - 
dożywotnio. Osobom w dowolnym czasie. Oznacza terenie całego kraju, a nie zaświadczenie 
niepełnosprawnym karta to, że aby skorzystać z karty tylko w obrębie gminy. o pozostawaniu 
wydawana jest na czas nie trzeba być całą rodziną w dotychczasowej rodzinie 
obowiązywania orzeczenia w jednym miejscu. zastępczej lub rodzinnym 
o niepełnosprawności. domu dziecka.

Aby otrzymać duplikat karty 
Karta Dużej Rodziny należy się zgłosić do Ośrodka 
posiada jeden, ogólnopolski Pomocy Społecznej w Mu-
wzór. Ma wymiary 54x85,6 szynie. Duplikat karty wyda-Karta 
mm (takie, jak np. karta wany jest za opłatą 8,71 zł.Dużej Rodziny jest 
płatnicza lub kredytowa). uzupełnieniem zniżek, do 
Karta jest spersonalizowana. których uprawnia lokalna 
Oznacza to, ze znajduje się Karta Dużej Rodziny. Karta 
na niej imię i nazwisko oraz jest również uzupełnieniem 
numer PESEL jej posiada- zniżek, które do tej pory 
cza. Dodatkowo podana jest przysługują rodzinom, np. 
data ważności karty, jej w komunikacji krajowej, czy 
numer, skrót „KDR” pisany instytucjach kultury. 1. W przypadku rodzica oraz 
alfabetem Braille'a oraz małżonka rodzica - dokument 
elementy zabezpieczające 

Nie. Ogólnopolska

OPS
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Rok jubileuszów i zasłużonych dla 
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

W

·

·

·

 tym roku zorganizowanego w Żegiesto-
w uznaniu za wie przyznano Panu 
trud i zaanga- Adamowi medal dla 
żowanie, zasłużonych Miasta i Gminy 
a także Uzdrowiskowej Muszyna. 

poświęcenie prywatnego      Podczas sesji Rady Miasta 
czasu na rzecz mieszkańców w dniu 24 kwietnia  2014 r. 
Ziemi Muszyńskiej, osiem wręczono wyróżnienia 
osób uzyskało wyróżnienia w postaci okolicznościowych 
w postaci medalu zasłużo- medali członkom Stowarzy-
nych dla Miasta i Gminy szenia Krzewienia Kultury 
Uzdrowiskowej Muszyna. Fizycznej POPRAD 

 ks. Proboszcz Franciszek  i zaangażowanie w realizację      Wyróżnienie za wybitne Muszyna, w osobach:
   Niemiec 25-lecie kluczowego dla mieszkańców osiągnięcia mające znacze- Pani Agnieszka Góral, 
   kapłaństwa,wsi Powroźnik przedsięwzię-nie dla Miasta i Gminy Pan Ryszard Górski, 

 i jednocześnie cia. Uzdrowiskowej Muszyna, Pan Andrzej Tischner, 
wyróżnienie w postaci      Bieżący rok to również całokształt twórczości litera- Pan Andrzej Peregrym. 
medalu za zaangażowanie rok jubileuszów kapłaństwa, ckiej, w tym za popularyzo- Wymienione osoby otrzymały 
Księdza Proboszcza aż trzech księży z naszej wanie Muszyny i regionu medal „Za zasługi dla Miasta 
w prace duszpasterską, gminy. Too zasięgu  krajowym i mię- i Gminy Uzdrowiskowej 
w życie parafii i mieszkań-dzynarodowym otrzymał Muszyna” za całokształt 
ców, podejmowanie dzia-Pan . działalności na rzecz Miasta 
łań w zakresie pomocy dla Poeta, prozaik, który zyskał i Gminy Uzdrowiskowej 
potrzebujących. W uznaniu zaangażowanie w sprawy uznanie i sławę dzięki Muszyna, w tym za upo-
za dotychczasowy wkład naszej małej ojczyzny - swojej bogatej twórczości, wszechnianie kultury fizycz-
w duchowy rozwój spo-Muszyny.  Okrągłe rocznice popularyzującej swoje nej i sportu na terenie gminy 
łeczności lokalnej oraz za posługi kapłańskiej                rodzinne miasto Muszynę Muszyna.
trud i zaangażowanie w tym roku obchodzili:  i region. Wielokrotnie nagra-      Kolejną osobą, która 
w realizacji wielu działań  ks. Arkadiusz Klejnowski dzany, zwycięzca wielu kon- otrzymała okolicznościowy 
szczególnie na płaszczyź-   60-lecie kapłaństwa. kursów ogólnopolskich. medal „Za zasługi dla Miasta 
nie kulturalnej i społecznej Przez szereg lat Ksiądz Dotychczasowy dorobek i Gminy Uzdrowiskowej 
na terenie Miasta i Gminy Arkadiusz był kapelanem poety to ponad 30 tomów Muszyna” , był ks. Janusz 
Uzdrowiskowej Muszyna Marynarki Wojennej wierszy, które rozeszły się Kiełbasa, który przez ostatnie 
przyznano Księdzu Pro-Stanów Zjednoczonych w imponujących nakładach 7 lat zmagał się z niełatwym 
boszczowi wyróżnienie                   Ameryki Północnej. zyskując uznanie wielu czy- w dzisiejszych czasach 
w postaci medalu. W 1995 r. odznaczony telników. Wiersze i opowia- zadaniem budowy nowego 

Rocznica święceń Krzyżem Kawalerskim dania Ziemianina ukazywały Kościoła pw. św. Judy 
kapłańskich to wyjątkowa Orderu Zasługi Rzeczy-się na łamach najbardziej Tadeusza i wraz z ks. Zawi-
sposobność, aby wyrazić pospolitej Polskiej. znanych czasopism w kraju ślakiem współdziałał w za-
radość  i z wielką Aktywnie działa na rzecz i za granicą. Przetłumaczono kresie wpisania cerkwi 
serdecznością podziękować promocji Ziemi Muszyń-je na kilka języków m.in.: w Powroźniku na listę 
Jubilatom za dar Ich skiej i krzewienia wartości angielski, włoski, niemiecki Światowego Dziedzictwa 
kapłańskiej posługi w naszej patriotycznych.  W 2012 r. oraz rosyjski. Ostatnio UNESCO. Jego determinacja 
małej ojczyźnie. Składając otrzymał medal za zasługi zostały wydane w Rosji i konsekwencja w działaniu 
serdeczne jubileuszowe dla Miasta i Gminy i Izraelu. Do popularności zakończyły się wielkim 
życzenia i gratulacje, Uzdrowiskowej Muszyna.jego wierszy przyczyniło się sukcesem. Budowa Kościoła 
życzymy dużo sił oraz  ks. Andrzej Rakoczy śpiewanie ich przez tak to kluczowe przedsięwzięcie 
Bożego Błogosławieństwa    50-lecie kapłaństwa, znanych piosenkarzy jak dla mieszkańców wsi 
na dalsze lata. i jednocześnie wyróżnienie Elżbieta Adamiak, Jacek Powroźnik, którzy przez 

Niech te w postaci medalu zasłużo-Wójcicki, Andrzej Cudzych, wiele lat zmuszani byli 
okolicznościowe medale nych dla Miasta i Gminy Ryszard Styła, Stare Dobre wyjeżdżać do sąsiednich 
przyznane za różnorodne Uzdrowiskowej Muszyna. Małżeństwo, Wolna Grupa parafii, aby wziąć udział 
zasługi dla Miasta i Gminy Przyznane wyróżnienie za Bukowina. Biorąc pod w uroczystościach religij-
Uzdrowiskowej Muszyna, wieloletnie osobiste uwagę szczególne osiągnię- nych, ponieważ zabytkowy 
będą skromnym wyrazem zaangażowanie Księdza cia poety, a także 40-letnią kościół był zbyt mały. Medal 
wdzięczności za społeczną w sprawy życia społeczno-twórczość, w tym upo- przyznano Księdzu Probosz-
pracę, oddaną służbę gospodarczego Żegiestowa wszechnianie tradycji, czowi jako wyraz uznania za 
i wszelkie wyświadczone i jego mieszkańców.  historii Sądecczyzny dotychczasowy wkład w du-
dobro jakiego doznaliśmy ze w Polsce i poza granicami chowy rozwój społeczności 
strony Wyróżnionych.kraju podczas benefisu lokalnej oraz wielki trud 

 także doskonała 
okazja do wyrażenia wdzięcz-
ności za ich wieloletnią Adam Ziemianin
posługę duszpasterską 
i 

RED 
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„Popradzkie smyki” 
w studio nagrań!

Teatr dla najmłodszych!

yśpiewaj- współpracy Miejsko-
my razem Gminnego Ośrodka 
muszyń- Kultury w Muszynie oraz 
skie nutki Zespołu Szkolno-
- Dzień Przedszkolnego w Muszy-

Dziecka w uzdrowisku! nie nagrał dwie piosenki 
     1 czerwca w Dzień w NS Studio Nagrań 
Dziecka na deskach w Chełmcu. Utwory: „Ta 
amfiteatru „Zapopradzie” muszyńska nuta” (melodia 
w Muszynie zaprezento- ludowa, autor tekstu 
wali się laureaci VIII nieznany) oraz „Słoneczko 
Gminnego Festiwalu zaszło” (do znanej melodii 
Piosenki Dziecięcej ludowej słowa napisał 
„Muszyńskie nutki”. Od nieżyjący, długoletni 
ośmiu lat dzieci z przed- nauczyciel muszyńskiej 
szkoli, szkół podstawo- szkoły - Jerzy Łomnicki) 
wych oraz gimnazjalnych znalazły się na płycie CD 
z terenu Miasta i Gminy uwielbiane przez najmłod- „Jacek i Placek”. obok utworów wybranych 
Uzdrowiskowej Muszyna szych. Organizatorem tego zespołów folklorystycz-
prezentują się na scenie      Organizatorem festiwalu wydarzenia był Burmistrz nych z terenu 
plenerowej podczas „Dnia był Miejsko-Gminny Muszyny oraz Miejsko- Sądecczyzny. Obie 
Dziecka”. Młodzi artyści Ośrodek Kultury w Muszy- Gminny Ośrodek Kultury piosenki opowiadają 
z roku na rok przedstawia- nie oraz Zespół Szkolno- w Muszynie. o Muszynie, o historii, 
ją coraz wyższy poziom Przedszkolny w Muszynie. legendach i uroczych 
artystyczny. Koncert Nagrody dla zwycięzców zakątkach, które mimo 
laureatów poprzedzany jest ufundowane zostały przez upływającego czasu 
wstępnymi eliminacjami Burmistrza Miasta i Gminy      Zespół „Popradzkie smy- pozostają niezmiennie 
szkolnymi, a następnie Uzdrowiskowej Muszyna. ki”, który powstał w ramach piękne. Popradzkim  
konkursem na szczeblu Wydarzenie to zrealizowane 
gminnym. Najlepsi zostało w ramach projektu 
wykonawcy zapraszani są MuLuDu i współfinanso-
na koncert do amfiteatru wane było ze środków Unii 
„Zapopradzie”, gdzie Europejskiej z Europejskie-
spotykają się z Burmi- go Funduszu Rozwoju 
strzem Muszyny, który Regionalnego w ramach 
wręcza zwycięzcom dyplo- Programu Współpracy 
my, statuetki i nagrody. Transgranicznej 
W tym roku do wspólnego Rzeczpospolita Polska-
muzykowania zaproszone Republika Słowacka 2007-
zostały także zespoły 2013.
działające przy Miejsko-
Gminnym Ośrodku 
Kultury w Muszynie, 
dzieci z muszyńskiego 3 czerwca w trzech 
przedszkola oraz miejscach na terenie gminy 
zaprzyjaźniony dziecięcy odbyły się spektakle 
zespół z Lubotina na teatralne dla najmłodszych 
Słowacji. Najmłodsi w wykonaniu teatru Art. Re 
widzowie obejrzeli z Krakowa. W świetlicy 
również teatr lalkowy pt. w Żegiestowie o godzinie 
„Baśń o złocistym ptaku” 15.30 dzieci obejrzały bajkę 
wg Braci Grimm - w wy- pt. „Jacek i Placek”. O go-
konaniu Teatru Każdej dzinie 17.00 teatr Art. Re 
Sztuki z Nowego Sącza. zagościł w Świetlicy w 
Ponadto w programie Jastrzębiku. Tam najmłodsi 
znalazły się inne atrakcje zobaczyli bajkę pt. „Dwie 
takie jak: malowanie Dorotki” a o godzinie 18.30 
twarzy, plenerowa nauka w Muzeum Regionalnym 
tańca i kolorowe „Państwa Muszyńskiego” 
„dmuchańce” tak widzowie obejrzeli spektakl 

Wręczenie nagród uczestnikom festiwalu piosenki dziecięcej
FOT. ARCH. MGOK MUSZYNA

Teatr dla najmłodszych FOT. ARCH. MGOK

„Popradzkie smyki” FOT. MIROSŁAW HOBORA, HOBORA.PL
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artystycznie i muzycznie…
smykom zagrała kapela 
„Muszyniacy”. Płyta została 
wydana w drugiej połowie 
czerwca tego roku. 
Przedsięwzięcie zrealizo-
wane zostało przez Stowa-
rzyszenie LGD „KORONA 
SĄDECKA” oraz 
Stowarzyszenie Perły 
Beskidu Sądeckiego w ra-
mach programu pod nazwą 
„Perły Korony Beskidu 
Sądeckiego – Kraina, która 
łączy”.  Celem głównym 
koncepcji było wykreowanie 
wizerunku obydwu obsza-
rów jako miejsc atrakcyj-
nych turystycznie i kultu-
rowo poprzez organizację dzie” odbyła się premiera 
przedsięwzięć kulturalno - spektaklu muzycznego 
promocyjnych. pt. „Mussina-biskupie 

miasteczko”, powstałego na 
podstawie baśni i legend 
o Muszynie.
Scenariusz napisany został 
przez Izabelę Bajorek, 

28 czerwca 2014 r. natomiast muzykę napisał 
w muszyńskim amfiteatrze i zaaranżował Maciej Nieć.
„Zapopradzie” odbyła się Wykonawcami spektaklu 
Noc Świętojańska i III byli młodzi wokaliści - 
Galicyjskie Spotkania uczestnicy zajęć muzycz-
Jazzowe. Na powitanie nych w muszyńskim 
zagrała kapela regionalna ośrodku, ich instruktorzy 
„Muszyniacy”, która oraz dorośli dla których 
przygrywała również praca nad widowiskiem Kultury w Muszynie mieli 
podczas konkursu na okazała się miłym sposobem niecodzienną okazję 
„Najładniejszy wianek Nocy na spędzenie wolnego czasu.poszerzyć swoją wiedzę 
Świętojańskiej”. Po W spektaklu gościnnie i umiejętności z dziedziny 
rozstrzygnięciu konkursu, wystąpili między innymi: poprawnej emisji głosu na 17 lipca 2014 r. w muszyń-
„Muszyniacy” poprowadzili Tomasz Jarosz wokalista przykładzie światowych skim amfiteatrze „Zapopra-
korowód nad Poprad aby 

standardów jazzowych. 
puścić wianki w nurt rzeki.   

Stanley Breckenridge to 
     Wieczór upłynął przy 

znacząca postać w świecie 
dźwiękach muzyki jazzowej. 

muzyki jazzowej, doktor 
Na scenie amfiteatru 

muzykologii a przede 
zaprezentowały się zespoły; 

wszystkim bardzo dobry 
„Funny Fellows” ze 

nauczyciel śpiewu.
Słowacji, „Big Contest Band 

Wydarzenie to zrealizowane 
featuring” z Polski oraz 

zostało w ramach projektu 
soliści Stanley Breckenridge 

MuLuDu i współfinansowane 
z USA i Lora Szafran

było ze środków Unii 
z Polski. Podczas koncertu 

Europejskiej z Europejskiego 
zaprezentowali się również 

Funduszu Rozwoju 
uczestnicy warsztatów 

Regionalnego w ramach 
wokalnych Vocal Workshop 

Programu Współpracy 
prowadzonych przez 

Transgranicznej 
Stanleya Breckenridga. 

Rzeczpospolita Polska-
Młodzi wykonawcy 

Republika Słowacka 2007-
należący do grupy wokalnej 

2013.
Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Świętojańska Noc Jazzowa 
zainaugurowała wakacje 

w uzdrowisku

Mussina - biskupie 
miasteczko - musical 

o Muszynie
 

Występ Lory Szafran w Muszynie FOT. ARCH. MGOK MUSZYNA

„Mussina” - pierwszy musical o Muszynie 
FOT. MIROSŁAW HOBORA, HOBORA.PL

Występ  FOT. ARCH. MGOK MUSZYNAStanley’a Breckenridge’a 
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zespołu Lachersi oraz Adam Teatr Uliczny „Scena 
Ziemianin poeta „Ziemi Kalejdoskop”. Będą pokazy 
Muszyńskiej”. rycerskie, taniec ognia, 
Wydarzenie to zrealizowane animacje dla dzieci, konkursy 
zostało w ramach projektu z nagrodami i mnóstwo 
MuLuDu i współfinansowa- dobrej zabawy!
ne było ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskie- Szczegółowe informacje na 
go Funduszu Rozwoju temat wszystkich ważnych 
Regionalnego w ramach wydarzeń znajdziecie 
Programu Współpracy Państwo na stronach 
Transgranicznej internetowych miasta i na 
Rzeczpospolita Polska- przygotowanych przez 
Republika Słowacka 2007- organizatorów plakatach, 
2013 które dla zainteresowanych 

będą do odebrania 
w Muzeum Regionalnym 
Państwa Muszyńskiego 
w Muszynie lub w biurze 
Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Muszynie przy
ul. Rynek 14 w Muszynie.

9 i 10 sierpnia 2014 r. 
w Muszynie odbędzie się Miejsko-Gminny Ośrodek 

popping„Festiwal Wód Kultury w Muszynie zaprasza poprowadzą zajęcia podczas 
 zespołowe zajęcia wokalne Mineralnych” promujący do zapoznania się z ofertą przyjęć urodzinowych lub 

w poszczególnych grupach największe bogactwo tego edukacyjno-artystyczną na innych imprez dla 
wiekowych,regionu. nowy rok szkolny 2014/2015. najmłodszych!
 nauka wyszywania      Oprócz degustacji wód Wśród zajęć dla dzieci

muszyńskich makatek lub mineralnych, pojawi się i młodzieży znajdą się Szczegółowe informacje 
szydełkowania,

wiele atrakcji a wśród nich między innymi: można znaleźć na stronie 
„pierwszy taniec” - oferta dla 

ciekawy program internetowej 
młodych par, które chcą 

artystyczny. Wystąpią  nauka gry na pianinie, gitarze, www.mgok.muszyna.pl lub przygotować układ 
keyboardzie - zajęcia między innymi; Dollars zadzwonić pod numer choreograficzny do pierwszego 
indywidualne oraz w grupach,Brothers, Reprezentacyjna 18 471 4269. tańca na przyjęciu ślubnym pod 
 nauka gry na instrumentach Orkiestra Straży Granicznej okiem instruktora.

dętych,z Nowego Sącza wraz Izabela Bajorek
 taniec nowoczesny Zapraszamy również do z solistami, Lachersi Dyrektor Miejsko-

w poszczególnych grupach współpracy z naszymi i Zakopower. Najmłodszych Gminnego Ośrodka 
wiekowych, animatorami zabaw bawić będzie Studio „Fama” Kultury w Muszynie
 taniec break-dance oraz dziecięcych, którzy z Dębicy oraz Krakowski 

Zapraszamy Państwa 
serdecznie na „Festiwal 

Wód Mineralnych
 w Zaczarowanej Muzyce 

Karpat”

·

·

· 

·

·

·

·

W muszyńskiej 
kulturze.... c.d.

D
Droga odkryć naukowych 

jest zawsze drogą do 
prawdy. Dlatego każdy 

człowiek, który szuka 
prawdy, w rzeczywistości 
porusza się drogą, która 

prowadzi do Boga. 
JPII

wudziestego uhonorowali największego niem woli mieszkańców, upamiętnić postać Wielkiego 
dziewiątego w dziejach Polaka, o którym którzy chętnie i licznie Polaka. - mówi jedna 
kwietnia 2014 r.  aż 70% obywateli kraju uczestniczą w kultywowaniu z mieszkanek Muszyny.
po ważnym powiedziało, że jest życia katolickiego, opierają-
wydarzeniu dla najwybitniejszym Polakiem cego się na naukach Ojca 

Polski, jakim była tysiąclecia. Doniosłość Jego Świętego. Jego nauka jest 
kanonizacja Ojca Świętego, dzieła w krzewieniu idei znakomitym wyrazem warto-
uchwałą Rady Miasta pokoju, pojednania i miłości ści takich jak patriotyzm, 
i Gminy Uzdrowiskowej między ludźmi, narodami mądrość, miłość, uczciwość 
Muszyna nowej obwodnicy i religiami, doceniana jest i wrażliwość na potrzeby 
nadano imię Świętego Jana przez cały świat. Wybór Jana drugiego człowieka.  
Pawła II. Pawła II, jako patrona naszej     Jestem dumna, że włodarze 
     Nadając obwodnicy imię obwodnicy jest oczywistym mojego miasta zechcieli 
naszego papieża mieszkańcy i najlepszym odzwierciedle- właśnie w ten sposób RED

FESTIW
AL

MIN
ERALNYCH

MIN
ERALNYCH

MIN
ERALNYCH

WÓD 

„W zaczarowanej m
uzyce Karpat”

„W zaczarowanej m
uzyce Karpat”

„W zaczarowanej m
uzyce Karpat”

Festiwal w ramach projektu MuL’uDu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa
Muszyna

9-10 sierpnia 

wystapia:

ZAKOPOWER

LACHERSI 

,,

10 sier
pnia 20

14 Muszyna
 LACHERSI

9 sierpnia 2014 Muszyna ZAKOPOWER

Patroni medialni: Organizatorzy: Główny sponsor:

MUSZYNA

TvM
TELE  MUSZYNYWIZJA

Obwodnica imienia Świętego Jana Pawła II
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„Jaraj zośkę” - bezpłatne zajęcia footbag’a 
z Tomaszem Królem

D
o końca roku na 
terenie Muszyny 
będą się 
odbywać 
bezpłatne zajęcia 

„Zośki” prowadzone przez 
Tomasza Króla. Akcję 
wspiera czołówka polskich 
artystów hip-hopowych. 
Pierwsze zajęcia odbyły się 
30 czerwca 2014 r., w 
których uczestniczyło 40 
osób. Treningi „Zośki” 
prowadzone są w 
poniedziałki w godz. 17.00-
19.00 na Orliku w Muszynie 
oraz w Miliku o godz. 10.00. Footbag. W Footbagu zulu, weaving), obrót całego punktowania podobne jak 
Spotkania odbywają się na wyróżnia się kilka dyscyplin. ciała wokół własnej osi w siatkówce. Efektowne są 
świeżym powietrzu, W każdej z nich (spin), i wiele innych. bloki i ścięcia nogami 
natomiast w razie niepogody podstawowym elementem jest Net - to odmiana z wyskoku.
przeniesione będą do podbijanie małej piłeczki „siatkonogi”, gra się na      Aktualnie na zajęcia 
placówek szkolnych nogami, ale na różne sposoby. boisku o wymiarach 1340 cm zapisało się 160 
w odpowiednich Freestyle - polega na x 610 cm przez siatkę na uczestników. Osoby chętne, 
miejscowościach. wykonywaniu trików wysokości 152,5 cm twardą które chciałyby uczestniczyć 
Zośka to gra, która polega footbagiem. Piłeczkę można piłeczką o średnicy od 5 do 6 w treningach „Zośki” 
na odbijaniu woreczka kopać i łapać wszystkimi cm. Istnieją dwie odmiany zapraszamy na facebooka.
wykonanego z wełny. częściami ciała oprócz rąk. gry - single, czyli pojedynek facebook.com/jarajzoske 
Woreczek wypełniony jest Dodatkowo można dwóch graczy, oraz double facebook.com/treningizoski 
sypkim makiem. W grze wykonywać różnorodne inne net, gdzie mierzą się ze sobą 

REDmoże brać udział kilka osób. elementy, takie jak: obroty drużyny złożone z dwóch 
W Polsce gra w Zośkę wokół zośki nogami (dex), zawodników. Można odbijać 
ukrywa się pod nazwą czy głową (ducking, diving, footbag tylko stopami, zasady 

F
estyn rodzinny  
przy Szkole 
Podstawowej nr 2 
im. Jana Pała II 
w Muszynie to już 

trzecia rodzinna impreza 
plenerowa zorganizowana 
przez rodziców ze Stowarzy-
szenia na Rzecz Edukacji 
i Rozwoju Doliny Popradu. 
Każdemu ze spotkań 
towarzyszył przyjazny 
nastrój, miła atmosfera 
i  duże zadowolenie 

wśród fanów - Królikiem. wzbudziła loteria cegiełkowa, Sponsorom i Darczyńcom zarówno organizatorów, jak 
Uczniowie pod kierunkiem której główną nagrodą był tej imprezy. Dziękujemy i uczestniczących gości. 
swoich wychowawców rower. Czas upłynął na miłej, także naszym przyjaciołom, Tegoroczne świętowanie 
przygotowali program kulturalnej zabawie, a co mieszkańcom i gościom za obyło się z udziałem mistrza 
artystyczny dla swoich najważniejsze pozyskano obecność i szeroko Polski,  strongmana 
rodziców, a grupa teatralna: kolejne fundusze na wymianę rozumianą życzliwość.Tomasza Kowala oraz 
„Rodzice dzieciom” nawierzchni boiska twórcy projektu: „Jaraj 
przedstawiła widowisko sportowego przy szkole. Zośkę”- popularnie zwanego 
„Kopciuszek”. Wiele emocji Dziękujemy wszystkim 

Festyn rodzinny na „Folwarku”

Występ  FOT. ARCH. STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU DOLINY POPRADU grupy „Rodzice dzieciom” 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Edukacji i Rozwoju 

Doliny Popradu
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Wiejski Ośrodek Zdrowia w Żegiestowie
wznowi swoją działalność

Następna akcja krwiodawstwa już w październiku

D
la mieszkańców Przychodnia zlokalizowana pobrań tak by pacjenci ze obecnej trwają prace 
Żegiestowa będzie w budynku szkoły skierowaniem na badania przygotowawcze w po-
i okolic jest to podstawowej (budynku laboratoryjne mogli mieszczeniach zagospodaro-
zapewne bardzo gminnym), w miejscu ogólnie zrealizować je na miejscu wanych na działalność 
dobra dostępnym dla mieszkańców. w ośrodku w Żegiestowie. ośrodka. Wykonane zostanie 

wiadomość. Już po Wiejski Ośrodek Zdrowia Samodzielny Publiczny również dojście na zewnątrz 
wakacjach na nowo będzie czynny codziennie, Zakład Podstawowej Opieki oraz złożone zostaną już 
rozpocznie swoje funkcjono- a pacjenci będą mogli Zdrowotnej w Muszynie wkrótce wnioski o wydanie 
wanie Wiejski Ośrodek skorzystać z wizyty u lekarzy dołoży także wszelkich starań niezbędnych pozwoleń na 
Zdrowia – tym razem internistów czy lekarza by umożliwić mieszkańcom wznowienie działalności. 
w nowym miejscu i z nową pediatry. Ponadto planowane realizację recept również na 
ofertą medyczną. jest uruchomienie punktu miejscu w ośrodku. W chwili 

Państwo Muszyńskie – Państwo Zdrowia

J
uż wkrótce – plenerową przychodnię 100-latka. W gronie prozdrowotna impreza na 
13 września 2014 r. zdrowia. Podczas imprezy rodzinnym będzie można taką skalę w naszej miej-
Państwo Muszyńskie zarówno mieszkańcy jak przyjść na Zapopradzie scowości, jednocześnie 
zamieni się w Państwo i turyści będą mieć możli- i pośród pięknej przyrody, mamy nadzieję, że przerodzi 
Zdrowia. Z myślą wość skorzystania z bezpłat- w ramach odpoczynku od się ona w tradycję – tak by 

o mieszkańcach naszej nych konsultacji z lekarzami codziennej pracy wykonać raz w roku nasze historyczne 
gminy, którzy w codzien- specjalistami, fizjoterapeutą, podstawowe badania. Państwo Muszyńskie 
nym pośpiechu bardzo dietetyczką, wykonania Dodatkowo odwiedzający zamieniało się w Państwo 
często zapominają o zdro- bezpłatnych badań takich jak: posłuchają interesujących Zdrowia. 
wym odżywianiu, o wyko- EKG, spirometria, ciśnienie, prelekcji przygotowanych 
naniu podstawowych badań, poziom glukozy we krwi, przez zaproszonych gości 
o wizycie u lekarza testy alergologiczne, BMI, poświęconych problematyce 
specjalisty - Samodzielny mammografia, komputerowe promocji zdrowia i jego 
Publiczny Zakład badanie stóp połączone z ra- profilaktyce, zwłaszcza 
Podstawowej Opieki dami podologa (specjalisty odporności organizmu 
Zdrowotnej w Muszynie ds. stóp). Oferta medyczna człowieka oraz zwalczaniu 
i Stowarzyszenie Forum przygotowana zostanie dla wolnych rodników. Jest to 
Polskiej Farmacji organizują całej rodziny  – od 1-latka do pierwsza plenerowa 

Katarzyna Kucia-Garncarczyk
Dyrektor SPZPOZ w Muszynie

Katarzyna Kucia-Garncarczyk
Dyrektor SPZPOZ w Muszynie

Z
Przed nami jeszcze jedno, 
ale już ostatnie w tym roku 
spotkanie, które odbędzie 
się 5 października 2014 r. 

W związku z tym serdecznie 
zapraszamy wszystkich 

chętnych i zachęcamy do 
wzięcia udziału w tym 

szczytnym celu. Podaruj 
kroplę miłości, bo właśnie 
ona może uratować życie.

a nami kolejna, 2011 r. Od tego czasu zebrano ciężkich urazach i krwoto- kolejnych mililitrów tego 
akcja poboru krwi, już 168,30 litrów krwi. kach. Warto pamiętać, że dla życiodajnego płynu z Twojej 
która odbyła się 29 Najczęstszym powodem każdego z nas lub naszych żyły możesz mieć 
czerwca 2014 r. uczestniczenia w tym bliskich może być nagle świadomość, że dzięki Tobie 
w muszyńskim wydarzeniu jest osobista potrzebna krew, dlatego ktoś zyskuje szansę na wiele 

muzeum przy ul. Krzywej 1.       s a  tysfakcja ze spełnienia oddając ją można podarować pięknych chwil i przeżyć.
     Wydarzenie to cieszy się dobrego uczynku i okazania drugiemu człowiekowi 
coraz większym zaintereso- pomocy potrzebującym. zdrowie, a nawet życie. 
waniem wśród młodych W końcu nie każdy ma okazję Decyzja o jej oddaniu, staniu 
osób, które chętnie włączają przyczyniać się, na co dzień się krwiodawcą, to początek 
się w ten piękny gest pomo- do ratowania ludzkiego życia. drogi do zyskania własnego 
cy drugiemu człowiekowi, Krew jest lekiem, którego poczucia bezpieczeństwa 
jakim jest oddawanie krwi. niczym nie można zastąpić. i spokoju o bezpieczeństwo 
Podczas niedzielnej inicjaty- Na nią oczekują chorzy zdrowia i życia osób Ci 
wy udało się pobrać 15 li- w klinikach kardiochirurgicz- najbliższych. Oddawaniu 
trów i 750 ml krwi. Akcje nych i transplantacyjnych, krwi towarzyszy odczucie, że 
poboru krwi w Muszynie leczeni z powodu chorób ten cenny dar uratuje komuś 
rozpoczęły się w lipcu nowotworowych oraz po życie. Czując przepływ 

RED
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Pogorzelcom!
Pomóż

Szanowni 
Mieszkańcy!

Uprzejmie informujmy, że przy Urzędzie Miasta 
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna został powołany 
Komitet „Pomocy Pogorzelcom” w celu zebrania 
funduszy na sfinansowanie odbudowy spalonego 
budynku mieszkalnego, który spłonął 20 czerwca 
2014 r. w Jastrzębiku. 

Burmistrz Muszyny reprezentujący Komitet „Pomoc 
Pogorzelcom” zwraca się do wszystkich mieszkańców 
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z apelem 
o udzielenie wsparcia finansowego lub rzeczowego 
poszkodowanym, którzy stracili w jednej chwili cały 
dorobek swojego życia. 

Tylko wyjątkowa solidarność wszystkich mieszkań-
ców zarówno Muszyny jak również pobliskich 
miejscowości poparta wsparciem rzeczowo-
finansowym umożliwi przetrwanie poszkodowanym 
tak trudnego dla nich okresu i rozpoczęcie 
w perspektywie odbudowy domu.

Dobrowolne kwoty prosimy wpłacać na uruchomiony 
przez Komitet rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy 
Muszyna-Krynica-Zdrój nr 
66 8809 0005 2001 0003 8276 0002 z dopiskiem 
„Pomoc Pogorzelcom”. 

Zbiórka publiczna na rzecz pogorzelców zgodnie 
z decyzją Starosty Nowosądeckiego  z dnia 08 lipca 
2014 r. będzie prowadzona na terenie Powiatu 
Nowosądeckiego w okresie od dnia 8 lipca 2014r. do 
30 września 2014r.

Zbiórkę koordynuję w imieniu komitetu Pani Agata 
Paluszek (tel. 18 472 59 27).

Wsparcia w formie rzeczowej można udzielać za 
pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Muszynie z siedzibą przy ul. Zefirek 6 (osobą do 
kontaktu jest  Pani Ewelina Repel, telefon kontaktowy 
18 471 41 15).



ZAPRASZAMY!

10 sier
pnia 20

14 Muszyna
 LACHERSI

9 sierpnia 2014 Muszyna ZAKOPOWER

ZAPRASZAMY!ZAPRASZAMY!

Festiwal w ramach projektu MuL’uDu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa
Muszyna

Burmistrz MuszynyBurmistrz Muszyny

ORGANIZATORZY:ORGANIZATORZY:

Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysl Rozlewniczy”
,,,,Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysl Rozlewniczy”

Miejsko-Gminny Osrodek Kultury w MuszynieMiejsko-Gminny Osrodek Kultury w Muszynie
,,

GLÓWNY SPONSOR:,GLÓWNY SPONSOR:,
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