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Panorama na Łopatę Polską i Łopatę Słowacką w Żegiestowie fot. K. Rogoziński
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Szanowni Państwo
oddajemy dziś 

w Państwa ręce 
nowy numer 
Biuletynu 

Informacyjnego Miasta 
i Gminy Uzdrowiskowej 
Muszyna z nadzieją, że 
w wolnym czasie pochy-
licie się Państwo nad za-
mieszczonym tam materia-
łem i ocenicie jak zmieniała 
się Muszyna i okoliczne 
miejscowości przez ostatnie 
lata. Siłą rzeczy, ze względu 
na objętość przekazywa-
nych materiałów, umiesz-
czone zostały w nim tylko 
najważniejsze inwestycje 
i wydarzenia obrazujące 
kierunki zmian. Nie ma co 
ukrywać, że tak głębokie 
zmiany jakie zaszły w na-
szej Gminie mogły zostać 
dokonane tylko przy Pań-
stwa udziale i akceptacji. Ja 
osobiście bardzo się cieszę 
kiedy w końcu słyszę, że 
idziemy w dobrym kierun-
ku, a nasi mieszkańcy są 
dumni z miejsca w którym 
żyją. Kiedy jeszcze praco-
wałem w Krynicy jako 
burmistrz tego miasta 
bardzo często słyszałem od 
przewodników turystycz-
nych oprowadzających 
wycieczki po uzdrowisku, 
że do Muszyny nie ma po 
co jechać, a przez Muszynę 
się jedynie przejeżdża,  
a nie przyjeżdża do niej. 
Jeżeli trzeba się zatrzymać 
to tylko po to aby kupić 
gazetę, papierosy czy 
zapałki w kiosku.  Dzisiaj 
wiemy już, że ten czas 
mamy za sobą. Dzisiaj do 
Muszyny się przyjeżdża, 
a nie przejeżdża przez nią, 
bo naprawdę jest po co. Co 
ciekawe,  ogromną liczbę 
gości stanowią turyści 
i mieszkańcy… (!) Krynicy-
Zdroju. Jako uzdrowisko 
staliśmy się bardzo 
popularni. Przyjmujemy 
tysiące nowych turystów. 
Gościmy na czołówkach 
gazet i na ekranach 
telewizorów. Nasze inwe-

stycje co rusz są pokazywa-
ne jako przykład na rozwój 
turystyki. A przecież z zało-
żonych planów inwestycyj-
nych zrealizowaliśmy 
dopiero ok. 35 % całości. 
Przed nami dalsza rozbudo-
wa ogrodów sensorycznych, 
ogrodów tematycznych, 
zakończenie budowy krytego 
lodowiska, hali tenisowej 
i skate parku, budowa II 
etapu obwodnicy, rewitaliza-
cja Rynku i ulic przyległych, 
dalsza odbudowa zamku, 
nowe drogi w mieście i na 
wsi, oświetlenia, kompleksy 
rekreacyjne w mieście i na 
wioskach, regulacja poto-
ków, budowa ścieżek rowe-
rowych. Bez wielkiego halo 
i zadęcia przebiega rewitali-
zacja i rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej i wodociągo-
wej, budowa nowej oczysz-
czalni ścieków i nowoczes-
nego ujęcia wody za prawie 
70 mln zł.  Udaje nam się to 
wszystko realizować, bo 
działamy zgodnie i bez 
polityki. Naszą partią jest 
MUSZYNA. To ona nas 
inspiruje, weryfikuje nasze 
poglądy, każe nam się 
spierać ale nie kłócić, każe 
szukać wszędzie gdzie to 
tylko możliwe środków 
finansowych na nowe 
przedsięwzięcia. Oczywiście, 
każdy ma swoje poglądy 
polityczne, społeczne, ale 
kiedy przekraczamy drzwi 
sali narad Urzędu łączy nas 
jeden cel: MUSZYNA.

        Bardzo żałujemy, że 
wielu rzeczy nie udało się 
zrealizować choć były one 
w naszym zasięgu. Były na 
nie środki, byli inwestorzy. 
Niestety nie było zgody 
Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska 
w Krakowie na zmiany planu 
zagospodarowania prze-
strzennego, która nie 
zgodziła się na budowę: 
krytego stoku, połączenia 
kolejką gondolową 
Złockiego z Jaworzyną, 

budowę nowych wyciągów 
narciarskich czy realizację 
innych inwestycji ważnych 
dla podniesienia poziomu 
życia mieszkańców. Ale nie 
przestaniemy o nie zabiegać. 
Nie udało się też uruchomić 
nie funkcjonujących od lat  
obiektów sanatoryjnych czy 
wczasowych, bo są one 
własnością prywatną i to ich 
właściciele decydują co 
z nimi zrobią. My ze swojej 
strony stworzyliśmy im 
warunki do ich uruchomienia 
uzbrajając teren w sieci 
wodociągowe, kanalizacyjne, 
budując promenady spacero-
we, remontując naruszone 
zębem czasu obiekty pu-
bliczne, parki, ujęcia wód itd. 
Reszta należy do właścicieli 
obiektów. To jest czas aby te 
remonty zakończyć, bo jest 
wspaniała koniunktura 
w turystyce. Jak Państwo 

widzicie prawie każdy obiekt 
publiczny w Gminie został 
odremontowany. Dlatego, tak 
bardzo naciskamy na 
sprzedanie nam dworca PKP 
w Muszynie który straszy 
swoim wyglądem. Jestem 
przekonany, że dobrze go 
zagospodarujemy i będzie 
służył wszystkim. 

     Szanowni Państwo. Przed 
nami w nowej kadencji 
bardzo wiele wyzwań. Mam 
nadzieję, że wszystkim im 
podołamy, choć nieraz jest 
bardzo trudno, bo jesteśmy 
bardzo małą gminą. Wiem 
jednak, że można tego 
dokonać jeżeli Państwo 
będziecie nas wspierać 
i będziemy to wszystko 
realizować razem. Sami nie 
udźwigniemy takiego ciężaru 
spraw, ale wspólnie na 
pewno temu podołamy.

Z poważaniem
       Jan Golba

dr Jan Golba FOT. M. HOBORA
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Baseny na Zapopradziu wartość projektu -  12 123 407 zł

Obwodnica Muszyny wartość projektu -  23 468 596 zł

Park Zdrojowy „Baszta” wartość projektu -  7 105 702 zł

Park Zdrojowy „Zapopradzie” wartość projektu -  6 861 154 zł

Tak było

Tak było

Tak było

Tak było

Tak jest

Tak jest

Tak jest

Jak zmieniła się Nasza 
Gmina od 2010 roku

Tak jest
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Jak zmieniła się Nasza 

Ogrody Miłości -  2 345 917  zł

Budowa Centralnego Deptaka Uzdrowiskowego Żegiestowa  -  3 722 199 zł

Most na ul. Kościuszki w Muszynie wartość projektu -  11 116 608 zł

Most na ul. Polną w Muszynie wartość projektu - 3 000 000 zł

Tak było

Tak było

Tak było

Tak było

Tak jest

Tak jest

Tak jest

Tak jest
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Gmina od 2010 roku

Odnowa i zagospodarowanie Zajazdu (obecnie muzeum)  -  2 219 674 zł

Odnowa i zagospodarowanie Dworu Starostów -  2 485 478 zł

Park Kultury i Dawnego Rzemiosła wraz z Domem Garncarza

wartość projektu -  1 747 035 zł

Tak było

Tak było

Tak było

Tak było

Tak jest

Tak jest

Tak jest

Tak jest
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Tak było Tak jest

Rozbudowa Ogrodów Sensorycznych wartość projektu -  5 106 661  zł

Rozbudowa „Ogrodów Miłości” -  6 367 710 zł 

Rozbudowa lodowiska (dach, kort tenisowy, skate park) wartość projektu -  3 157 015  zł

Pijalnia sezonowa „Anna” ul. Jasna wartość projektu -  220 849 zł

Tak było

Tak jest

W trakcie budowy

Tak będzie

Tak było Tak jest

Jak zmieniła się Nasza 
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Pijalnia sezonowa „Józef” ul. Zazamcze wartość projektu - 84 148 zł

Pijalnia sezonowa „Źródło św. Łukasza” Jastrzębik wartość projektu -  264 072 zł

Pijalnia sezonowa „Wapienne” ul. Leśna wartość projektu -  53 411 zł

Tak było

Tak było

Tak było

Tak jest

Tak jest

Pijalnia sezonowa „Grunwald” ul. Grunwaldzka wartość projektu -   391 140 zł

Tak było Tak jest

Tak jest

Gmina od 2010 roku
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Sezonowa pijalnia „Źródło za Cerkwią” Szczwnik wartość projektu - 60 471 zł

Tak było Tak jest

Remont pijalni wody mineralnej „Milusia” wartość projektu  - 110 000 zł

Tak było

Tak było

Tak jest

Tak jest

Nowa pijalnia i przestrzeń w „Rynku” w Powroźniku -  807 944 zł

Tak było Tak jest

Przestrzeń przy pijalni „Milusia” wartość projektu -  319 124 zł

Jak zmieniła się Nasza 
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Tak było

Orlik w Szczawniku oraz Centrum Sportu i Rekreacji  

wartość projektu - 1 466 027 zł

Tak było Tak jest

Tak jest

Rowerowy Szlak Wód Mineralnych w Gminie Muszyna wartość projektu - 1 982 765 zł

Trasy rowerowe w ramach sieci EuroVelo 11 wartość projektu -  13 258 742 zł

Tak jest

W trakcie budowy

Tak jest

Tak będzie

Gmina od 2010 roku



10

Boisko sportowe przy szkole w Złockiem wartość projektu  - 386 298 zł

Tak było Tak jest

Tak jest

Modernizacja placu zabaw w Powroźniku wartość projektu -  22 057 zł

Remont istniejącego ciągu pieszego i budowa tras pieszo rowerowych w Złockiem 
wartość projektów -  1 508 494 zł

Odbudowa drogi gminnej w Złockiem wartość projektu -  487 780 zł

Tak było Tak jest

Tak jest

Jak zmieniła się Nasza 



Tak będzie Tak będzie
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Centrum Rekreacji Łopata Polska wartość projektu - 1 648 316 zł 

Budowa promenady spacerowej wzdłuż potoku w Żegiestowie wartość projektu  - 909 700  zł

Trasy rowerowe AquaVelo wartość projektu dla gm. Muszyna  - 3 515 242 zł

Zagospodarowanie i rewitalizacja Rynku w Muszynie wartość projektu - 19 275 774 zł 
Po realizacji I etapu

Tak jest

Tak jest

Plan tras

Gmina od 2010 roku



Tak było

Termomodernizacja  budynku szkoły w Jastrzębiku wartość projektu - 301 471 zł
Tak było Tak jest

Tak jest

Termomodernizacja budynku OSP w Żegiestowie wartość projektu -  115  479 zł

Tak jest

Tak jest

12

Termomodernizacja budynku przedszkola w Szczawniku wartość projektu - 253 269 zł

Termomodernizacja budynku świetlicy w Andrzejówce wartość projektu - 158 982 zł

Tak było

Tak było

Jak zmieniła się Nasza 



Tak było

Termomodernizacja  budynku urzędu wartość projektu - 301 224 zł
Tak było Tak jest

Tak jest

Termomodernizacja budynków SPZPOZ w Muszynie i Szkoły Podstawowej Nr II
(wymiana kotłów wraz z instalacjami) wartość projektów - 186 977 zł

Tak jest

Termomodernizacja budynku przedszkola w Muszynie wartość projektu - 370 969 zł

Termomodernizacja budynku szkoły w Muszynie wartość projektu - 596 804 zł

Tak było

13

Gmina od 2010 roku



Modernizacja pomieszczeń ośrodka zdrowia wartość projektu  -  400 000 zł

Budowa nowego budynku dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złockiem 
wartość projektu -  3 114 704 zł

Tak było

Tak było

Tak jest

Tak jest

14

Wały przeciwpowodziowe na lewym brzegu Popradu
wartość projektu -  13 500 000 zł

Wały przeciwpowodziowe na prawym brzegu Popradu
wartość projektu -  8 600 000 zł

Prawy brzeg 1,2 km

Lewy brzeg 1,97 km

Jak zmieniła się Nasza 
Gmina od 2010 roku

FOTOGRAFIE UŻYTE W ARTYKULE: ARCH. UMIGU MUSZYNA, M. HOBORA, K. ROGOZIŃSKI, M. ZWIERZ, A. KRÓLIKOWSKI, S. SEWERYN, T. OGÓREK  
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BUDŻET W LATACH 2010-2014

DOCHODY WYDATKI
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16 Jaki procent budżetu stanowiły inwestycje
w latach  2010-2014

Jaki procent budżetu stanowiły inwestycje
w latach  2015-2018

WYDATKÓW 
SUMA

2010-2018

NA INWESTYCJE

W LATACH

PONAD

ZŁOTYCH
154 mln
PONAD

ZŁOTYCH
154 mln
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Samorządy z powiatów gorlickiego, limanowskiego i nowosądeckiego pod lupą specjalistów

Ocena Aktywności Gmin 
Subregionu Sądeckiego 

P
od koniec czerwca 
w Krynicy-Zdroju 
odbyła się gala 
podsumowująca  

jubileuszową X edycję 
Rankingu Aktywności Gmin 
Subregionu Sądeckiego, 
organizowanego przez 
Fundację Sądecką i Instytut 
Ekonomiczny Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Nowym Sączu. Powołany 
zespół niezależnych 
ekonomistów z Instytutu 
Ekonomicznego PWSZ 
kierowany był przez 
prof. dr hab. Tadeusza 
Kudłacza. Raport powstaje 
w celu docenienia wysiłków 
władz samorządowych 
powiatów Subregionu 
Sądeckiego, zmierzających 
do dynamicznego rozwoju 
swoich gmin, a także na 
rzecz poprawy warunków 
życia lokalnych społeczności. 
Spośród 39 gmin z całego 
Subregionu wybierane są te, 
które funkcjonują 
najsprawniej. Od lat 
Muszyna pozostaje w 
czołówce ocenianych 
samorządów. Również w tym 
roku można pochwalić się 
wysokimi osiągnięciami, bo 
aż w czterech na siedem 
kategorii Muszyna 
uplasowała się na bardzo 

wysokich lokatach.
    W tegorocznej odsłonie 
rankingu Muszyna została 
bezspornym liderem 
w kategorii „Generowanie 
Dochodów”. Drugie miejsce 
przypadło Gminie Chełmiec, 
a trzecie Krynicy-Zdroju. 
Również wysoką lokatę 
zajęliśmy w kategorii 
„Pozainwestycyjna 
Działalność Gospodarcza”, 
gdzie samorząd Muszyny 
uplasował się na trzeciej 
pozycji ustępując miejsca 
gminie Stary Sącz (drugie 
miejsce) oraz gminom 
Limanowa, Nawojowa 
i Krynica-Zdrój, które ex 
aequo zajęły pierwsze miejsce. 
     W ocenie końcowej w tym 
roku triumfowało Miasto 
Limanowa, za którym 
uplasowały się: Miasto 
i Gmina Stary Sącz oraz 
Miasto i Gmina 
Uzdrowiskowa Muszyna.
     Dodatkową kategorią 
tegorocznej edycji Oceny 
Aktywności Gmin Subregionu 
Sądeckiego była uśredniona 
kategoria za lata 2013–2017 – 
zwycięzcą okazało się Miasto 
i Gmina Uzdrowiskowa 
Muszyna, a następnie: Miasto 
Limanowa oraz Miasto 
i Gmina Stary Sącz.

(RED)

Uroczyste wręczenie wyróżnień podczas Gali Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego w 2017 r. FOT. TK. ARCH. WWW.SADECZANIN.INFO



18 Muszyna wyróżniona przez 
Narodową Radę Ekologiczną!

Dofinansowania na wymianę kotłów węglowych

J
est nam niezwykle 
miło poinformować 
Państwa, że decyzją 
Narodowej Rady 

Ekologicznej, Miasto 
i Gmina Uzdrowiskowa 
Muszyna została 
wyróżniona Krajową 
Nagrodą Ekologiczną 
„Ekojanosik – Zielona 
Wstęga Polski” – 
w kategorii samorząd 
edycja 2018 r.

     To wyróżnienie można 
traktować jako wielki 
sukces w walce o ekologię 
i nagrodzenie wielu 
kampanii prospołecznych 
i informacyjnych, a także 
podjętych działań 
w zakresie poprawy 
czystości powietrza. Warty 
podkreślenia jest tutaj fakt, 
że kandydatury do 
nominacji z terenu 
województwa zgodnie 
z regulaminem miały 
wyłącznie samorządy 
i przedsiębiorstwa 

zgłoszone przez regionalne 
instytucje odpowiedzialne za 
ochronę środowiska 
(Wojewódzka Inspekcja 
Ochrony Środowiska lub 
Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska) 
i krajowe korporacje 
samorządowe (Związek 
Gmin Wiejskich RP, Związek 
Miast Polskich 
i Związek Powiatów 
Polskich) lub gospodarcze 
(BCC, Polski Klub Biznesu 
i Pracodawcy  Rzeczypospo-
litej Polskiej). O nominacje 
nie mógł ubiegać się 
samorząd samodzielnie. 
Uroczystość wręczenia 
wyróżnień odbyła się w dniu 
5 czerwca br., podczas 
obchodów Światowego Dnia 
Ochrony Środowiska 
Naturalnego w Zakopanem.

(RED)

Wymiana kotłów 
węglowych w ramach 

programu RPO 
na paliwa stałe 

(ekogroszek) i na 
paliwa gazowe

W ramach dofinansowania 
z RPO od 7 maja 2018 roku 
przyjmowane są wnioski na 
wymianę kotłów na 
ekologiczne źródła 
wykorzystujące paliwa stałe 
(ekogroszek) jak i paliwa 
gazowe. Wnioski mogą 
składać osoby u których 
zostały przeprowadzone 
audyty energetyczne. 
Osoby, które jako pierwsze 
dokonały wymiany kotłów 
otrzymały już dotacje. 
Apelujemy do osób, które 
mają przeprowadzone 

audyty energetyczne 
o przyspieszenie działań 
zmierzających do wymiany 
źródła ciepła i składania 
wniosków o wypłatę dotacji. 
Przypominamy, że okres 
realizacji projektu upływa 
z dniem 31.12.2018 r.  
Zachęcamy do składania 
ankiet na wymianę kotłów na 
paliwa stałe (ekogroszek) 
gdyż są jeszcze wolne 
miejsca w ramach RPO 
i w najbliższym czasie 
zostaną wykonane audyty 
energetyczne budynków. 
Realizacja wymiany kotłów 
będzie możliwa w 2018 r.
Ponadto zachęcamy do 
składania ankiet na wymianę 
kotłów na paliwo gazowe 
gdyż w przypadku 
pojawienia się naboru 
o dofinansowanie Miasto 

i Gmina Uzdrowiskowa 
Muszyna złoży kolejny 
wniosek o przyznanie 
dofinansowania. W tym 
naborze nie będzie możliwa 
wymiana kotłów węglowych 
na paliwa stałe (ekogroszek).

Wymiana kotłów 
węglowych ze środków 

budżetu gminy

Informujemy, iż posiadamy 
jeszcze środki finansowe 
z budżetu gminy na wymianę 
kotłów węglowych na kotły 
gazowe oraz na paliwo stałe. 
Wnioski na wymianę kotłów 
można składać do 30 wrze-
śnia 2018 roku. Maksymalna 
wartość dofinansowania 
wynosi 50% jednak nie 
więcej niż 4 000 zł.

Informacje w zakresie 
wymiany kotłów można 

uzyskać na stronie 
internetowej 

www.muszyna.pl
w strefie miejskiej

zakładka ŚRODOWISKO

oraz 
w Urzędzie Miasta 

i Gminy Uzdrowiskowej 
Muszyna pok. 22 lub pod 

numerem telefonu 
18 472 59 36.

zł



19Seniorzy w Muszynie dbają 
o swój kręgosłup w wodzie!

Aktywnie po 50-tce...

G
imnastyka w basenie to tylko jedno z kilku 
zaplanowanych działań dla seniorów 
w ramach realizowanego przez Stowarzy-
szenie Klucz Muszyński projektu „Zdrowy 

kręgosłup seniora”. Zarówno w roku bieżącym jak 
i w przyszłym (2019 r.) zadbamy o zdrowe kręgosłupy 
mieszkańców Województwa Małopolskiego poprzez 
specjalistyczne konsultacje lekarskie i fizjoterapeu-
tyczne, zabiegi rehabilitacyjne, warsztaty kulinarne, 
wykłady i wspomnianą gimnastykę w basenie. 
Wszystkie te aktywności dla uczestników są bezpłatne, 
dzięki wsparciu finansowym Województwa Małopol-
skiego, który jest realizowany w ramach zadania 
publicznego EDUKACJA PROZDROWOTNA DLA 
MAŁOPOLSKICH SENIORÓW NA LATA 2018-2019. 
W chwili obecnej realizowana jest jego pierwsza 
edycja, kolejna zaplanowana jest od lutego 2019 r. 
W programie mogą wziąć udział mieszkańcy Woje-
wództwa Małopolskiego, którzy ukończyli 50 rok życia.

T
rzeci rok 
działalności 
Akademii Seniora 
w Muszynie 

zapowiadał się prężnie 
i rzeczywiście seniorzy cały 
czas zaskakują nas swoją 
energią i pomysłami na 
realizację kolejnych 
przedsięwzięć.  
     Wspominana już w biu-
letynie gimnastyka w base-
nie to właśnie jeden z po-
mysłów seniorów na 
aktywne spędzanie wolnego 
czasu, które dzięki dofinan-
sowaniu możemy realizo-
wać. A to wszystko 
działania seniorów z myślą 
o zdrowiu i dobrym 
samopoczuciu. Na jakie 
bezpłatne aktywności mogą 
liczyć mieszkańcy naszej 
gminy, którzy ukończyli 
magiczną cyfrę 50?
1. Warsztaty „Na regionalną 
nutę” – zajęcia skupiające 
się wokół nauki różnych 
gatunków tanecznych oraz 
nauka rękodzieła, pozna-
wanie ciekawych miejsc 
poprzez przygotowane 
prelekcje przez zaprasza-
nych gości jak i samych 

uczestników Akademii.
2. „Warsztaty ze sztuką” – 
zajęcia teatralne, podczas 
których seniorzy mają 
możliwość wcielania się 
w różne role teatralne, 
poznawania historii teatru 
i kina.
3. Warsztaty „Małopolskie 
smaki” – zajęcia prowadzone 
w formie warsztatowej, 
podczas których seniorzy 
przygotowują regionalne 
potrawy, dzielą się swoimi 
kulinarnymi doświadczenia-
mi.
     Dla aktywnych seniorów 
organizowana jest również 
dwa razy w tygodniu 
(poniedziałki i czwartki) 
Gimnastyka Seniora, która 
odbywa się w sali 
gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej w Muszynie. 
W roku bieżącym uczestnicy 
Akademii Seniora zwiedzali 
już pogranicze Polsko-
Słowackie jak również mieli 
możliwość obejrzenia 
pięknego występu zespołu 
Mazowsze podczas 
Festiwalu im. Jana Kiepury 
w Krynicy-Zdroju. Wyżej 
wymienione aktywności 

prowadzone przez 
Stowarzyszenie Klucz 
Muszyński realizowane są 
w ramach zadania „Wspie-
ranie osób w podeszłym 
wieku w integracji z mło-
dzieżą” na podstawie 
udzielonej dotacji z Małopol-
skiego Urzędu Wojewódz-
kiego oraz Miasta i Gminy 
Uzdrowiskowej Muszyna. 
Wszystkich zainteresowa-
nych mieszkańców Miasta 
i Gminy Uzdrowiskowej 
Muszyna, którzy ukończyli 

50 rok życia i chcą brać 
udział w wybranych przez 
siebie zajęciach zapraszamy 
do Muzeum Państwa 
Muszyńskiego w Muszynie, 
gdzie można uzyskać 
szczegółowe informacje.

Uczestnicy programu „Zdrowy kręgosłup seniora” 
FOT. ARCH. STOWARZYSZENIE KLUCZ MUSZYŃSKI W MUSZYNIE

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Uczestnicy programu Akademia Seniora na 52. Festiwalu Jana Kiepury
FOT. ARCH. STOWARZYSZENIE KLUCZ MUSZYŃSKI W MUSZYNIE

Katarzyna Kucia-Garncarczyk
         Stowarzyszenie Klucz Muszyński

w Muszynie



20 21 października 2018 r. odbędą się 
wybory samorządowe

W
ybory 
samorządo-
we to jedne 
z najważniej-

szych wyborów szczególnie 
dla lokalnej społeczności, 
która poddając ocenie 4-
letni okres pracy dotychcza-
sowych władz gminy  
będzie decydować komu 
powierzyć kolejne lata 
administrowania gminą.  
W dniu 21 października 
2018 r. mieszkańcy miasta 
i wiosek wybiorą na okres 
5 lat włodarza gminy, 15-u 
radnych Rady Miasta 
i Gminy Uzdrowiskowej 
Muszyna,  radnych 
powiatowych oraz 
przedstawicieli sejmiku 
województwa.  
     Mimo licznych zmian 
wprowadzonych do kodek-
su wyborczego, a także 
innych ustaw gminy liczące 

do 20 tys. mieszkańców 
zachowały dotychczasowy 
podział na 15 – jednoman-
datowych okręgów wybor-
czych. W tym zakresie dla 
gminy Muszyna nic się nie 
zmieniło, a granice 
poszczególnych okręgów 
wyborczych nie uległy 
zmianie.  Wykaz graficzny 
podziału Miasta i Gminy 
Uzdrowiskowej Muszyna na 
okręgi wyborcze  dostępny 
jest na stronie internetowej 
Urzędu MiGU Muszyna, 
w zakładce „Wybory 
samorządowe 2018”.
     W chwili obecnej na 
terenie miasta Muszyny 
zostało zawiązanych 5 
komitetów wyborczych:  
KWW JANA GOLBY 
WSPÓLNOTA 
SAMORZĄDOWA, KWW 
MUSZYNA NASZ DOM, 
KWW OSIEDLE 

KOŚCIUSZKI MUSZYNA, 
KWW MŁODZI DLA 
MUSZYNY, KWW - 
WIOLETTA DZIKOWSKA. 
Trwa proces rejestrowania 
list kandydatów na radnych 
i na burmistrza i w najbliż-
szym  czasie tj. po 
26.09.2018 r. dowiemy się 
kto znalazł się w gronie osób 
ubiegających się o najwyższe 
stanowiska w gminie.
     W wyniku nowelizacji 
kodeksu wyborczego wybory 
do organów jednostek 
pomocniczych tj. wybory 
sołtysów,  rad sołeckich, 
przewodniczących zarządów 
osiedli i zarządów osiedli nie 
zostaną przeprowadzone 
w dniu wyborów samorządo-
wych jak to miało miejsce 
w 2014 r. Ostateczny termin 
wyborów do organów 
jednostek pomocniczych 
Miasta i Gminy Uzdrowisko-

wej Muszyna zostanie 
ustalony Zarządzeniem 
Burmistrza MiGU Muszyna, 
a wybory odbędą się po 
wyborach samorządowych, 
w połowie listopada 2018 r. 
Zasady zgłaszania komitetów 
wraz z określeniem poszcze-
gólnych czynności 
wyborczych zostaną 
zamieszczone początkiem 
października na stronie 
internetowej Urzędu: 
www.muszyna.pl
w zakładce „Wybory do 
organów jednostek 
pomocniczych 2018”. 
Podział  Miasta i Gminy 
Uzdrowiskowej Muszyna na 
stałe obwody głosowania, ich 
numery, granice oraz 
siedziby obwodowych 
komisji wyborczych obrazuje 
tabela zamieszczona obok:

(RED)
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Nr obwodu
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji

wyborczej

MUSZYNA: 
Osiedle „Śródmieście” (ulice: Jasna, Kity, Kościelna, Krótka,
Krzywa, Rolanda, Rynek , R. Dmowskiego, Wąska)

Osiedle „Grunwaldzka” (Grunwaldzka, Polna, Słoneczna)

Muszyna
ul. Rynek 13
Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Muszynie

MUSZYNA: 
Osiedle „Zazamcze” (ulice: Basztowa, Lipowa, Nowa,
Zazamcze, Zielona)

Muszyna, ul. Nowa 70
Krajowa Szkoła Skarbowości,
Filia w Muszynie

MUSZYNA: 
Osiedle „Piłsudskiego” (ulice: Ogrodowa, Zefirka,
Al. Zdrojowa, Mściwujewskiego, Piłsudskiego)

Muszyna
ul. Piłsudskiego 89
Przedszkole w Muszynie

MUSZYNA: 
Osiedle „Kościuszki” (ulice: Kościuszki, Leśna, Podgórna,
Pułaskiego)

Muszyna
ul. Kościuszki 54
Szkoła Podstawowa Nr 2

Sołectwo:  Złockie

Sołectwo:  Jastrzębik

Sołectwo:  Powroźnik

Sołectwo:  Leluchów, Dubne

Sołectwo:  Wojkowa

Powroźnik 42
Szkoła Podstawowa w Powroźniku

Wojkowa 22
Filialna Szkoła Podstawowa w Wojkowej

Leluchów 14
Filialna Szkoła Podstawowa w Leluchowie

Jastrzębik 22 e
Świetlica wiejska

Złockie 28b 
Świetlica wiejska

Sołectwo:  Milik
Milik 28
Szkoła Podstawowa w Miliku

Sołectwo:  Żegiestów, w tym Żegiestów-Zdrój 
                  i Łopata Polska

Żegiestów 77A
Szkoła Podstawowa w Żegiestowie

Sołectwo:  Szczawnik
Szczawnik  43b 
Świetlica wiejska

Sołectwo:  Andrzejówka
Andrzejówka 46
Świetlica wiejska

6.

5.

4.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

2.

1.

Wszystkie informacje dotyczące wyborów 
samorządowych dostępne są 

na stronie internetowej Urzędu www.muszyna.pl,
  w zakładce „Wybory samorządowe 2018”.

3.



Średniowieczna klamra od pasa

Badania archeologiczne na
muszyńskim wale i grodzisku

P
rzez ostatnie lata 
realizowane przez 
nas w Muszynie 
badania 

archeologiczne bądź 
historyczne stały się już 
niemalże tradycją. W pięć 
lat udało się nam wykonać 
badania archeologiczne na 
zamku i rynku, zadania 
związane z Gminnym 
Programem Opieki nad 
Zabytkami oraz Gminną 
Ewidencją Zabytków oraz 
konserwację zabytków 
archeologicznych. W tym 
roku, dzięki współpracy 
z Miastem i Gminą 
Uzdrowiskową Muszyna, 
rozpoczęliśmy realizację 
niezwykle ciekawego 
projektu popularno-
naukowego „Odkrywamy 
zapomnianą historię i kul-
turę polsko-słowackiego 
pogranicza”, realizowanego 
w ramach grantu Unii 
Europejskiej, przyznanego 
gminie Muszyna 
(Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 
Interreg V-A Polska – 
Słowacja 2014-2020, Oś 1 – 
Ochrona i rozwój dziedzic-
twa przyrodniczego i kultu-
rowego obszaru 
pogranicza).
     Tym razem postawiliśmy 
nie tylko na współpracę 
międzynarodową, ale także 
na interdyscyplinarność 
prac dołączając do ekipy 
archeologicznej ekspertów 
z dziedziny etnografii i et-
noarcheologii, historyków, 
animatorów, konserwatorów 
zabytków związanych na co 
dzień z Uniwersytetem 
Łódzkim. Jednocześnie 
w planach mamy przepro-
wadzenie badań specjali-
stycznych w kierowanym 
przez jednego z autorów 
niniejszego tekstu 
Laboratorium Datowania 
Termoluminescencyjnego 
i Spektrometrii działającym 
w Instytucie Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego. 
     Badania archeologiczne 
realizowane były  równo-

legle na dwóch różnych 
stanowiskach. Pierwsze 
z nich, usytuowane było 
w obrębie podłużnego wału 
położonego w Muszynie, 
występującego wzdłuż ulicy 
Zefirka, pomiędzy ul. Ogro-
dową a nasypem kolejowym. 
Wał ten swoim rozmiarem 
oraz lokalizacją w południo-
wej części miasta już od 
dawna wzbudzał zaintereso-
wanie historyków. Układ ten 
nasuwał bowiem jedno-
znaczne skojarzenia ze 
średniowiecznymi fortyfika-
cjami, które miały osłaniać 
miasto od najbardziej 
narażonej na niebezpie-
czeństwo strony czyli 
granicy z Węgrami. 
     Zrealizowane przez nas 
prace badawcze wykazały na 
obecnym etapie, iż konstruk-
cja ta nie jest na pewno 
dwudziestowieczna jak 
sugerowały opowieści wielu 
mieszkańców. Wał usypano 
bezpośrednio na warstwach 
wskazujących na okresowe 
zalewanie. Znalezione tam 
zabytki nosiły ślady erozji 
charakterystyczne dla obiek-
tów transportowanych przez 
nurt rzeki wraz z piaskiem 
i kamieniami. Wobec tych 
obserwacji podejrzewamy, iż 
wał usypany został przede 
wszystkim w celach 
przeciwpowodziowych, co 
nie wykluczało oczywiście 
funkcji militarnych. Było to 
zapewne w okresie 
nowożytnym ale na chwilę 
obecną nie jesteśmy w stanie 
określić dokładnie czy było 
to w XVII, XVIII czy XIX 
wieku. Przed nami inten-
sywne prace gabinetowe. 
Badania w tym rejonie 
dostarczyły kilku ciekawych 
zabytków. Znalazły się 
wśród nich fragmenty naczyń 
pochodzących ze Słowacji, 
kamionkowej butelki 
ekskluzywnej wody 
mineralnej Selters, flakonu 
najprawdopodobniej na 
perfumy i inne.
     Znacznie bardziej złożone 
okazały się badania 

zrealizowane przez nas na 
muszyńskim grodzisku. 
Obiekt ten, posiadający 
pierwotnie zarówno funkcje 
militarne jak i rezydencjo-
nalne, wybudowany został 
najprawdopodobniej z inicja-
tywy biskupa krakowskiego 
Jana Muskaty w końcu XIII 
wieku. 
     Budowniczowie wybrali 
naturalne wzniesienie w ob-
rębie masywu Koziejówki,  
którego szczyt najprawdopo-
dobniej otoczyli wałami 
z kamieni, gliny i drewna, po 
których do dnia dzisiejszego 
zostały właściwie tylko 
niezwykle liczne gwoździe 
i pojedyncze kamienie. 
Niestety silne, górskie 
procesy erozyjne, osuwiska 
oraz korzenie, niekiedy 
ponad 100-letnich drzew, 
bardzo zniszczyły pierwotne 
założenie redukując 
pozostałości po nim do 
warstw o miąższości nie 
przekraczającej 80 
centymetrów. W dobrym 
stanie zachowała się jedynie 
sucha fosa wraz z podjazdem 
do grodu od strony 
północnej.
     Te niedogodności badaw-
cze zrekompensowały nam 
przepiękne zabytki 
pozyskane w trakcie prac 
badawczych. Składały się na 
nie liczne militaria w postaci 
grotów bełtów, fragmentów 
kordów, niewielki, najpraw-
dopodobniej dziewiętna-
stowieczny pistolet, 

fragmenty średniowiecznych 
okuć, klamry do pasa i wiele, 
wiele innych drobiazgów, 
które poddane zostaną 
konserwacji. 
     Koniec prac terenowych 
to dla archeologa początek 
prac gabinetowych. 
Wszystkie pozyskane 
artefakty zostaną zakonser-
wowane, zinwentaryzowane 
i opisane. Przeprowadzona 
zostanie analiza sporzą-
dzonej dokumentacji oraz 
badania specjalistyczne, 
które przybliżą nam historię 
powstania, funkcjonowania 
i zniszczenia grodziska, które 
według wstępnych ustaleń 
zostało zdobyte i spalone 
w trakcie najazdu węgier-
skiego z 1474 roku. 
O militariach z tego 
wydarzenia znalezionych 
przez nas w 2013 roku na 
zamku traktować będzie 
kolejny zamieszczony 
w niniejszym biuletynie 
artykuł. 

Artur Ginter
Magdalena Majorek

Archeolodzy 
z Uniwersytetu Łódzkiego 

Groty bełtów

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Polska-Słowacja MIASTO I GMINA 

UZDROWISKOWA MUSZYNA
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W
 2013 roku 
przeprowa-
dzono prace 
archeolo-

giczno-architektoniczne na 
zamku w Muszynie, 
którymi kierowali 
archeolodzy z Uniwersytetu 
Łódzkiego  mgr inż. Artur 
Ginter i dr hab. Janusz 
Pietrzak. W trakcie badań 
wykonano czterdzieści 
wykopów badawczych, 
w których zarejestrowano 
i zinterpretowano straty-
grafię nawarstwień ziem-
nych, a także określono 
wzajemne relacje między 
elementami murowanymi 
a układem tychże warstw. 
W trakcie badań zgroma-
dzono bogaty zbiór rucho-
mych przedmiotów zabyt-
kowych, w tym dużą liczbę 
militariów, które można 
bezpośrednio połączyć 

z najazdem wojsk węgier-
skich pod wodzą Tomasza  
Tharczaya na zamek 
muszyński w 1474 roku.
    Spośród elementów broni 
palnej znaleziono dwa 
fragmenty luf hakownic 
i jeden fragment haka (ryc. 
1), który był nierozłącznym 
elementem tego rodzaju 
militariów. Kolejnym 
zabytkiem z kategorii 
uzbrojenia był pojedynczy, 
płaski grot strzały. 
oraz aż 31 grotów bełtów. Ta 
kategoria elementów 
uzbrojenia dominowała 
w materiale zabytkowym 
z muszyńskiego zamku. 
Podobne znaleziska 
pozyskaliśmy także w zreali-
zowanych w tym roku bada-
niach na sąsiadującym 
z zamkiem muszyńskim 
grodzie wiązanym z bisku-
pem Janem Muskatą. 

Wśród najciekawszych 
zabytków badań zamkowych 
była głowica i głownia kordu 
zaliczonego do typu 
węgierskiego (ryc. 2). 
Głowica imponuje dwoma 
zdobionymi otworami, 
w środku których umieszczo-
ne zostały rozety wykonane 
ze stopu miedzi. Z kolei 
głownia wspomnianej broni 
białej nie posiada na sobie 
elementów zdobniczych. 
Najbardziej niezwykłym 
zabytkiem pozyskanym 
w 2013 roku była chroniąca 
przedramię opacha 
stanowiąca fragment zbroi 
gotyckiej (ryc. 3). Zabytki 
tego typu należą do rzadko-
ści nie tylko na terenie 
Polski, czy nawet całej 
Europy. Wśród pozostałych 
militariów odkrytych w trak-
cie prac archeologicznych na 
tym stanowisku należy 

wymienić także elementy 
oporządzenia jeździeckiego. 
Jednym z nich jest, żelazne 
wędzidło. Kolejnymi 
zabytkami są fragmenty 
dwóch ostróg, sprzączka 
żelazna oraz zachowana 
fragmentarycznie podkowa.
     Bez wątpienia technika 
wykonania i sposób zdobie-
nia niektórych militariów 
może świadczyć o udziale 
w bitwie z wojskami 
węgierskimi osób o wysokiej 
pozycji społecznej i majęt-
ności. Być może atakiem 
kierował Tomasz Tharczay 
bądź jak wskazują niektóre 
poszlaki sam król węgierski 
Maciej Korwin.

Artur Ginter 
Paulina Krakowska 
Krzysztof Wiliński

Archeolodzy 
z Uniwersytetu Łódzkiego 

23Średniowieczne militaria znalezione
na muszyńskim zamku

Ryc. 1

Ryc. 2

Hakownica – długa strzelba z hakiem 
służącym do podpierania jej przy strzale lub 
zaczepiania o blanki murów (zwane także 
krenelażem; były to elementy architektonicz-
ne w postaci zwieńczenia murów obronnych 
i baszt, pomiędzy którymi znajdowała się 
wolna przestrzeń), używana w XV–XVII w.
   Bełt – pocisk na kształt strzały, wyko-
rzystywany do strzelania z kuszy; zazwyczaj 
cięższy i krótszy od strzał stosowanych 
w łukach.
   Kord – rodzaj broni białej, charakteryzuje 
się zaostrzoną jedną krawędzią ostrza.
   Głowica – element konstrukcyjny broni 
białej; znajdował się na zakończeniu 
rękojeści, często był zdobiony, występował 
w różnych formach.
   Głownia – jedna z dwóch najważniej-
szych części każdej broni białej; nazywana 
również brzeszczotem, bądź klingą; drugim 
elementem broni jest rękojeść; głownia 
służyła do zadawania i blokowania ciosów.
   Zbroja gotycka – typ późnośredniowiecz-
nej zbroi, której cechą charakterystyczną 
były m.in. ostre krawędzie oraz ozdobne, 
tłoczone pancerze.
  Oporządzenie jeździeckie – przedmioty 
zakładane przez jeźdźców, ułatwiające im 
jazdę konną.
  Wędzidło – metalowy pręt, do którego 
umocowane są lejce; wkładany koniowi do 
pyska, umożliwia kierowanie zwierzęciem.
  Ostroga – ułatwia jeźdźcom prowadzenie 
konia, przypinana do butów, kabłąk 
metalowy z kolcem lub zębatym kółkiem.

Opacha Rys. ZUZANNA WOŹNIAK

Ryc. 3
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W Muszynie nie ma czasu na nudę…

T
radycyjnie już po 
raz VIII to 
Jarmark 
Muszyński 

rozpoczął letnie imprezy 
kulturalne w naszym 
miasteczku. Było regional-
nie, tradycyjnie i z nutką 
historii… Licznie zebrana 
publiczność zobaczyła 
prezentacje zespołów 
artystycznych i skosztowała 
regionalnych muszyńskich 
przysmaków. Wystawcy – 
twórcy rękodzieła artystycz-
nego prezentowali wspania-
łe prace, które można było 
nabyć. Nie zabrakło też 
kupców sprzedających 
miód, wiejski chleb czy tak 
lubiane przez wszystkich 
„proziaki”. Program jar-
marczny podczas, którego 
wystąpiły: Popradzkie 
Smyki, Muszyniacy oraz 
Chwila Nieuwagi dopełnia-
ły pokazy rycerskie i turnie-
je łucznicze o charakterze 
historycznym, które zawsze 
sprawiają uczestnikom 
wielką radość. Również 
ciekawym punktem 
programu było widowisko 
nawiązujące do dawnych 
pokazów jarmarcznych 
zaprezentowane przez Teatr 
TRÓJKĄT pt. „Dawno, 
dawno temu”. Po raz pierw-
szy na jarmarku muszyń-
skim zorganizowany został 
również targ staroci, który 
cieszył się dużym zaintere-
sowaniem. Przede wszyst-
kim jednak to nowo otwarty 
Park Kultury i Dawnego 
Rzemiosła a w szczególno-
ści Dom Rzemiosła, w któ-
rym odbyły się pierwsze 
warsztaty garncarskie 
przykuwał największą 
uwagę przybyłych gości. 
Każdy mógł wykonać 
naczynie lub inny przed-
miot z gliny czy to z uży-
ciem tradycyjnego koła 
garncarskiego czy metodą 
lepienia. Rzemieślnicy 
zajmujący się ginącymi 
zawodami prezentowali 
między innymi warsztaty 

garncarza, kołodzieja, 
bednarza.
Podczas długiego weekendu 
majowego w Dworze 
Starostów w Muszynie odby-
wały się koncerty i prezenta-
cje artystyczne, które 
przyciągały wielu turystów 
i mieszkańców naszego 
uzdrowiska. Wśród nich 
znalazł się koncert 
„Czarodziejski świat 
operetki” w wykonaniu 
Krakowskiej Orkiestry 
Salonowej wraz z solistami. 
Coraz większym 
zainteresowaniem cieszą się 
również „Popołudnia przy 
Kawie” podczas, których 
prezentują się zaproszeni 
artyści a w tym czasie 
muszyńskie mieszczki 
z Kawiarni Dwór Starostów 
serwują wspaniałe desery 
tradycyjne i znakomitą kawę. 
Popołudnia przy kawie ze 
znakomitymi artystami 
odbyły się kilkakrotnie 
podczas długiego weekendu 
majowego gromadząc bardzo 
liczną publiczność.
Amfiteatr „Zapopradzie” 
gościł w czasie „Majówki” 
zarówno artystów jak i zwo-
lenników dobrej zabawy na 
świeżym powietrzu. 
Muzyczny wieczór w Uzdro-
wisku odbył się 5 maja tego 
roku a na scenie plenerowej 
zaprezentował się wówczas 
zespół EKG MUSIC BAND 
oraz młode talenty z naszej 
gminy. Wieczór umilał 
wszystkim DJ Rafi, który 
poprowadził dyskotekę pod 
gwiazdami zachęcając gości 
tanecznymi rytmami do 
wspólnej zabawy.
Kolejnym wydarzeniem był 
Dzień Strażaka, który 
obchodziliśmy w tym roku 
bardzo uroczyście. 
Ceremonia rozpoczęła się 
mszą św. w Kościele pod 
wezwaniem św. Józefa 
w Muszynie po czym 
wszystkie zastępy druhów 
OSP z naszej gminy przeszły 
przy dźwiękach orkiestry 
dętej z Tęgoborzy do Rynku. 

W niezwykle barwnym 
korowodzie uczestniczyły 
dzieci z zespołów 
artystycznych MGOK, 
mieszczki oraz harnicy 
muszyńscy. Na płycie rynku 
zostały wręczone odznacze-

nia zasłużonym strażakom 
przez Burmistrza Muszyny, 
Starostę Powiatu Nowosą-
deckiego oraz Wojewodę 
Małopolski. 
15 maja tego roku w sali 
muszyńskiego Dworu  

VIII Jarmark Muszyński FOT. M. ZWIERZ 

Obchody „Dnia Strażaka” FOT. M. ZWIERZ 

Występ zespołu „EKG MUSIC BAND” FOT. M. ZWIERZ 
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Starostów odbyły się 
eliminacje do XII 
Gminnego Festiwalu 
Piosenki Dziecięcej 
„Muszyńskie Nutki”. 
Zaprezentowały się młode 
talenty wokalne z naszej 
gminy. Laureaci – 
zdobywcy miejsc 
pierwszych wystąpili 
podczas Międzynarodo-
wego Dnia Dziecka w mu-
szyńskim Amfiteatrze 
„Zapopradzie”. 
25 i 26 maja tego roku 
w naszym mieście odbył się 
Międzynarodowy Turniej 
Sportowy Piłki Nożnej 
z okazji Dnia Dziecka. 
W tym czasie gościliśmy 
w Muszynie młodych 
piłkarzy z Rumunii, Serbii, 
Słowacji i Polski. Turniej 
zakończony został w Amfi-
teatrze „Zapopradzie” 
wręczeniem nagród i medali 
dla zwycięzców przez 
Burmistrza Muszyny 
dr Jana Golbę i Starostę 
Powiatu Nowosądeckiego. 
Po południu rozpoczął się 
program artystyczny 
podczas, którego wystąpili 
laureaci Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej Muszyńskie 
Nutki oraz zespoły 
artystyczne działające przy 
Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Muszynie. 
Wieczór zakończyła 
„Dyskoteka dla najmłod-
szych z DJ Rafim”. 
W programie nie zabrakło 
animacji dla dzieci, 
pokazów łuczniczych, 
zabaw i konkursów.
2 czerwca w Dworze 
Starostów w Muszynie 
odbył się „Koncert 
Bajkowych Piosenek” 
w wykonaniu zespołu 
Nastolatki działającego przy 
Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Muszynie. 
Publiczność usłyszała wiele 
pięknych utworów pocho-
dzących z najpopularniej-
szych baśni i bajek dla 
dzieci. Piękne stroje i cha-
rakteryzacja wykonawców 

stworzyły tego dnia 
niepowtarzalny bajkowy 
klimat, który zachwycił 
szczególnie najmłodszych 
widzów.
23 i 24 czerwca Muszyna 
zapraszała do ogrodów, które 
są obecnie jedną z ciekaw-
szych atrakcji turystycznych 
na naszym terenie. Z okazji 
Święta Muszyńskich 
Ogrodów przygotowano 
szereg  niespodzianek w tym 
zwiedzanie Ogrodów 
Biblijnych z ogrodnikiem, 
spacer po Muszynie z prze-
wodnikiem, koncerty, 
warsztaty ceramiczne, 
prelekcje i inne atrakcje 
odbywające się również 
w nowo powstałym Parku 
Kultury i Dawnego 
Rzemiosła. I choć nie 
wszystkie z zaplanowanych 
niespodzianek odbyły się ze 
względu na kapryśną 
pogodę, wiele atrakcji 
cieszyło się ogromnym 
zainteresowaniem dzięki 
czemu uczestniczyli w nich 
turyści odwiedzający nasze 
uzdrowisko oraz mieszkańcy 
Muszyny. 
30 czerwca i 1 lipca również 
w muszyńskim Dworze 
Starostów odbyły się 
Galicyjskie Spotkania 
Jazzowe. Na scenie 
„U Starosty” gościli 
wspaniali artyści; Stanley 
Breckenridge, Tolek Lisiecki, 
Wiesław Jamioł, Ewa Novel 
i Maciej Nieć. Zgromadzona 

licznie publiczność 
wysłuchała cudownych 
przebojów muzyki jazzowej, 
które niejednokrotnie śpie-
wała wraz z wykonawcami.
15 lipca w Dworze Starostów 
wystąpił zespół 
MUSZYNIACY, który 

reaktywowany po wielu 
latach często występuje  
kultywując muszyńskie 
tradycje, zawsze gromadząc 
bardzo liczną publikę. 
21 lipca przed Dworem 
Starostów, po raz kolejny 
odbył się  „Kiermasz

W Muszynie nie ma czasu na nudę…
c.d.

Międzynarodowy Turniej Sportowy Piłki Nożnej z Okazji Dnia Dziecka FOT. A. KRÓLIKOWSKI 

Galicyjskie Spotkania Jazzowe FOT. M. ZWIERZ

Występ zespołu „MUSZYNIACY” FOT. M. ZWIERZ
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rękodzieła artystycznego”. 
Muszyńscy twórcy ręko-
dzieła prezentowali swoje 
prace podczas kilkugodzin-
nego spotkania.
28 lipca tego roku 
w muszyńskim amfiteatrze 
odbył się Festyn familijny 
„Otwórz serce”. Tego dnia 
jak co roku zaproszono dwa 
zespoły dziecięce w ramach 
Międzynarodowego 
Festiwalu Dziecięcych 
Zespołów Regionalnych 
ŚWIĘTO DZIECI GÓR. 
„W krainie żywej wody” to 
nowy muszyński musical, 
który zainaugurował 
tegoroczny Festiwal Wód 
Mineralnych. 2 sierpnia 
wieczorem w Amfiteatrze 
„Zapopradzie” tłumy 
widzów obejrzały spektakl 
muzyczny w wykonaniu 
zespołów działających przy 
Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Muszynie oraz 
zaproszonych gości. 
W nowym przedsięwzięciu 
obok śpiewu, gry aktorskiej 
i tańca po raz pierwszy 
zagrał zespół instrumen-
talny pod kierownictwem 
Macieja Niecia - twórcy 
muzyki do spektaklu. 
Zapomniane legendy 
o Popradzie, Muszynce, 
Czarnej Młace czy Królu 
Wodniku splatały się 
z wątkiem żywiołów: 
Powietrza, Ziemi, Ognia 
i Wody, która jest najwięk-
szym bogactwem „Ziemi 
Muszyńskiej”. Barwne 
stroje, efektowne układy 
choreograficzne, śpiew, gra 
aktorska i muzyka grana na 
żywo sprawiły, że widzowie 
pożegnali wykonawców 
gromkimi brawami oraz 
kilkukrotnymi „bisami”. 
Twórcy spektaklu Izabela 
Małgorzata Bajorek - 
scenariusz i reżyseria,  
Izabela Natalia Bajorek we 
współpracy z Jolantą Rutką 
– choreografia, Maciej Nieć 
– muzyka, dziękują jeszcze 
raz WSZYSTKIM, którzy 
z wielkim zaangażowaniem 

pracowali aby to przedsię-
wzięcie mogło powstać.
Podczas kolejnych dni 
festiwalowych nie zabrakło 
artystycznych niespodzianek, 
które dostarczały publiczno-
ści nowych wrażeń. Była 
„Dyskoteka pod Gwiazda-
mi”, programy i animacje dla 
najmłodszych oraz koncerty 
gwiazd polskiej muzyki 
rozrywkowej, a także 
występy kabaretowe. Na 
scenie muszyńskiego 
amfiteatru wystąpili między 
innymi: „Lachersi”, 
„Ciupaga”, „Szafa Gra” oraz 
„Kombii”,  „Kabaret a także
Młodych Panów”. Podczas 
festiwalu nie zabrakło 
również degustacji wód 
mineralnych, pokazów 
łuczniczych, prezentacji 
rękodzielniczych, pokazów 
tanecznych oraz niezwykle 

efektownego pokazu 
sztucznych ogni. Bogaty 
program artystyczny 
połączony z wieloma 
atrakcjami sprawił, że 
tegoroczny Festiwal Wód 
Mineralnych przyciągał do 
uzdrowiska tłumy turystów,

a do Amfiteatru także 
i mieszkańców naszego 
miasta. 
Pod koniec sierpnia Muszyna 
gościła jeszcze jedną 
wspaniałą muzyczną 
gwiazdę. Zespół , „Lemon”
który wystąpił w Amfiteatrze

W Muszynie nie ma czasu na nudę…
c.d.

Spektakl „W krainie żywej wody” FOT. M. HOBORA

Występy: KOMBII, LACHERSÓW i Kabaretu Młodych Panów w ramach Festiwalu Wód Mineralnych 
FOT. M. ZWIERZ

Pokaz samochodów retro w ramach Festiwalu Wód Mineralnych
FOT. M. ZWIERZ
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 „Zapopradzie” zakończył 
cykl koncertów na terenie 
Małopolski pod nazwą 
„Muzyka zaklęta w drew-
nie” organizowany rokrocz-
nie przez Małopolską 
Organizację Turystyczną. 
Mimo zimna i deszczowej 
pogody tłumy młodzieży po 
raz kolejny wypełniły 
amfiteatr i kilkukrotnymi 
„bisami” pożegnały swoich 
idoli.
9 września w Amfiteatrze 
„Zapopradzie” odbył się 
„Koncert Wolności” 
w ramach projektu 
„MAŁOPOLSKA, MOJA 
WOLNOŚĆ”. W przedsię-
wzięciu wzięły udział 
najlepsze małopolskie 
zespoły regionalne, chóry 
i orkiestry co stworzyło 
niepowtarzalny klimat do 
wspólnego, radosnego 
świętowania obchodów 
100-lecia niepodległości.
Czerwiec, lipiec i sierpień 
to czas plenerowych 
festynów i spotkań 
mieszkańców w różnych 
miejscowościach na terenie 
naszej gminy. W minionych 
miesiącach podczas 
festynów familijnych bawili 
się mieszkańcy Złockiego, 
Powroźnika, Szczawnika, 
Jastrzębika,  Żegiestowa 
oraz „Folwarku”-
ul. Kościuszki, a także 
ul. Polnej. Wspólna zabawa 
przy muzyce, prezentacje 
młodych talentów, degusta-
cja potraw przygotowanych 
przez gospodynie oraz 
animacje dla dzieci spra-
wiają, że mieszkańcy miej-
scowości wiejskich na 
terenie MiGU Muszyna 
chcą spędzać czas w swoim, 
sąsiedzkim gronie, jedno-
cześnie włączając się 
w przygotowania tych 
przedsięwzięć. 
Zapraszamy do Muzeum 
Regionalnego „Państwa 

Muszyńskiego”… 
Muzeum Regionalne 
Państwa Muszyńskiego 
działające przy Miejsko-

Gminnym Ośrodku Kultury 
w Muszynie to miejsce 
w którym odbywa się wiele 
interesujących spotkań, 
prelekcji i warsztatów 
artystycznych. 
Na przełomie czerwca i lipca 
turyści odwiedzający nasze 
uzdrowisko oraz mieszkańcy 
Muszyny uczestniczyli 
między innymi w: prelekcji 
pt. „Benedykta Dybowskiego 
starania o umoralnienie 
ludzkości”, które 
poprowadził Paweł 
Brzegowy oraz w niezwykle 
interesującym spotkaniu pt. 
„Czarownice muszyńskie” 
prowadzonym przez Barbarę 
Rucką. 
W dniach poprzedzających 
Dzień Matki w muszyńskim 
muzeum odbyły się rodzinne 
warsztaty artystyczne pt. 
„Kwiatek dla mamy”.
Od kilku lat w muszyńskim 
muzeum odbywa się również 
wernisaż wystawy 
pokonkursowej 

utalentowanych dzieci 
z naszej gminy pod nazwą 
„Poezja Adama Ziemianina 
w ilustracjach autorskich”. 
Gościem specjalnym na 
wernisażu rokrocznie jest 
sam mistrz pióra, poeta 
pochodzący z Muszyny 
Adam Ziemianin.
Kolejny wernisaż wystawy 
„Pejzaże bliskie i dalekie 
w malarstwie twórców 
regionalnych” otworzył 
prezentację prac twórców 
„Muszyńskiego Towarzystwa 
Twórczego Harnicy 
Kultury”.
Bardzo miłą propozycją, 
która na stałe zagościła 
w muzeum są koncerty 
uczniów szkoły gry na 
skrzypcach metodą Suzuki 
„Wygrywam talent”. 
Najmłodsze talenty 
skrzypcowe mają zaledwie 
kilka lat, ale już stawiają 
pierwsze muzyczne kroki 
sceniczne i grają tak 
wspaniale i wdzięcznie, że 

publiczność zawsze domaga 
się kolejnych występów. 
Muszyńskie Podzamkowe 
Śpiewanie, które zawsze 
tematycznie nawiązuje do 
aktualnego święta czy to 
państwowego czy religijnego 
również cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem. 
Przybyła publiczność po 
otrzymaniu śpiewników 
wykonuje pieśni z towarzy-
szeniem akompaniatora oraz 
zaproszonego artysty lub 
zespołu. Na kolejne 
„Podzamkowe Śpiewanie” 
zapraszamy jesienią. 
W muszyńskim muzeum 
można oglądać ekspozycję 
stałą, która nieustannie 
wzbogacana jest o nowe 
zbiory, można również 
podziwiać wystawy 
czasowe, na które serdecznie 
Państwa zapraszamy.
Park Kultury i Dawnego 
Rzemiosła to nowe miejsce 
na mapie atrakcji 
turystycznych w naszym 
uzdrowisku. W skład parku 
wchodzi Muzeum 
Regionalne „Państwa 
Muszyńskiego”, Dwór 
Starostów z salą 
widowiskową, Kawiarnia 
Dwór Starostów oraz Dom 
Dawnego Rzemiosła 
w którym odbywają się 
warsztaty ceramiczne. 
Wszystkie obiekty otoczone 
są pięknym ogrodem 
z ławeczkami i miejscami 
wypoczynkowymi. Jeśli 
jeszcze nie odwiedziliście 
tego miejsca przyjdźcie 
koniecznie.

Izabela Bajorek
Dyrektor Miejsko-Gminnego

Ośrodka Kultury
w Muszynie

Występ zespołu „LemON” FOT. M. OBIDOWSKI

”Koncert Wolności” FOT. M. ZWIERZ



AKTYWNY WYPOCZYNEK
MUSZYNA
JESIENIĄ

FOT. K. ROGOZIŃSKI
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