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SZANOWNI PAŃSTWO!
MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY
UZDROWISKOWEJ MUSZYNA!
W wyborach samorządowych, - które odbyły się w dniu 21 listopada 2010 r. –
wybraliście Państwo burmistrza Muszyny, radnych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna, radnych powiatowych i wojewódzkich na kadencję 2010 -2014 . Trzeba
przyznać, że w wyborach tych Muszyna odniosła swoisty sukces, bo na 6 mandatów
w okręgu wyborczym Krynica-Muszyna-Piwniczna-Rytro aż 3 mandaty zostały
obsadzone przez naszych kandydatów ( Adam Mazur, Andrzej Gancarz, Włodzimierz
Oleksy). W wyborach na burmistrza Muszyny obdarzyliście mnie Państwo aż
94.36% poparciem, co w rezultacie zaskutkowało najlepszym wynikiem w Polsce.
Chcę Państwu za ten olbrzymi wyraz zaufania do mojej osoby bardzo serdecznie
podziękować i zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby nie zawieść pokładanych
we mnie nadziei. Wynik ten jest dla mnie wyjątkowo zobowiązujący i motywujący do
dalszej pracy na rzecz społeczności całej Ziemi Muszyńskiej. Należy też zaznaczyć,
że ten wynik wyborczy stał się przyczynkiem do niekonwencjonalnej reklamy
Muszyny, bowiem informację o nim podały wszystkie liczące się stacje radiowe
i telewizyjne, a także dzienniki i tygodniki. Dzięki niemu wiele osób zainteresowało
się Muszyną i jej zasobami, co przejawia się nie tylko w gratulacjach i życzeniach,
ale i zapytaniach mailowych dotyczących walorów Muszyny. Dlatego wynik ten
traktuję także w kategoriach marketingowych naszej gminy i będę próbował
wykorzystać ten fakt w promocji Muszyny. Mam nadzieję, że w określonym czasie
przełoży się to także na ruch uzdrowiskowy i turystyczny, oraz na wspieranie
naszych przedsięwzięć inwestycyjnych.
Jest oczywiste, że ten wynik to nie moja zasługa, ale przede wszystkim wysoka
dojrzałość muszyńskiego społeczeństwa, które potrafi dostrzec zachodzące zmiany
i które wielkodusznie potrafi dać wielki kredyt zaufania do dalszych działań. Jeszcze
raz bardzo serdecznie za to dziękuję i mam nadzieję, że w najbliższych 4 latach wraz
z Państwem oraz gronem współpracowników i życzliwych mi osób wprowadzę
Muszynę do grona elitarnych uzdrowisk.
Szanowni Państwo!
Do Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w wyniku decyzji wyborczej weszło
aż 11 nowych radnych. Jeżeli przeanalizujemy strukturę wiekową radnych, to będzie
to - in gremio - Rada najmłodsza wiekiem od 1990 roku. Co jest jednak
najważniejsze, - przy wyborze przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady,
a także przewodniczących Komisji, nowi radni rozpoczęli swoją pracę od
wyjątkowo zgodnego działania, co przecież nie było dotąd tradycją „muszyńskiego
parlamentu”. To bardzo dobrze rokuje na przyszłość, bo oznacza, że w zgodzie
i wzajemnym poszanowaniu będziemy mogli skutecznie realizować program rozwoju
gminy w kadencji 2010-2014.
Szanowni Państwo!
Aby tradycji stało się zadość, oddajemy do Państwa rąk na koniec 2010 roku kolejny
egzemplarz Biuletynu Informacyjnego. Zawiera on przydatne informacje dotyczące
zarówno składu Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na kadencję 20102014 jak też informacje dotyczące zasad i standardów odśnieżania dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich oraz osoby i firmy odpowiedzialne za odśnieżanie.
W Biuletynie znajdziecie też Państwo informacje dotyczące innych spraw związanych
z gminą. Zachęcamy Państwa do lektury Biuletynu, ale też zgłaszania swoich uwag
do jego redakcji. Wciąż przypominamy o trwającym Konkursie na Świąteczną
Dekorację (iluminacje świetlne) obiektów i zapowiadamy uruchomienie konkursu
letniego na najciekawiej ukwieconą i zadbaną posesję. Dbajmy wspólnie o wizerunek
Muszyny i wszystkich naszych miejscowości.
Jan Golba
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SKŁAD RADY MIASTA
KADENCJA 2010-2014

I

GMINY

UZDROWISKOWEJ

MUSZYNA

Jerzy Majka - przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Stanisław Sułkowski - wiceprzewodniczący Rady MiGU Muszyna
Ferdynand Matląg - wiceprzewodniczący Rady MiGU Muszyna
Lesław Drozd
Mariusz Jurczyński
Ryszard Jurkiewicz
Bogdan Kałuziński
Jarosław Kempa
Damian Kocot
Czesława Liśkiewicz
Barbara Majerska
Mirosław Maślanka
Krzysztof Przybycień
Piotr Rutka
Marcin Sekuła

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI RADY MiGU MUSZYNA
Lp.
1.

Nazwa komisji
Komisja
Planowania
Przestrzennego, Budżetu,
Budownictwa i Gospodarki
Komunalnej

2.

Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu, Turystyki, Spraw
Samorządowych
i Statutowych
Komisja ds. Współdziałania
i Współpracy z Gminami
Partnerskimi
w Republice
Słowackiej

3.

4.

Komisja Rewizyjna

5.

Komisja
Działalności
Uzdrowiskowej,
Zdrowia,
Ochrony
Środowiska
i Zasobów Naturalnych

LISTA
WYKONAWCÓW
SEZON 2010/2011

Skład osobowy komisji
Jarosław Kempa - przewodniczący komisji
członkowie - Bogdan Kałuziński, Krzysztof
Przybycień, Piotr Rutka, Ryszard Jurkiewicz,
Stanisław Sułkowski,
Mariusz Jurczyński, Ferdynand Matląg, Mirosław
Maślanka, Marcin Sekuła
Mirosław Maślanka - przewodniczący komisji
członkowie - Bogdan Kałuziński, Krzysztof
Przybycień,
Marcin
Sekuła,
Stanisław
Sułkowski, Barbara Majerska
Czesława Liśkiewicz - przewodnicząca komisji
członkowie - Lesław Drozd, Jarosław Kempa,
Stanisław Sułkowski, Mirosław Maślanka,
Bogdan Kałuziński, Jerzy Majka, Krzysztof
Przybycień
Piotr Rutka - przewodniczący komisji
członkowie - Ferdynand Matląg, Damian Kocot,
Barbara Majerska, Ryszard Jurkiewicz
Mariusz Jurczyński - przewodniczący komisji
członkowie - Damian Kocot, Ferdynand Matląg,
Czesława Liśkiewicz, Barbara Majerska, Lesław
Drozd

ZIMOWEGO

UTRZYMANIA

DRÓG

I. Drogi gminne administrowane przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 39, 33-370 Muszyna
tel. 18 4714197, 509923545
Nazwa drogi/ulicy
Standard
ul. Rynek, ul. Zefirka, ul. Piłsudskiego – boczna wraz z usunięciem śniegu od
IV
strony chodnika, Wojkowa
ulice: Rolanda, Nowa, Zielona , 21 Stycznia , Wąska, Krzywa, Krótka, Basztowa
V
wraz z usunięciem śniegu, Złockie Osiedle, Powroźnik Osiedle
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Powroźnik k/ Króla, Powroźnik – za rzeką, Powroźnik – k/Oczkoś, Powroźnik –
k/Krówczyńskiego, Powroźnik w kierunku zabudowań P. Bajtel, Powroźnik k/
Chorążyk, Powroźnik – w kierunku nowo budowanego kościoła, Powroźnik k/
rozdzielni gazu, Powroźnik – Młynne

VI

Zakład Remontowo-Budowlany i Malarsko-Tapeciarski Leszek Szymański – Ryszard
Szymański i Wiesław Mąka Złockie 81, 33-370 Muszyna. tel. 18 4714488, 504159916,
504159917
Nazwa drogi/ulicy
Standard
ul. Leśna od mostu do Majdanu
IV
Szczawnik – Stacja narciarska wraz z usunięciem śniegu, Leluchów – Dubne,
V
ulice: Jasna, Słoneczna, Polna, Złockie – Kościół
Szczawnik – za Szczawniczkiem + Poręba, Szczawnik – od zajezdni
autobusowej w kierunku zabudowań mieszkalnych, Szczawnik w kierunku
VI
zabudowań p. Radzik, Szczawnik w kierunku zabudowań p. Klimek, Jasieńczyk,
Jastrzębik – drogi boczne
Zakład Remontowo Budowlany Ireneusz Kluska Andrzejówka 89, 33-370 Muszyna
tel. 18 4717179, 601073698
Nazwa drogi/ulicy
Standard
Milik
IV
Andrzejówka Wieś, Andrzejówka Ługi, Andrzejówka Łopata, Żegiestów –
V
Rusinówka, Żegiestów – Kościół
Żegiestów – droga wzdłuż torów kolejowych, Żegiestów – droga w kierunku
VI
zabudowań nr 91, 92, stary cmentarz.
Usługi Transportowo – Rolnicze Moszczak Andrzej ul. Podgórna 1 a, 33-370 Muszyna
tel. 4718910, 604807391
Nazwa drogi/ulicy
Standard
ulice: Leśna, Podgórna, Ogrodowa i Ogrodowa boczna wraz z usunięciem
V
śniegu od strony chodnika, ul. Mściwujewskiego, Al. Zdrojowa
ul. Piłsudskiego – boczna – wjazd od Al. Zdrojowej, ul. Grunwaldzka obok
cmentarza, ul. Grunwaldzka boczna – do p. Grzesiaków, ul. Grunwaldzka
VI
boczna – do p. Skwarło, ul. Grunwaldzka boczna – do p. Herbuta
Informacji dotyczących zimowego utrzymania dróg gminnych udzielają:
1. Stanisław Michalik - kierownik referatu Urząd MiGU Muszyna II piętro pokój nr 18,
tel. 18 4714009 wew. 35, 506063197
2. January Smoczyński - Urząd MiGU Muszyna II piętro pokój nr 18,
tel. 18 4714009 wew. 36, 500216048
II. Drogi wojewódzkie administrowane przez Wojewódzki Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Firma Usługowo Handlowa „TRANSROL” Antoni Romańczyk Biała Niżna 468, 33-330
Grybów tel. 18 4450-86, 18 4741541, 502672023
Odcinek o dł. 1140 m. od Krynicy-Zdrój do DW Janosik w Powroźniku.
Zakład Remontowo-Budowlany i Malarsko-Tapeciarski Leszek Szymański – Ryszard
Szymański i Wiesław Mąka Złockie 81, 33-370 Muszyna tel. 18 4714488, 504159916,
Odcinek o dł. 20780 m, od DW Janosik w Powroźniku do Zubrzyka
Nazwa drogi/ulicy
Standard
Droga nr 971 od Żegiestowa do Powroźnika
III
III. Drogi powiatowe administrowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 37, 33-380
Krynica-Zdrój tel. 18 4711525, 18 4712871
Nazwa drogi/ulicy
Standard
ulice: Piłsudskiego, Pułaskiego, Kościuszki
IV
ul. Zazamcze, Muszyna - Leluchów, Żegiestów - Muszyna, Muszyna V
Szczawnik, Muszyna - Złockie
Konserwacja i Naprawa Samochodów Ciężarowych i Osobowych Waldemar Matuła, Berest
53, 33-380 Krynica - Zdrój tel. 18 4711518, 501281106, 503639623
Nazwa drogi/ulicy
Standard
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Powroźnik - Tylicz

V

Uwaga!
W sezonie 2010/2011 nie będzie tzw. odśnieżania interwencyjnego (na telefon) gdyż
wszystkie drogi obejmowane dotychczas odśnieżaniem interwencyjnym zostały ujęte
w planie odśnieżania.
Przypadki zaniedbań w zakresie odśnieżania należy zgłaszać do Urzędu Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna celem dokonania oceny jakości usługi i podjęcia
decyzji, co do dalszej kontynuacji umowy o odśnieżanie z danym wykonawcą.
Przypominamy, że istnieje możliwość zlecenia PGK Muszyna odśnieżania chodników
oraz dróg wjazdowych do posesji.

ATRAKCJE NOCY SYLWESTROWEJ
Końcem grudnia na mieszkańców Muszyny czeka miłe
wydarzenie, jakim będzie „Sylwester” na muszyńskim
Rynku. Program rozpocznie o godz. 2100 Wokalna Grupa
MGOK „Z piosenką na Sylwestra”. Następnie o 2230
rozpocznie się koncert Gwiazdy Wieczoru - Zbigniewa
Wodeckiego. O północy powitanie Nowego Roku, pokaz
sztucznych ogni i dla najbardziej wytrwałych dyskoteka
sylwestrowa. Zapraszamy!

WYSTAWA SKARBÓW Z MUSZYŃSKIEGO ZAMKU

W listopadowym numerze biuletynu informowaliśmy Państwa o badaniach
archeologicznych prowadzonych na zamku muszyńskim. Niewątpliwie przyczyniły się
one do większego zainteresowania ruinami zamku. Niedawno na pozostałościach
obronnej baszty zamku powstała platforma widokowa, z której można podziwiać
panoramę Muszyny. Widok miasta w zimowej szacie, skąpanego w blasku
świątecznych świateł przyniesie Państwu mnóstwo estetycznych wrażeń.
Znaleziska
archeologiczne
z muszyńskiej warowni mogą
Państwo
podziwiać
na
wystawie pt. „Zabytkowe zamki
na
historycznym
szlaku
handlowym, pogranicza polskosłowackiego” zorganizowanej
w ramach projektu „Spotkajmy
się na zamku w Muszynie historia i współczesność”.
Zakres ekspozycji obejmuje
również ryciny i malownicze
fotografie zabytkowych zamków w Muszynie, Rytrze oraz Kamenicy i Plavcu
(Słowacja). Na spotkanie z historią zapraszamy do Muzeum Regionalnego Państwa
Muszyńskiego przy ul. Krzywej 1. Wystawa potrwa do stycznia.
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PO BADANIACH NA ZAMKU PRZYSZEDŁ CZAS NA RYNEK
Na przełomie października i listopada br. ekipa badawcza pod kierownictwem
Marcina Przybyły i Piotra Szczepaniaka przeprowadziła na terenie miasta Muszyny
nieinwazyjne badania geofizyczne.
Zostały one przeprowadzone na
obszarze rynku w Muszynie. Ze
względu na chęć rozpoznania
spodziewanych
reliktów
architektury nowożytnej badania
przeprowadzono przy pomocy
metody
elektrooporowej
oraz
georadarowej.
Badaniami objęto 4 obszary na
terenie rynku. Wszystkie miały
kształt prostokąta, co wynika ze
specyfiki użytej metody.
W trakcie badań elektrooporowych
wskazano dosyć liczne anomalie
sugerujące obecność reliktów
historycznej zabudowy rynku. W dość oczywisty sposób wskazać można anomalię
odpowiadającą lokalizacji ostatniego ratusza, zbudowanego po 1763 roku,
zburzonego w I połowie XX wieku. Dobrze pokrywa się ona z lokalizacją ratusza
wskazaną w opracowaniu W. Witka z 2005 r. Z przeprowadzonych badan wynika
także, że na obszarze objętym badaniem występować mogą opisywane we
wcześniejszych materiałach piwnice w których niegdyś gromadzono towary. Badania
pozwolą na uszczegółowienie miejsca prac wykopaliskowych które dostarczyć mogą
odpowiedzi na pytanie o rodzaj budowli i stan ich zachowania. Wyniki badań to dobra
wiadomość w kontekście zamierzeń związanych z rewitalizacją Rynku.

NOWE KŁADKI
W czerwcu tego roku powódź wyrządziła w naszej Gminie ogromne szkody. Woda
zabrała most i kładki dla pieszych. Między innymi całkowitemu zniszczeniu uległa
kładka na potoku Muszynka w okolicy kościoła. Dołożyliśmy wszelkich starań aby
przywrócić połączenie pieszo-rowerowe ulicy Jasnej z ulicą Grunwaldzką oraz
w innych miejscach gdzie żywioł dokonał zniszczeń. Dzięki nowej kładce mieszkańcy
ulicy Słonecznej i Jasnej znów będą mieli dogodne połączenie z centrum miasta.
Wszystkie kładki pieszo-rowerowe odbudowywane przez Gminę będą oddane do
użytku w grudniu.

MUSZYNA LIDEREM SĄDECKIEJ SAMORZĄDNOŚCI
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna zajęła pierwsze miejsce w rankingu Oceny
Aktywności Gmin Sądecczyzny za rok 2009. Uroczystości związane z przyznaniem
tej prestiżowej nagrody odbyły się 13 listopada 2010 r. w Nowym Sączu.
Koncepcja oceny aktywności Samorządów Sądecczyzny oparta na obiektywnych
kryteriach została już po raz drugi zainicjowana przez Fundację Sądecką. Ranking
został przeprowadzony przez zespół naukowców Instytutu Ekonomicznego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu pod kierownictwem prof. dr
hab. Tadeusza Kudłacza. Najbardziej aktywną gminą roku 2009 pod względem
generowania dochodów, aktywności inwestycyjnej i dynamiki rozwoju okazała się
Muszyna.
L.P.
GMINA
OCENA
1.
MUSZYNA
166
2.
CHEŁMIEC
162
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3.
KRYNICA-ZDRÓJ
154
4.
NAWOJOWA
137
5.
GRÓDEK
132
6.
KORZENNA
122
Więcej informacji: http://sadeczanin.info/aktualnosci/art/9106

NOWA STRONA INTERNETOWA MUSZYNY
Na stronie internetowej Muszyny www.muszyna.pl uruchomiliśmy próbną stronę
internetową. Ostateczny jej wizerunek zostanie przyjęty już wkrótce. Prosimy
o zgłaszanie swoich uwag.

CYFROWA MUSZYNA?

Władza Wdrażająca Programy Europejskie pozytywnie rozpatrzyła wniosek projektu
pn.: „Internet szansą dla zagrożonej wykluczeniem cyfrowym młodzieży Gminy
Muszyna” w ramach programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Co to oznacza?
Wiele! Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego
Internetu dzieciom i młodzieży zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu
trudnej sytuacji materialnej i społecznej rodziny. Jak tego dokonać? Poprzez zakup
odpowiedniego sprzętu oraz przeszkolenie komputerowe osób, które wezmą udział
w projekcie. W ramach programu zostaną zakupione 72 zestawy komputerów wraz
z drukarkami i dostępem do Internetu. Świetlice wiejskie w Andrzejówce,
Szczawniku, Złockiem, Jastrzębiku, Leluchowie (Leluchów i Dubne) oraz Miliku
zostaną wyposażone w 12 zestawów komputerowych po 2 na każdą jednostkę.
Pozostałe 60 kompletów trafi do 60 najbardziej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
rodzin. Dodatkowo uczestnicy programu wezmą udział w 12 specjalnych
szkoleniach, które wyposażą ich w wiedzę i umiejętności obsługi programów
i narzędzi internetowych. Wartość całego przedsięwzięcia wyniesie 664.448,00 zł
z czego ponad 80% tej kwoty pochodzi z dofinansowania.

ŻEGIESTÓW WZBOGACI SIĘ O NOWY DEPTAK

19 listopada 2010 r. została podpisana umowa na dofinansowanie dla Muszyny
projektu pn. „Budowa centralnego deptaka uzdrowiskowego Żegiestowa-Zdroju na
odcinku droga poniżej willi Zamek-kościółek zdrojowy oraz rozbudowa przestrzeni
publicznej.” Wartość tego przedsięwzięcia to 3 722 199,12 zł i aż 75% tej kwoty
będzie pokryte ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, resztę kosztów inwestycji poniesie
Gmina Muszyna.
Projekt swoim zakresem będzie obejmował m.in.:
− remont schodów terenowych wznoszących się nad skwerem przy Nowym Domu
Zdrojowym w kierunku Kościoła pw. św. Kingi
− modernizację istniejącego, mocno zaniedbanego i częściowo zagrożonego
osunięciami odcinku ścieżki od kościoła św. Kingi, aż do zejścia łączącego się
z traktem nad Popradem
− budowę brukowanego traktu pieszo-rowerowego prowadzonego zboczem góry,
pomiędzy odnawianymi obecnie obiektami hotelowo-sanatoryjnymi.
− kompleksową rewitalizację zieleni na całym przebiegu promenady spacerowej
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− modernizację dwóch istniejących kapliczek
− budowę dwóch ozdobnych bram wejściowych (portali) na początku i końcu deptaku
− budowę pergoli kwiatowych
− montaż ławek, koszy na śmieci i tablic informacyjnych
− montaż oświetlenia stylowymi lampami
− ogólno dostępne ujęcia wody mineralnej
Rozpoczęcie realizacji tego projektu nastąpi nie później niż 6 miesięcy od daty
podpisania umowy.

Informacje z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Muszynie
Za nami rok ciężkiej pracy i rok wielu dostrzegalnych zmian w Przedsiębiorstwie
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie. Mająca miejsce w okresie wiosennoletnim powódź nie oszczędziła Ziemi Muszyńskiej i jej mieszkańców, niszcząc także
obiekty infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Dlatego kończący się rok 2010 można
zaliczyć do okresu wielu aktywnych działań inwestycyjnych i modernizacyjnych
w sektorze gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawy czystości miasta i gminy
Muszyna. Nie sposób wszystkich, wykonanych zadań wymienić, ale do
najważniejszych należy zaliczyć:
1. Wykonanie modernizacji budynku stacji uzdatniania wody „Jasieńczyk” wraz
z laboratorium i pomieszczeniami socjalnymi oraz budynku socjalno-biurowego na
terenie oczyszczalni ścieków w Muszynie.
2. Zmodernizowanie przepompowni ścieków przy ul. Lipowej w Muszynie
i Żegiestowie.
3. Zainstalowanie systemu monitoringu telemetrycznego obejmującego swym
zasięgiem wszystkie przepompownie ścieków na terenie miasta i gminy Muszyna.
4. Wykonanie (pierwszego etapu) systemu monitorującego uzdatnioną wodę czystą.
System ten pozwoli ograniczyć niekontrolowane straty wody.
5. Zakupienie systemu do zdalnego odczytu wodomierzy - wdrożenie systemu
w 2011 r.
6. Doposażenie laboratoriów: stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków
w specjalistyczny sprzęt umożliwiający dokonywania instrumentalnych analiz
jakości uzdatnianej wody oraz analizy efektywności oczyszczania ścieków.
7. Zakupienie zamiatarki uliczno-chodnikowej, w celu zapewnienia czystości na
terenie miasta i gminy Muszyna oraz sprzętu niezbędnego do wykonywania
codziennych zadań wpisanych w działalność Spółki (koparka, samochody,
szalunki – obudowy wykopów zapewniające bezpieczeństwo pracy pracowników,
narzędzia itp.).
Wyrażam nadzieję, że konsekwentnie realizowany program rozwoju PKG sp. z o.o.
w Muszynie, przy wsparciu władz gminy zyska uznanie mieszkańców Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna.
Życzę wszystkim mieszkańcom Ziemi Muszyńskiej, aby nadchodzący rok 2011 był
dla nas rokiem spokojnym i wyjątkowo udanym pod względem realizacji wielu
ambitnych zamierzeń i planów.
Prezes Zarządu
Mariusz Rymarczyk

