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Przeżywamy dziś na nowo tajemnicę
Bożego Narodzenia: również dla ludzi

naszego czasu rodzi się to Dziecię,
niosące światu zbawienie,

a wszystkim ludziom radość i pokój.
Wzruszeni stajemy przed szopką,

aby wraz z Maryją spotkać
Oczekiwanego przez narody,

Odkupiciela człowieka.
(Jan Paweł II, Urbi et Orbi, 

Boże Narodzenie 2002 r.)

Dobiega końca rok 2012, to dobry czas 
na podsumowanie działań i ocenę
realizowanych przedsięwzięć. Podsumowując
rok, który obf itował w wiele wydarzeń
i przedsięwzięć inwestycyjnych chcielibyśmy
serdecznie podziękować Państwu za
życzliwość, wsparcie oraz wspólną pracę na
rzecz Muszyny i Ziemi Muszyńskiej. Mamy
nadzieję,  że podejmowane wspólnie wysiłki
przyniosą wiele wymiernych korzyści 
dla dobra całej społeczności.

Zbliża się czas wyjątkowy, czas spotkań
rodzinnych, wspólnego kolędowania
i nadzwyczajnej radości płynącej
z Narodzenia Dnia Pańskiego. Życzymy 
by taki świąteczny, podniosły nastrój zagościł
w Państwa domach, by atmosfera tych
szczególnych świąt wzmocniła w nas więzy
rodzinne i przyjacielskie, a Nowy Rok 2013
obf itował w same dobre dni, był pełen spokoju
i pomyślności we wszystkich Państwa
poczynaniach.

Jerzy Majka Jan Golba
Przewodniczący Burmistrz Muszyny
Rady Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna
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02 Lista inwestycji na które 

Czy to jest budżet
na czas kryzysu?
Na co wystarczy
środków? 

Radni Miasta i Gmi-
ny Uzdrowiskowej
Muszyna już nie-
bawem uchwalą

budżet na kolejny rok. Pla-
nując budżet na przyszły rok,
– a w szczególności jego wy-
datki – Radni powinni wziąć
pod uwagę przede wszystkim
wpływy do Gminnej kasy, bo
może się okazać, że budżet
nie będzie w stanie udźwignąć
nawet kosztów bieżącego
utrzymania Gminy i jej insty-
tucji (szkół, przedszkoli,
ośrodka kultury, pomocy spo-
łecznej itd.).

Nie ma wątpliwości, że
wydatki budżetu w roku 2013
znacznie przekraczają docho-
dy, co oznacza, że pieniędzy
nadal brakuje, a perspektywa
ich pozyskania jest bardzo
odległa. Gdy w planach bu-
dżetowych pojawia się deficyt,
oznacza to że Gmina potrze-
buje zaciągnąć zobowiązania.
Czy jednak należy te zobo-
wiązania zaciągać, czy też
zdecydowanie zmniejszyć wy-
datki i oszczędzać na czym
się tylko da?   W kryzysowej
sytuacji zamiast zwijać interes,
warto chwilowo zasilić budżet
kredytem bankowym tylko
taką decyzję trzeba przedys-
kutować ze specjalistą od fi-
nansów tj. Regionalną Izbą
Obrachunkową. Nie jest ta-
jemnicą, że kondycja finan-
sowa Gminy od dawna jest
zła, czego dowodem są liczne
apele Burmistrza o oszczęd-
ności, bo Gmina od dobrych
kilku lat wpadła w spiralę za-
dłużeń. Jakie były tego przy-
czyny? Przede wszystkim;  po-
krywanie wydatków bieżących
kredytami,  brak jakichkol-
wiek działań w kierunku ob-
niżenia kosztów i sięganie
po środki unijne z bardzo
wysokim udziałem Gminy,
często sięgającym nawet 60%

udziału w zadaniu ( np. ba-
seny). Kumulacja zadłużenia
następowała z roku na rok,
bo kredyty także spłacano (!)
... kredytami. Owszem liczba
zadań inwestycyjnych była

imponująca, ale kiedyś mu-
siało nastąpić samoogranicze-
nie w inwestycjach, bo kredyty
trzeba spłacić. Zadać sobie
także trzeba pytanie, – czy
należało korzystać w tak sze-

rokim zakresie ze środków
unijnych, zaciągać kredyty na
udział własny i realizować aż
tyle inwestycji? Oczywiście
można mieć krytyczny stosu-
nek do takich działań, ale
chyba nie o to tu chodzi, bo
to byłby płacz nad rozlanym
mlekiem, a ponadto bez tych
inwestycji bylibyśmy daleko
w tyle za innymi. Raczej za-
stanowić się trzeba co zrobić,
aby ograniczyć wydatki bie-
żące. Nie ma wątpliwości, że
Muszyna potrzebowała i na-
dal potrzebuje mnóstwa in-
westycji, aby dogonić ucie-
kającą jej czołówkę polskich
uzdrowisk. W chwili obecnej
zadłużenie Gminy wynosi
26 510 876,82 zł i będzie
jeszcze jakiś czas rosło. Gmi-
na będzie też miała duży
problem ze spłatą kredytów,
jeżeli nie dokona restruktu-
ryzacji wydatków i nie do-
prowadzi do ulokowania na
swoim terenie inwestycji, które
przyniosą jej znaczące docho-
dy z podatków. Baseny, ob-
wodnica, parki zdrojowe,
ogrody, drogi, wały przeciw-
powodziowe, infrastruktura
rekreacyjna i sportowa – to
bardzo potrzebne inwestycje,
– ale nie przynoszą one na-
tychmiast dochodów Gminie,
tylko generują kolejne koszty.
Na efekty niektórych działań
trzeba będzie czekać latami.
Turyści natychmiast nie przy-
jadą, a inwestorzy też nie do-
strzegą natychmiast swojej
szansy w Muszynie. To jest
proces długotrwały, choć już
teraz widać oznaki ożywienia
w tym zakresie. Włodarze
Miasta planując budżet wiedzą
o tym wszystkim i wiedzą też
i to, że budżet to nie jest to
sztywna konstrukcja, której
nie można ruszyć, bo wszystko
się rozsypie. W ciągu roku bu-
dżet się zmienia i dostosowuje
do bieżących potrzeb. Jednak
w miarę możliwości powinny
to być raczej modyfikacje pla-
nu budżetowego niż wielkie
rewolucje finansowe. Warto
też pamiętać, że w kryzysie
bycie niepoprawnym optymis-

Planowane przychody i rozchody w budżecie
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2013 r.

przychodzy budżetu rozchody budżetu

dochody budżetu wydatki budżetu

58 344 187,13 zł

10 401 630,44 zł

6 040 008,82 zł

Planowane dochody i wydatki w budżecie Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2013 r.

62 705 808,75 zł
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tą może okazać się zgubne.
W 2013 roku zamiast liczyć
na wielkie zyski, lepiej poszu-
kać oszczędności!

Plan wydatków majątko-
wych budżetu Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna na
2013 rok nie jest wcale tak
bardzo „odchudzony”, chodź
lista inwestycji na które nie
wystarczy pieniędzy jest o wie-
le dłuższa. 

Przyszły rok Gmina za-
czyna od „wielkich remon-
tów” tj. ogłoszenia przetargów
na zadanie pn. „Poprawa ja-
kości powietrza w Uzdrowis-
ku Muszyna poprzez inwe-
stycje prośrodowiskowe
w obiektach publicznych
Gminy”, na które Burmist-
rzowi udało się zdobyć dofi-
nansowanie zewnętrzne w wy-
sokości 1 605 736,67 zł, a war-
tość całości projektu wyniesie
ok 2 056 790,06 zł. Dofinan-
sowanie projektu zostało przy-
znane w ramach Małopolskie-
go Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 –
2013. Przedmiotem projektu
jest przekształcenie istnieją-
cych systemów ogrzewania
w pięciu obiektach użytecz-
ności publicznej oraz termo-
modernizacja trzech z nich.
W ramach inwestycji w bu-
dynkach: Zespołu Szkolno–
Przedszkolnego w Muszynie,
Szkoły Podstawowej nr 2,
przedszkola, Samodzielnego
Publicznego Zakładu Podsta-
wowej Opieki Zdrowotnej
oraz Urzędu Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna za-
planowano: instalację nowych
kotłów wraz z oprzyrządo-
waniem i niezbędną zmianą
instalacji oraz montaż nowych
grzejników. Termomoderni-
zacja natomiast zostanie prze-
prowadzona w budynkach Ze-
społu Szkolno–Przedszkol-
nego w Muszynie, przedszko-
la i Urzędu Miasta. Zastoso-
wanie odnawialnych źródeł
energii, oszczędności surowca
oraz termomodernizacji za-
pobiegającej utratom ciepła,
pozwoli na efektywniejsze wy-
korzystanie surowców ener-

getycznych. Ponadto zmniej-
szą się koszty ogrzewania oraz
ilość zanieczyszczeń emito-
wanych do atmosfery w pro-
cesie dostarczania ciepła i cie-
płej wody użytkowej do
obiektów. 

Ponadto zaplanowano
modernizacje i budowę
dróg i chodników tj.: 

A Modernizacja drogi rolnej
w Powroźniku 

A Przebudowa chodników
i modernizacja zatok au-
tobusowych przy drodze
wojewódzkiej Nr 971 Kry-
nica–Muszyna 

A Budowa chodnika przy
drodze powiatowej
w Złockiem

A Budowa drogi w Szczaw-
niku [działka
142/2,142/3,143/12]

A Budowa drogi w Andrze-
jówce [Międzymostki]

A Budowa parkingu w Że-
giestowie (ze środków
funduszu sołeckiego)

A Zakup wiat przystanko-
wych 

Mieszkańcy muszą być
przekonani, że wszystkie za-
sady, na podstawie których
odbywa się rozbudowa in-
frastruktury sportowo – rek-
reacyjnej uwzględniają ich in-
teres. Niemała część budżetu
przeznaczona jest na zwięk-
szenie zasobów infrastruktury
sportowo – rekreacyjnej (pla-
ce zabaw, ścieżki zdrowia, bo-
iska, lodowisko itp.…) jest to
szczególnie ważne dla Gminy,
gdyż chodzi tu przede wszyst-
kim o dobro dzieci i młodzie-
ży. Władze lokalne stworzyły
i upowszechniły założenia
swej polityki w zakresie prze-
de wszystkim oświaty i akty-
wizacji młodych ludzi, od
których wiele w przyszłości
będzie zależało. Sprawne za-
rządzanie finansami w Gminie
wymaga efektywnego wyko-
rzystania posiadanych zaso-
bów. Odpowiednia polityka
w zakresie rozbudowy infras-
truktury sportowo – rekrea-
cyjnej pozwoliła Władzom na

skupieniu swych wysiłków na
dobrych projektach, które się
powiodły. Można śmiało
stwierdzić, że działania na
rzecz rozwoju infrastruktury
sportowo – rekreacyjnej Gmi-
na stawia na pierwszym miej-
scu. Rok 2013 to dalsza kon-
tynuacja zmiany infrastruk-
tury sportowo – rekreacyjnej,
która na obecnym etapie jest
bardzo dobrze rozwinięta, ale
w miarę jedzenia (budowy no-
wych obiektów) apetyt miesz-
kańców rośnie (i tu rodzą się
nowe pomysły). 

W ostatnim okresie czasu
Muszyna bardzo intensywnie
się rozwija. Co rusz powstają
nowe atrakcje, które wzbo-
gacają ofertę turystyczną
i uzdrowiskową Muszyny. Go-
łym okiem widać dokonujące
się zmiany, a powstające
obiekty turystyczne, rekrea-
cyjne czy sportowe przycią-
gają nowych turystów. Aby
stworzyć dalsze warunki roz-
woju władze Miasta planują
wykonanie projektu i w kon-
sekwencji budowę krytych ba-
senów oraz trasy rowerowe
Doliny Popradu. Dla zakty-
wizowania turystycznych
miejscowości naszej Gminy
planują też nowe place za-
baw m.in. budowę ogrodzenia
placu zabaw w Miliku (ze
środków funduszu sołeckie-
go), zakup małej architektury
oraz wykonanie ogrodzenia
placu zabaw – Dubne (ze
środków funduszu sołeckie-
go), budowę wiaty grillowej
w Andrzejówce (ze środków
funduszu sołeckiego), zakup
wyposażenia placu zabaw
w Szczawniku (ze środków
funduszu sołeckiego), uru-
chomienie źródła wody mi-
neralnej w Powroźniku –
wkład własny w realizację pro-
jektu „Odkrywanie źródeł
wód mineralnych pogranicza
polsko–słowackiego" (ze środ-
ków funduszu sołeckiego). 

Przyszły rok to również
dokończenie „Obwodnicy
Muszyny”. Niestety fakt, iż
doświadczony wykonawca nie
wywiązuje się z realizacji

przedmiotu umowy, a inwe-
stycja będąca przedmiotem
umowy nie jest rozliczana
w terminie zmusza Gminę do
podjęcia działań i wyboru no-
wego Wykonawcy. Obecnie
trwają prace inwentaryzacyj-
ne, ale już niebawem zostanie
wybrany Wykonawca, który
mamy nadzieję okaże się nie-
zawodny. W świetle faktów,
które nastąpiły w toku wyko-
nywania umowy z „Grupą Fi-
nansową Cargo” oświadczenie
złożone w przetargu, doty-
czące spełnienia wszystkich
warunków okazało się zawie-
rać treści nieprawdziwe na
skutek, czego w sposób nie-
uprawniony zostało spółce tej
udzielone zamówienie pub-
liczne. W związku z tym przy-
szły rok, to również rok roz-
wiązywania problemów na
skalę milionów złotych. Bur-
mistrz podjął stosowne kroki
w tej sprawie. Zdaniem Gminy
naruszenia Generalnego Wy-
konawcy są bardzo poważne
i tak daleko idące, iż powinny
podlegać ocenie niezależnej,
obiektywnej i wiarygodnej in-
stytucji, jaką jest Prokuratura.
Dlatego skierowane zostało
zawiadomienie o wszczęcie
postępowania wyjaśniającego
w tej sprawie. 

„Spokojnie, cicho,
bezpiecznie, elegancko –
dalszy ciąg „Dzielnicy
Uzdrowiskowej”
Kolejnym ważnym przedsięw-
zięciem jest kontynuacja „Bu-
dowy Parku Zdrojowego „Za-
popradzie”. W związku z tym
planuje się w tej części pro-
jektu następujące elementy
zagospodarowania: – zespół
stawów kąpielowych i ryb-
nych urozmaiconych molami,
mostkami i ścieżkami pomię-
dzy elementami wodnymi, –
ścieżki spacerowe, – platformę
widokową, – nowe miejsca
parkingowe.

Zakończenie projektu pla-
nowane jest na grudzień 2013
roku! Powodzenia! 

Kompleksowa rewitali-
zacja promenady spacerowej

Dokończenie – str. 04
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ma na celu zwiększenie ru-
chu turystycznego w miejs-
cowości Żegiestów – Zdrój.
W ramach zamierzenia in-
westycyjnego ten etap to do-
kończenie ciągu spacerowe-
go, modernizacja istniejących
kapliczek, budowa ozdob-
nych bram wejściowych.
Uzdrowiskowy charakter de-
ptaku podkreślały będą nie-
wielkie ogólnodostępne
czerpnie wody mineralnej.
Koszt całego projektu to war-
tość 3 000 000,00 zł.

Największe znaczenie dla
Odnowy Wsi, to zmobilizo-
wanie mieszkańców do współ-
pracy, bo to mieszkańcy mogą
najwięcej zrobić dla swojej
rodzinnej miejscowości.
W 2013 roku Gmina odnowi
trzy miejscowości tj.: 1. Od-
nowa centrum wsi Powroźnik,
2. Odnowa centrum wsi An-
drzejówka, 3. Odnowa cen-
trum wsi Żegiestów. 

Ponadto planuje się: 
A Kryty stok narciarski

(koncepcja)
A Zbiornik Muszyński (kon-

cepcja)
A Budowa garażu OSP Mu-

szyna–Folwark – dokoń-
czenie 

A Dofinansowanie zakupu
wyposażenia OSP Żegies-
tów 

A Wykonanie nitki wodocią-
gu i kanalizacji w Złoc-
kiem

A Powroźnik – Równia Kry-
nicka (wodociąg i kanali-
zacja)

A Dofinansowanie budowy
indywidualnych oczysz-
czalni ścieków (dotacje)

A Wykonanie dokumentacji
projektowej – budowa
wodociągu dla górnej czę-
ści wsi Złockie (ze środ-
ków funduszu sołeckiego)

A Modernizacja sieci oświet-
leniowej Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna

A Oświetlenie ul. Pułaskie-
go

A Budowa oświetlenia ulicz-
nego w Powroźniku dział-
ka nr 558

A Przygotowanie terenu
pod budowę boiska spor-
towego do piłki siatkowej
w Wojkowej (ze środków
funduszu sołeckiego)

A Budowa siłowni plenero-
wej w Miliku –  wkład

własny w projekcie reali-
zowanym przez OSP (do-
tacja ze środków fundu-
szu sołeckiego)

Burmistrz zdaje sobie
sprawę, że w dobie kryzysu
minister finansów musi szukać
oszczędności. Źle się jednak
dzieje, kiedy szuka się ich
kosztem tak biednych gmin,
jak Muszyna. Tymczasem co-
raz głośniej o tym, że w przy-
szłym roku, ze względu na
zmianę ustawy, zwiększą się
stawki za wywóz odpadów
komunalnych. Co prawda
w naszej Gminie planowane
stawki (ok. 9 zł miesięcznie
od osoby) za odpady są sto-
sunkowo niskie w porówna-
niu do innych gmin (stawki
sięgające nawet 50 zł od oso-
by), ale też kondycja finan-
sowa naszych mieszkańców
jest na pewno dużo gorsza
niż mieszkańców większych
miast. Jeżeli chodzi o przyszłe
inwestycje, to w takich gmi-
nach jak Muszyna największy
problem stanowi zgromadze-
nie wkładu własnego pozwa-
lającego na prowadzenie in-
westycji unijnych ze względu
na znikome wpływy podat-

kowe z działalności podmio-
tów gospodarczych. Prywatny
biznes w Gminie nadal jest
na średnim poziomie w za-
kresie wsparcia podatkami
budżetu Gminy. Budżet opie-
ramy w głównej mierze na
subwencjach, dotacjach, opła-
cie uzdrowiskowej i wpływach
z podatku od osób fizycznych
i podatku rolnego. Na głowie
postawiony jest system finan-
sowania oświaty zupełnie nie-
uwzględniający panującego
niżu demograficznego. Zmia-
ny dokonane w sieci szkół
(Folwark, Milik) dały nam,
co prawda jakieś oszczędno-
ści, ale z drugiej strony pie-
niądze wypływają z budżetu
innymi kanałami na dziedziny,
które są niezbędne do utrzy-
mania (gospodarka komunal-
na, opieka społeczna, przed-
szkola). Oczekujemy od Wło-
darzy Miasta na nowe pomy-
sły reorganizacji finansów
i możliwości oszczędzania.
Jako Gmina musimy szukać
wszelkimi możliwymi sposo-
bami oszczędności, ale moż-
liwości w tym zakresie są
znacznie ograniczone. 
I. Wachna

Wizualizacja stawów rekreacyjnych na „Zapopradziu” w Muszynie FOT. PARK M
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z kłopotami
Prace związane z wy-

konaniem robót bu-
dowlanych w ramach
zadania pod nazwą

„Obwodnica Muszyny – upo-
rządkowanie ruchu w centrum
Muszyny – budowa drogi od-
barczającej w kierunku granicy
Państwa jako drogi gminnej
klasy Z” w chwili obecnej nie
są kontynuowane. Wynika to
zarówno z harmonogramu rea-
lizacji prac (okres zimowy), jak
również z tego powodu, że
w dniu 13 listopada 2012 r.
Gmina Muszyna odstąpiła od
realizacji umowy z wykonawcą,
który wygrał przetarg.

Odstąpienie od umowy
z Wykonawcą inwestycji nastą-
piło wyłącznie w związku z za-
istnieniem sytuacji, która mogła
spowodować nieodwracalne ne-
gatywne skutki finansowe (utra-
ta dotacji unijnej) dla Gminy
i niedokończenie budowy ob-
wodnicy w założonym terminie.
Zaistniała sytuacja związana
z Generalnym Wykonawcą –
który popadł w tarapaty finan-
sowe (zgłoszenie wniosku
o upadłość firmy „Cargo”) –
nie pozwalała na terminową
wypłatę podwykonawców.
Z uwagi na wpływające do Gmi-
ny zajęcia wierzytelności (2 184
654,29 zł), brak wystawionych
faktur przez wykonawcę, oraz
przerwanie realizacji prac przy
budowie obwodnicy, zaczęła się
tworzyć sytuacja, że Gmina nie
tylko zaczęła odpowiadać soli-
darnie za wypłatę podwyko-
nawców, ale była narażona na
zaistnienie tzw. podwójnych
płatności. Mając powyższe na
uwadze zwrócono się z wnio-
skiem do Sądu, aby ustalić sy-
tuację finansową Wykonawcy.
Pismem z dnia 15 października
2012 r. Sąd Rejonowy Katowice
– Wschód w Katowicach Wy-
dział X Gospodarczy, poinfor-
mował o fakcie złożenia w dniu
28 sierpnia 2012 r. do ww. Sądu
wniosku wierzycieli o ogłoszenie
upadłości obejmującej likwidację
majątku Grupy Finansowej Car-
go. W tej sytuacji Gmina biorąc
pod uwagę solidarną odpowie-
dzialność względem rozliczenia

podwykonawców, zmuszona
została do skorzystania z przy-
sługującego jej prawa i odstąpiła
od umowy zWykonawcą. Wob-
liczu bezprawnych działań po-
dejmowanych przez General-
nego Wykonawcę, podwyko-
nawcy realizujący prace wezwali
Miasto i Gminę Uzdrowiskową
Muszyna do zapłaty kwoty
w wysokości 2 639 867,49 zł,
tytułem nieuregulowanej przez
Generalnego Wykonawcę fak-
tury za wykonane roboty bu-
dowlane, realizowane przy ob-
wodnicy Muszyny i takie na-
leżności ze strony Zamawiają-
cego im przysługują i zostaną
wypłacone po dopełnieniu
wszystkich formalności.

Na obecnym etapie nie ma
zagrożenia terminowego wy-
konania przedmiotowej inwe-
stycji. Gmina dokonuje inwen-
taryzacji budowy i nie przewi-
duje opóźnienia realizacji prac

związanych z budową obwod-
nicy. Prace będą wznowione
niezwłocznie po wyborze na-
stępnego Wykonawcy.  Kon-
sekwencją niedopełnienia ter-
minów w kontekście rozliczenia
środków unijnych może być
utrata dotacji przyznanej Miastu
i Gminie Uzdrowiskowej Mu-
szyna ze środków unijnych
tj. kwoty 23 655 260,58 zł, jeżeli
Gmina nie rozliczy się z zadania
w termie 36 miesięcy. Mając
powyższe na uwadze, Gmina
w trybie natychmiastowym pod-
jęła działania zwracając się do
Prezesa Urzędu Zamówień Pub-
licznych o wydanie opinii praw-
nej w przedmiocie ewentual-
nego zastosowania w zamówie-
niu trybu z tzw. wolnej ręki,
choć zdawała sobie sprawę, że
taką opinię na całe zamówienie
trudno będzie uzyskać. Ale też
wiedziała, że zastosowanie in-
nego trybu zamówienia w spo-

sób znaczący wydłuży postę-
powanie i dlatego trzeba do-
chować maksimum staranności,
aby podjąć próbę wykonania
zamówienia bez uszczerbku dla
Gminy. Jeżeli Gmina nie będzie
mogła dokonać wyboru Wy-
konawcy z tzw. „wolnej ręki”,
to w oczekiwaniu na odpowiedź
Prezesa Urzędu Zamówień Pub-
licznych, przygotuje się do ogło-
szenia przetargu na dokończe-
nie prac polegających na bu-
dowie Obwodnicy. W związku
z powyższym Burmistrz zarzą-
dził prace polegające na szcze-
gółowej inwentaryzacji wyko-
nanych robót, która ma na celu
określenie stopnia zaangażo-
wania inwestycji i rozliczenie
rzeczowo– finansowe inwestycji. 

Obecnie zaawansowanie
prac przy realizacji inwestycji
wynosi ok. 45%. Zostały wyko-
nane m. in.: 1) wymiana gruntu,
2) przepusty drogowe, 3) ka-
nalizacja teletechniczna 4) prze-
budowa sieci teletechnicznej
kolejowej 5) częściowo prze-
budowana została sieć TPSA
6) częściowo wykonana kana-
lizacja sanitarna i deszczowa.
Zgodnie z ustawą o zamówie-
niach publicznych, każdy wy-
konawca przed przystąpieniem
do przetargu na realizację robót
składa oświadczenie o zdolności
finansowej i faktycznej do wy-
konania przedmiotu zamówie-
nia. Niestety w przypadku Ge-
neralnego Wykonawcy obwod-
nicy Muszyny nie tylko zabrakło
rzetelności w złożonym oświad-
czeniu, ale też w ocenie swoich
możliwości, co do realizacji za-
dania. I. Wachna

obwodnica w trakcie budowy listopad 2012 r.
FoT. Arch. UMIGU MUszynA

Teren przed przystąpieniem do budowy obwodnicy 
FoT. Arch. UMIGU MUszynA
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Zbliżamy się do
końca roku 2012!
Pora na
podsumowania! 

Wnaszej społecz-
ności świado-
mość, że Gmina
nie utrzymuje

się „z powietrza” jest mała.
Osobiście mam świadomość,
że sporo osób powie w takiej
sytuacji „to nie moja sprawa” –
ale w momencie, kiedy stoi się
przed perspektywą dokładania
do inwestycji np. z kredytów –
w momencie, kiedy dla Gminy
„unijna” inwestycja jest nieren-
towna, zaczyna się myśleć, czy
ta poprawa wizerunku „Ziemi
Muszyńskiej” korzystnie nam
wyszła, – i czy opłaca się w dłuż-
szej lub bliższej perspektywie?
W momencie kiedy cały czas
staramy się, aby korzystanie
z inwestycji było za darmo, –
bez jakiegokolwiek naliczania
płatności za korzystanie z nich,
–  jednocześnie apelujemy i in-
formujemy,  że alternatywą za-
równo dla kończących się fun-
duszy unijnych, jak i dla za-
dłużania budżetu gminy jest
rozwój prywatnej przedsię-
biorczości! W naszej Gminie
ten rozwój przedsiębiorczości
jest wciąż za mały, co powoduje,
że Gmina nie pozyskuje no-
wych dochodów podatkowych,
ale wciąż tkwi w miejscu w za-
kresie zwiększania dochodów
własnych. Zdarza się i tak, że
istnieje tzw. pozorowana dzia-
łalność, bo niektórzy przedsię-
biorcy kupują obiekty hotelowe,
zwalniają pracowników, a po-
tem latami te obiekty straszą
swoim wyglądem, bo nie pro-
wadzi się w nich żadnej dzia-
łalności. 

Może o tym nie wiemy,
ale przychody podatkowe (PIT,
podatek od nieruchomości,
CIT, opłata uzdrowiskowa)
np. od jednego dużego wyciągu
narciarskiego wynoszą w skali
roku ok. 230 tys. zł. ; – od du-
żego sanatorium ok. 290 tys.
zł; – od dużego marketu (Tesco,

Biedronka) ok. 160 tys. zł. 
Niestety, żadna Gmina nie

utrzyma się „z powietrza”, a wy-
datki na jej utrzymanie są
olbrzymie. Przykładowo koszt
1 km zwykłej drogi asfaltowej
z podbudową to ok. 2 – 2,5
mln zł. Czyli na tą kwotę trzeba
mieć dochody aż z 7 dużych
obiektów hotelowych czy sa-
natoryjnych. Jeżeli nie będzie-
my dążyć do rozwoju prywat-
nego biznesu w Gminie, pro-
blem brakujących środków sam
się nie rozwiąże. Potrzebne jest,
więc podejmowanie odważ-
nych, trudnych i koniecznych
decyzji, aby zwiększyć dochody,
ograniczyć bieżące wydatki
i zrealizować plany inwestycyj-
ne, które wyzwolą potrzebę
realizowania dalszych inwesty-
cji. W roku 2012 podjęte wy-
zwanie inwestycyjne w pełni
udało się!

Zostały zrealizowane
wszystkie zaplanowane zadania,
a nawet zrealizowano niepla-
nowane inwestycje! Firmy bu-
dowlane, usługowe i dostawcy
martwią się, że zmniejsza się

liczba ogłaszanych przetargów
dla branży budowlanej,
a w Muszynie 2012 rok to prze-
targ za przetargiem. W wyniku
konkurencyjnych postępowań
przetargowych zrealizowano:

A „Odnowa centrum wsi Jast-
rzębik” – za kwotę 
898 905,41 zł

A „Budowa Miejskiego Parku
Zdrojowego „Baszta”
w Uzdrowisku Muszyna” –
za kwotę 777 983,08 zł

A „Budowa nowego budynku
dla Zespołu Szkolno–
Przedszkolnego w Złoc-
kiem jako końcowy element
reformy sieci szkół w gmi-
nie Muszyna” – za kwotę 
1 992 013,61 zł 

A „Budowa placu zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 1
w Muszynie – w ramach
programu „Radosna Szko-
ła”– za kwotę 158 288,70 zł

A „Odbudowa drogi gminnej
Nr 1 dz. nr 367, 310, 321,
194, 50, 52, 53,  w Miliku
w km 0+000 do 2+800” – za
kwotę 425 182,56 zł

A „Odbudowa drogi gminnej
dz. nr ew. 593 w Żegiesto-
wie w km 0+150 do 0+450”
–za kwotę 83 347,81 zł 

A „Odbudowa drogi gminnej
dz. nr ew. 119, 113 w Że-
giestowie w km  0+00 do
0+750”– za kwotę
92 348,92 zł

A „Odbudowa drogi gminnej
dz. nr 206 w Andrzejówce
w km 0+000 do 0+750”– za
kwotę 252 410,07 zł

A „Wykonanie Systemów
Alarmowych i komplekso-
we świadczenie usługi do-
zoru obiektów Zespołu
Szkolno–Przedszkolnego
w Złockiem pod względem
pożarowym oraz włamanio-
wym przez okres 5–ciu mie-
sięcy” w ramach zadania
„Budowa nowego budynku
dla Zespołu Szkolno–
Przedszkolnego w Złoc-
kiem jako końcowy element
reformy sieci szkół w gmi-
nie Muszyna” – za kwotę
89 672,66 zł

A „Budowa centrum sportu
i rekreacji w Szczawniku –

stare boisko przy szkole w Jastrzębiku 
Fot. Arch. UMIGU MUsZynA

nowe boisko wielofunkcyjne w Jastrzębiku
Fot. Arch. UMIGU MUsZynA

Warunki do nauki w starej szkole 
w Złockiem Fot. Arch. UMIGU MUsZynA

Warunki do nauki w nowej szkole 
w Złockiem Fot. Arch. UMIGU MUsZynA

Nasza gmina zmieniła się 
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Zagospodarowanie wsi
Szczawnik” – za kwotę 
324 453,58 zł

A Wykonanie nasadzeń oraz
dostawa i montaż elemen-
tów małej architektury
w ramach zadania „Budo-
wa Parku Zdrojowego „Za-
popradzie” w Uzdrowisku
Muszyna – Zagospodaro-
wanie terenów wokół
obiektów sanatoryjnych
(etap II rewitalizacji)”– za
kwotę 698 977,02 zł

A „Dostawa i montaż kotłów
gazowych wraz z osprzę-
tem” realizowana w ramach
projektu „Budowa nowego
budynku dla Zespołu
Szkolno–Przedszkolnego
w Złockiem jako końcowy
element reformy sieci szkół
w gminie Muszyna”– za
kwotę 100 348,06 zł

A „Odbudowa drogi gminnej
dz. nr 310 w Żegiestowie
w km 0+125 do 0+225” – za
kwotę 51 760,87 zł

A „Odbudowa drogi gminnej
dz. nr 135 w Żegiestowie
w km 0+000 do 0+500”– za

kwotę 152 600,96 zł
A „Wykonanie instalacji cen-

tralnego ogrzewania w re-
mizie Ochotniczej Straży
Pożarnej Muszyna–Fol-
wark”– za kwotę 
106 301,84 zł

A Dostawa i montaż bezob-
sługowych toalet publicz-
nych” realizowana w ra-
mach projektu „Budowa
Miejskiego Parku Zdrojo-
wego „Baszta” w Uzdrowis-
ku Muszyna”– za kwotę
209 100,00 zł

A „Modernizacja mostu na
potoku Milik w Miliku”–
za kwotę 105 424,81 zł

A „Budowa nowego budynku
dla Zespołu Szkolno–
Przedszkolnego w Złoc-
kiem jako końcowy element
reformy sieci szkół w gmi-
nie Muszyna”– zamówienie
dodatkowe” – za kwotę 
26 100,92 zł

A Przebudowa oświetlenia
ulicznego w Żegiestowie –
za kwotę 28 290,00 zł

A Montaż oświetlenia boiska
sportowego przy szkole

w Leluchowie – za kwotę 
6 894, 63 zł

A Ogrodzenie Szkoły Podsta-
wowej w Miliku – za kwotę
8 904, 00 zł

A Odnowa Centrum wsi An-
drzejówka –  za kwotę 
55 350,00 zł

A Budowa centralnego depta-
ka uzdrowiskowego Żegies-
towa–Zdroju na odcinku
droga poniżej willi Zamek–
Kościołek Zdrojowy oraz
rozbudowa przestrzenia
publicznej – za kwotę 
46 740,00 zł

A Wykonanie konstrukcji
z prętów metalowych że-
browych figury wiewiórki
na placu zabaw w Szczaw-
niku – finansowanie z fun-
duszu sołeckiego Szczawni-
ka – za kwotę 5 498,10 zł

A Wymiana stolarki okiennej
w ilości 19 szt. w świetlicy
w Andrzejówce wraz
z montażem parapetów ze-
wnętrznych i obróbkami
okien skrzynkowych – za
kwotę 14 943,27 zł

A Altanka ogrodowa drewnia-

na o wymiarach 3,00 x 3,00
x 2,50 m szt. 1, stół ogrodo-
wy szt. 1, ławka
ogrodowa szt. 2 – finanso-
wanie z funduszu sołeckie-
go Szczawnika – za kwotę
9 500,00 zł

A Oświetlenie Jasieńczyk – za
kwotę 21 525,00 zł

A Budowa oświetlenia ulicz-
nego w Złockiem – za kwo-
tę 46 986,00 zł

A Budowa oświetlenia ulicz-
nego w Powroźniku dz.
nr 558 – za kwotę
51 045,00 zł

A Wymiana instalacji elek-
trycznej i teletechnicznej –
w pomieszczeniach biuro-
wych w budynku Urzędu
Miasta i Gminy Uzdrowi-
skowej Muszyna – I piętro
– za kwotę 48 542, 84 zł

A Wiata przystankowa Mer-
kury 2005 ST (3 Mod szero-
kie) z cofniętym słupkiem
przy ściance bocznej lewej
i prawej w ilości szt. 3 wg
specyfikacji – za kwotę 
18 398,93 zł

A Zakup wraz z dostawą kru-
szywa do remontu dróg
gminnych na terenie Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna w ilości 300 ton
o uziarnieniu wykazanych
przez Zamawiającego – za
kwotę 18 450,00 zł

A Wykonanie dokumentacji –
Operatu wodno–prawnego
działki ewidencyjnej nr 369
obręb Milik do celów pro-
jektowych w temacie „Bu-
dowa placu zabaw” oraz
„Budowa siłowni plenero-
wej”– za kwotę 2 950,00 zł

A Podlewanie ogrodów zapa-
chowych w Muszynie – za
kwotę 864,00 zł

A Wykonanie i dostawa zesta-
wu zabawowego ASTER
PR o wymiarach 3,80 m x
1,3 m x i wys. 1,90m” – za
kwotę 5 104, 50 zł

A Załadunek i rozładunek
materiałów budowlanych
przy likwidacji magazy-
nu za muzeum w Muszy-
nie – za kwotę 1 746,60 zł

A Wykonanie Świadectwa
Charakterystyki Energe-

Dokończenie – str. 08

Łąka przed powstaniem ogrodów senso-
rycznych Fot. Arch. UMIGU MUszyNA

ogrody sensoryczne po realizacji projektu 
Fot. Arch. UMIGU MUszyNA

Niezagospodarowana łąka w Jastrzębiku 
Fot. Arch. UMIGU MUszyNA

Nowy parking w Jastrzębiku 
Fot. Arch. UMIGU MUszyNA

nie do poznania!



inform
acje

08

tycznej dla budynku Zespo-
łu Szkolno–Przedszkolne-
go w Złockiem – za kwotę
1 968,00 zł

A Opracowanie dokumentacji
projektowej branży elek-
trycznej instalacji oddymia-
nia Szkoły w Złockiem – za
kwotę 1 476,00 zł

A Wykonanie usługi tartacz-
nej – przetarcie drzewa na
kantówki dla potrzeb so-
łectwa Andrzejówka – za
kwotę 1 246,35 zł

A 5 szt. świerków ozdobnych
z przeznaczeniem dla
Ochotniczej Straży Poża-
rnej w Żegiestowie do reali-
zacji projektu– PG–17481
– za kwotę 499,99 zł

A Opony do samochodu do-
stawczego Lublin typu
L205/75R16C 110/1 opona
Barum Vanis/ Letnia do-
stawcza – 2 szt. – za kwotę
811,85 zł

A Dostawa–nogawki firmo-
we, nóż tnący, wspornik
uchwytu, amortyzator sprę-
żynowy– 721, 06 zł

A Prace koparką przy remon-
cie mostu na Porębę
w Szczawniku w ilości 13
godzin oraz przewozów
materiałów ciągnikiem
w ilości 6 godzin – za kwo-
tę 1722,00 zł

A Wykonanie map do celów
projektowych w skali 1:500
i 1: 1000 w wersji elektro-
nicznej i papierowej terenu
działki ew. nr 369 w Miliku
wg zakresu – za kwotę 
2 460,00 zł

A Wykonanie parkingu w Że-
giestowie – za kwotę
62,685,62 zł

A Remont drogi gminnej
ul. Piłsudskiego boczna
w Muszynie droga do gara-
ży–droga wewnętrzna – za
kwotę 68 609,21 zł

A Koszenie traw wzdłuż dróg
gminnych oraz placów
i zieleńców – utrzymanie
zielenie na terenie Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna – za kwotę
12 214,80 zł

A Remont drogi gminnej
w Powroźniku dz. Nr Ew.

442/2– droga wewnętrzna –
za kwotę 68 747,59 zł

A Wykonanie dzieła na po-
pełnienie nadzoru eksper-
ckiego dla przedsięwzięć
realizowanych na terenie
gminy związanych z zabez-
pieczeniem dróg i brzegów
od strony potoków i rzeki
Poprad – za kwotę 
7 000,00 zł

A Adaptacja pomieszczeń sa-
nitarnych oraz szatni
w Szkole Podstawowej
w Powroźniku – za kwotę
67 713,54 zł

A Wykonanie podbudowy
i nawierzchni z płyt ażuro-
wych na odcinku 25 mb
oraz wykonanie odwodnie-
nia z koryt betonowych
przy ul. Ogrodowej – bocz-
nej k/P. Ryżyka – za kwotę
10 930,35 zł

A Koszenie traw wzdłuż dróg
gminnych – utrzymanie
zielenie na terenie Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna – za kwotę 
12 214,80 zł

A Wykonanie odwodnienia

drogi gminnej w Powroźni-
ku k/P. Olszaka – za kwotę
10 246,85 zł

A Wykonanie robót budowla-
nych na obiekcie szkoły
Podstawowej w Wojkowej
– za kwotę 15 420,73 zł

A Umocnienie skarp płytami
ażurowymi i wykonanie ła-
pacza wody z koryt betono-
wych, obetonowanie łapa-
cza betonem gr. 15 cm,
ul. Grunwaldzka boczna –
za kwotę 11 458,13 zł

A Remont drogi gminnej
w Wojkowej dz. Nr.132
i 135 – za kwotę 8 155,49 zł

A Przebudowa przepustu na
drodze gminnej w Wojko-
wej – za kwotę 11 283,55 zł

A Wykonanie wiaty grillowej
wraz z wyposażeniem – fi-
nansowanie z funduszu so-
łeckiego Szczawnika – za
kwotę 18 450, 00 zł

A Usunięcie awarii oświetle-
nia ulicznego przy drodze
do kościoła w Złockiem –
za kwotę 7 715,36 zł

A Modernizacja drogi gmin-
nej ul. Piłsudskiego boczna

– kładka kolejowa w Mu-
szynie – za kwotę 
37 097,85 zł

A Modernizacja drogi gmin-
nej w Powroźniku k/P Świ-
derskiego – za kwotę 
40 015,92 zł

A Kruszenie gruzu budowla-
nego powstałego z wybu-
rzenia budynków przy bu-
dowie Obwodnicy oraz
transportu gruzu do An-
drzejówki – za kwotę 
21 980,00 zł

A Remont drogi gminnej
ul. Rolanda boczna – za
kwotę 31 294,18 zł

A Modernizacja drogi gmin-
nej ul. Polna boczna – za
kwotę 39 883,38 zł

A Modernizacja ul. Ogrodo-
wej bocznej – za kwotę 
20 872,78 zł

A Zabezpieczenie drogi
ul. Leśna narzutem kamien-
nym – za kwotę 
12 448,37 zł

A Modernizacja drogi dojaz-
dowej do pól dz. Nr 57
w Żegiestowie – za kwotę
44 116, 90 zł

Nowy aparat do badań USG w SPZPoZ
w Muszynie Fot. Arch. UMIGU MUSZyNA

Kącik zabaw utworzony w ramach projektu
„radosna Szkoła” Fot. Arch. UMIGU MUSZyNA

toalety bezobsługowe w Parku Zdrojowym
„Baszta” Fot. Arch. UMIGU MUSZyNA

Nowoczesna klasa szkolna w ZSP
w Muszynie z multimedialną tablicą oraz lap-
topami  Fot. Arch. UMIGU MUSZyNA

Nasza gmina zmieniła się 
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A „Poznajemy życie codzien-
ne na muszyńskim zamku
– wykonanie usługi wydaw-
niczej” – za kwotę
49 005,00 zł

A „Pozyskanie i zrywka drew-
na oraz hodowla i ochrona
lasu w lasach gminnych
w roku 2012”– za kwotę
303 233,49 zł

A „Wykonanie usługi eduka-
cyjnej polegającej na prze-
prowadzeniu dodatkowych
zajęć edukacyjnych w ra-
mach projektu Indywidua-
lizacja procesu nauczania
i wychowania uczniów klas
I–III szkół podstawowych
w Mieście i Gminie Uzdro-
wiskowej Muszyna” – za
kwotę 88 560,00 zł 

A Opracowanie miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego obszaru
Muszyna, Powroźnik oraz
opracowanie projektów de-
cyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publiczne-
go” – za kwotę 72 106,00 zł

A „Pielęgnacja i utrzymanie
zieleni na terenie Miasta

i Gminy Uzdrowiskowej”–
za kwotę 129 352,69 zł

A „Opracowanie analiz zasad-
ności przystąpienia do
zmiany lub opracowania
nowych planów miejsco-
wych oraz stopnia zgodno-
ści przewidywanych w pla-
nach rozwiązań z ustalenia-
mi Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodaro-
wania miasta i gminy Mu-
szyna dla obszarów położo-
nych w miejscowościach:
Muszyna, Powroźnik, Jast-
rzębik i Andrzejówka gm.
Muszyna”– za kwotę 
4 428,00 zł

A „Opracowanie miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego” – za kwotę
44 280,00 zł

A „Dowóz uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów
na terenie Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna
poprzez sukcesywną sprze-
daż wraz z dostawą biletów
miesięcznych w roku szkol-
nym 2012/2013”– za kwotę
140 880,00 zł

A „Zakup i dostawa średnie-
go samochodu specjalnego
pożarniczego, ratowniczo –
gaśniczego na podwoziu
z napędem 4x4 dla OSP
Muszyna”– za kwotę 
580 000,00 zł

A „Pozyskanie i zrywka drew-
na oraz hodowla i ochrona
lasu w lasach gminnych
w roku 2012” – za kwotę 
98 960,40 zł

A Zakup pomocy dydaktycz-
nych i innego sprzętu nie-
zbędnego do realizacji pro-
gramów nauczania z wyko-
rzystaniem technologii in-
formacyjno–komunikacyj-
nych w ramach Pilotażowe-
go Rządowego programu
rozwijania kompetencji
uczniów i nauczycieli w za-
kresie stosowania technolo-
gii –„Cyfrowa szkoła”– za
kwotę 174 967,50 zł

A Analizę zużycia energii
elektrycznej w obiektach
administrowanych przez
Urząd Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna –
za kwotę 10 000,00 zł

A „Dostawa mebli, sprzętu,
pomocy dydaktycznych do
szkół podstawowych z tere-
nu Miasta i Gminy Uzdro-
wiskowej Muszyna w ra-
mach projektu Indywidua-
lizacja procesu nauczania
i wychowania uczniów klas
I–III”– za kwotę
48 817,00 zł

A „Dostawa i montaż wyposa-
żenia budynku sanitarno –
szatniowego Orlik 2012”
realizowana w ramach pro-
jektu Budowa centrum
sportu i rekreacji w Szczaw-
niku – za kwotę 
14 673,90 zł

A „Dostawa i montaż wyposa-
żenia świetlicy wiejskiej”
realizowana w ramach pro-
jektu „Odnowa centrum
wsi Jastrzębik”– za kwotę
31 520,69 zł

A „Dostawa i montaż wyposa-
żenia pawilonu dydaktycz-
nego” realizowana w ra-
mach projektu „Budowa
nowego budynku dla Ze-
społu Szkolno–Przedszkol-
nego w Złockiem jako koń-
cowy element reformy sieci
szkół w gminie Muszyna” –
za kwotę 861 819,71 zł

A „Dostawa aparatu USG dla
SPZPOZ w Muszynie” – za
kwotę 89 500,00 zł

Jak widać zakres i skala
inwestycji w naszej Gminie jest
bardzo duża. Należy mieć na-
dzieję, że inwestycje te przy-
czynią się do polepszenia życia
mieszkańców i turystów oraz
wpłyną na rozwój przedsię-
biorczości. Bardzo liczymy na
to, że w roku przyszłym po-
wstawać będą nowe miejsca
pracy i tworzyć się będą nowe
firmy. Pole do popisu jest bar-
dzo duże, od małych przed-
sięwzięć typu wypożyczalnie
sprzętu sportowego i rekrea-
cyjnego (rowery, trikke, riksze
itp.) po nowe wyciągi, zjeż-
dżalnie, parki linowe, kawiarnie,
restauracje, pensjonaty, hotele,
obiekty usługowe i rekreacyjne.
To jest dobry czas dla Muszyny
i całej Ziemi Muszyńskiej. 
I. WACHNA

stare boisko w szczawniku
Fot. Arch. UMIGU MUszynA

nowy orlik w miejscu starego boiska
w szczawniku Fot. Arch. UMIGU MUszynA

Świetlica w Jastrzębiku przed remontem 
Fot. Arch. UMIGU MUszynA

Świetlica w Jastrzębiku po remoncie 
Fot. Arch. UMIGU MUszynA

nie do poznania!
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Podsumowanie roku
2012 przez 
spółkę PGK
w Muszynie

Koniec roku to czas
analiz i podsumo-
wań dokonań, ja-
kie udało się

w bieżącym roku zrealizo-
wać, ale również czas plano-
wania działań przyszłorocz-
nych. Kończący się rok 2012
był rokiem udanym, więk-
szość planowanych przed-
sięwzięć inwestycyjnych i mo-
dernizacyjnych, szczególnie
w zakresie tak ważnej dla
społeczeństwa infrastruktury
wodno–kanalizacyjnej na te-
renie Miasta i Gminy Uzdro-
wiskowej Muszyna udało się
zrealizować. Najważniejszym
zadaniem było rozpoczęcie
prac remontowo–moderni-
zacyjnych poszczególnych

obiektów w części technolo-
gicznej Stacji Uzdatniania
Wody „Jasieńczyk” w Złoc-
kiem. 

W ramach prac wykona-
no:
A gruntowny remont ele-

mentów konstrukcyjnych
komór osadnika wstępne-
go dwukomorowego o po-
jemności 2 000 m3,

A remont pomieszczenia
hali pomp, 

A wymiana złoża filtracyjne-
go w komorze filtrów –
Etap I,

A remont budynku przy
zbiornikach wody pitnej,

A remont wraz z odbudową
poletek osadowych wody
popłucznej. 

Spółka kontynuowała rów-
nież prace w zakresie budowy
sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej w miejscowości Szczaw-
nik. W związku z planowaną
modernizacją drogi przez

UMiG Muszyna polegającą na
wykonaniu utwardzenia na-
wierzchni z kostki w ramach
własnych zadań Spółka zapla-
nowała rozbudowę sieci wod-
no–kanalizacyjnej w tym rejo-
nie. Wykonanie tych prac obec-
nie, nie spowoduje w przyszło-
ści ingerencji w istniejącą urzą-
dzoną nawierzchnię drogi. Wy-
konano odcinek 250 mb sieci
wodociągowej oraz 150 mb sie-
ci kanalizacyjnej. 

Nadal trwa zapoczątko-
wany w 2010 roku proces wy-
miany wodomierzy oraz na-
kładek do zdalnego odczytu
na terenie miasta i gminy Mu-
szyna. W roku bieżącym w ra-
mach kontynuacji wymiany
wodomierzy wraz z nakład-
kami do zdalnego odczytu
wymienione zostały wodomie-
rze przy ulicach: Ogrodowej,
Grunwaldzkiej, Słonecznej,
Jasnej, Zefirka, Nowej, Basz-
towej, Zielonej, Zazamcze oraz
w miejscowościach Złockie,

Szczawnik. Spółka przewiduje
kontynuację działań w tym
zakresie w roku przyszłym.

Podejmowanie coraz
większej ilości różnego rodza-
ju prac budowlanych, pełnie-
nie funkcji wiodącego wyko-
nawcy w zakresie odśnieżania
na terenia miasta i gminy Mu-
szyna wymaga doposażenia
Spółki w odpowiedni i pro-
fesjonalny sprzęt. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców i chcąc konku-
rować na rynku w zakresie
realizacji prac wykonawczych
Spółka zakupiła:
A przyczepę ciężarową (ład.

12 t.) do ciągnika zaku-
pionego w 2011 r., 

A drugi już ciągnik wieloza-
daniowy Deutz wraz
z osprzętem do zimowego
utrzymania dróg, w celu
poprawy standardów zi-
mowego utrzymania dróg
na terenie Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna,

Stan początkowy – osadnik wstępny SUW „Jasieńczyk”
Fot. Arch. PGK

Stan początkowy – Budynek przy zbiornikach wody pitnej –
SUW „Jasieńczyk” Fot. Arch. PGK

Widok po wykonanych pracach – osadnik wstępny SUW
„Jasieńczyk” Fot. Arch. PGK

Widok po wykonaniu prac – Budynek przy zbiornikach wody
pitnej – SUW „Jasieńczyk” Fot. Arch. PGK

Podsumowanie roku 
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A specjalistyczną kosiarkę
bijakową do ciągnika do
koszenia poboczy dróg,

A dwa samochody ciężaro-
wo–osobowe do 3,5 t dla
potrzeb Zakładu Budow-
lano – Remontowego oraz
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji.

Na tą chwile Spółka dys-
ponuje przyzwoitym taborem
sprzętowym i jest gotowa do
realizowania wielu zadań za-
równo budowlanych, gospo-
darczych jak również prac spe-
cjalistycznych.

W kończącym się roku
Spółka wykonała sporą ilość
prac zleconych zewnętrznie
na łączną kwotę 650 000,– zł.
W ramach prac wykonano:
A budowa Miejskiego Parku

Zdrojowego Baszta – Zad.
Nr 1,

A zabezpieczenie drogi
gminnej ul. Leśna,

A modernizacja drogi

ul. Ogrodowa – boczna
(k./ P. Macura),

A modernizacja drogi gmin-
nej ul. Polna – boczna,

A modernizacja drogi gmin-
nej w Powroźniku
(k./P. Świderski),

A przebudowa przepustu
w drodze gminnej w Woj-
kowej,

A remont drogi gminnej
ul. Rolanda – boczna,

A modernizacja drogi gmin-
nej ul. Piłsudskiego –
boczna (przy kładce),

A odwodnienie drogi gmin-
nej nr 295/4 w Powroźni-
ku (k./ P. Cichonia),

A remont drogi gminnej
ul. Grunwaldzka – bocz-
na (k./ P. Szkwarło),

A remont drogi gminnej dz.
nr 132, 135 w Wojkowej,

A remont drogi gminnej dz.
nr 34 w Wojkowej,

A odwodnienie drogi gmin-
nej dz. nr 418 w Powroźni-
ku (k./ P. Olszak),

A remont drogi ul. Ogrodo-
wa – boczna (k./ P. Ry-
żak),

A remont drogi gminnej dz.
nr 442/2 w Powroźniku
(przy Kościele),

A modernizacja drogi gmin-
nej ul. Piłsudskiego –
boczna (przy „Orliku”),

A modernizacja parkingu
w Żegiestowie,

A modernizacja drogi gmin-
nej dz. nr 129 w Jastrzębi-
ku,

A budowa przejazdu drogo-
wego – Dubne,

A  prace z zakresu  utrzyma-
nia drogi wojewódzkiej
nr 971 Powroźnik – Zub-
rzyk (koszenie poboczy,
remont barierek, naprawa
kanału odwaniającego,
czyszczenie rowów i prze-
pustów).

W bieżącym roku PGK
uzyskało pierwsze w historii
swojej działalności dofinanso-

wanie w wysokości 200 000,– zł
w ramach działania pn.: „POD-
STAWOWE USŁUGI DLA
GOSPODARKI ILUDNOŚCI
WIEJSKIEJ” z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na
lata 2007–2013 na zakup spe-
cjalistycznego wielozadaniowe-
go pojazdu do odbioru odpa-
dów oraz na zakup pojemników
do selektywnej zbiórki odpadów. 

Mam nadzieję, że miesz-
kańcy Ziemi Muszyńskiej po-
strzegają pozytywne zmiany,
jakie dokonały się i nadal do-
konują w naszej firmie i za-
uważają naszą działalność na
rzecz miasta i gminy. 

Wszystkim mieszkańcom
Miasta i Gminy Uzdrowisko-
wej Muszyna życzę radosnych,
spokojnych i pełnych rodzin-
nego ciepła Świąt Bożego Na-
rodzenia oraz wszelkiej po-
myślności w nadchodzącym
Nowym Roku. 
Prezes Zarządu 
MariusZ ryMarcZyk

Koszenie poboczy FOT. ARCH. PGK



inform
acje

12

Wdobie licznych
z a g r o ż e ń ,
a szczególnie
nieprzewidy-

walnych zjawisk atmosferycz-
nych, które z coraz większą
częstotliwością nękają czło-
wieka, bezpieczeństwo staje
się priorytetowym i najbardziej
pożądanym stanem każdego
państwa, podstawową potrze-
bą człowieka. Przed dobrym
wypełnieniem tego zadania
stają wszystkie organy władzy
publicznej oraz podległe im
służby ratownicze. W pamięci
mieszkańców Muszyny na
pewno zapisały się trauma-
tyczne wydarzenia z ostatniej
powodzi, która uderzyła
z ogromną siłą niszcząc gos-
podarstwa domowe i infras-
trukturę komunalną. Powo-
dzenie wielu akcji ratowni-
czych, koordynowanych przez
jednostki pożarnicze w Mu-
szynie zależało nie tylko od
właściwego przygotowania jed-
nostek, ale od wyposażenia,
którego brak powodował pew-
ne ograniczenia w działaniach.
Dzisiaj wiele jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych
w powiecie patrzy na nas z za-
zdrością, bo posiadanie no-
woczesnego samochodu typu
Mercedes –Benz Atego GBA

2,5/16 to niesamowity cywi-
lizacyjny krok w przód, to
większe możliwości działania
nawet w trudnym terenie,
a przede wszystkim poprawa
bezpieczeństwa w przypadku
potencjalnych zagrożeń.
W chwili obecnej na terenie
powiatu samochód takiej klasy
posiada zaledwie: PSP w Kry-
nicy–Zdroju oraz OSP w Ła-
bowej.

Samochód wraz z mini-
malnym wyposażeniem, któ-
rego koszt wyniósł 600 tys.
zł, to przedsięwzięcie dla wielu
jednostek nieosiągalne. Mu-
szynie się udało, oczywiście
dzięki wsparciu finansowemu
wielu podmiotów i instytucji,
a w tym Burmistrza Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Mu-
szyna, który przekazał na tak
ważny dla społeczeństwa cel
kwotę: 300 tys. zł. W gronie
darczyńców znalazła się Ko-
menda Główna PSP Krajo-
wego Systemu Ratowniczo
Gaśniczego, która przekazała
kwotę w wysokości: 100
000,00 zł oraz Zarząd Woje-
wódzkiego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP,
który wydzielił kwotę: 150
000,00 zł. Brakujące środki
Zarząd Ochotniczej Straży
Pożarnej w Muszynie pozys-

kał od lokalnych przedsię-
biorców, instytucji jak również
od osób fizycznych m.in. od:
Stanisława i Józefa Cechini
P.R.B.I.T. CECHINI Sp. J.,
Zarządu Spółdzielni Pracy
„MUSZYNIANKA” w Kryni-
cy–Zdroju, Zarządu Banku
Spółdzielczego Muszyna –
Krynica Zdrój, Zarządu Po-
prad Spółka z o.o. w Miliku,
Lasów Państwowych – Nad-
leśnictwo Piwniczna, Jana Sa-
raty – Usługi Remontowo–
Budowlane, Włodzimierza Po-
toczek – EKO–SYSTEM
FHU oraz osób fizycznych,
które prosiły o anonimowość.
Strażacy OSP Muszyna oka-
zaną pomoc finansową trak-
tują „jako obustronne zaufanie
i wielką solidarność ze stra-
żakami, głębokie poczucie od-
powiedzialności za bezpie-
czeństwo mieszkańców i licz-
nie odwiedzających turystów
prężnie rozwijającej się gminy
Muszyna. Wierzymy, że pod-
jęty wysiłek będzie służył do-
bru wszystkich mieszkańców,
a nam strażakom ułatwi sta-
wiać czoła nawet najbardziej
nieprzewidywalnym zagroże-
niom”.

Marzenie miejscowych
strażaków się ziściło, chociaż
liczą cichaczem, że uda się im

jeszcze zdobyć środki na do-
posażenie tego samochodu
w nowy sprzęt, od którego
w dużej mierze zależy sku-
teczność prowadzonych akcji.
Czy uda się zrealizować za-
mierzony plan jeszcze w bie-
żącym roku zależeć będzie
znowu od środków finanso-
wych, których ciągle brakuje.
Zdaniem strażaków „nie jest
dobrym zwyczajem montowa-
nie starego wysłużonego sprzę-
tu w nowym pojeździe, dlatego
jeśli nowi darczyńcy mają ży-
czenie wnieść swój wkład
w realizację doposażenia to
jesteśmy otwarci na wszelkie
propozycję. Pokładając na-
dzieję, za okazaną pomoc
sponsorską i wkład w rozwój
straży podajemy nr konta, na
które można dokonać wpłaty
lub darowizny: Bank Spół-
dzielczy Muszyna – Krynica
Zdrój 62 8809 0005 2001 0000
0055 0004. 

Wszystkim osobom, które
w jakikolwiek sposób przy-
czyniły się pozyskania środ-
ków finansowych na zakup
nowego samochodu jak rów-
nież darczyńcom, sponsorom
przedstawiciele Zarządu OSP
w Muszynie składają serdeczne
podziękowania.
KRW

Nowy wóz strażacki na stanie
OSP w Muszynie 

Nowy wóz strażacki OSP Muszyna FOt. Arch. UMIGU MUSzyNA
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Żegiestowski potok

Ochotnicza Straż Po-
żarna w Żegiesto-
wie, której preze-
sem jest miejscowy

sołtys Henryk Czerwińczak,
wraz z dwoma drużynami mło-
dzieżowymi OSP nad potokiem
Żegiestowskim we wrześniu br.
przygotowała miejsca wypo-
czynku i kontemplowania przy-
rody. 

– To czwarty projekt, który
zrealizowaliśmy w Żegiestowie
przy wsparciu Funduszu Kropli
Beskidu. W tym roku oczyści-
liśmy potok i uporządkowaliś-
my jego otoczenie – mówi Hen-
ryk Czerwińczak. – To zadanie
miało także aspekt wychowaw-
czy. Dlatego w prace włączyli
się młodzi ludzie. Chcieliśmy
pokazać, że można, a nawet
trzeba coś robić dla przyrody
i że praca społeczna może dać
satysfakcję – dodaje. Na oczysz-
czenie i zagospodarowanie po-
toku Żegiestowskiego OSP
otrzymała z Funduszu Kropli
Beskidu 14 tys. zł. Wartość ca-
łego zadania to prawie 32 tys. zł.
Prawie 18 tys. zł stanowi dotacja
od Urzędu Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna, lo-

kalnych firm budowlanych
i prywatnych sponsorów oraz
wkład własny OSP w Żegies-
towie. – Nasze zadanie polegało
na oczyszczeniu kamiennego
koryta potoku, wyrównaniu li-
nii brzegowej i przyległego te-
renu. Po wycięciu chaszczy za-
sadzona została nowa roślin-

ność – wylicza sołtys Żegiesto-
wa. – Wzdłuż potoku umiesz-
czone zostały drewniane ławki,
na których odpoczywać mogą
mieszkańcy i turyści. Z brzegu
potoku podziwiać można ma-
syw Jaworzyny Krynickiej –
Pustą Wielką i słowackie góry
– dodaje. Po wykonaniu prac

w Żegiestowie powstało miejsce
do kontemplowania przyrody
związanej z dziedzictwem wod-
nym i kulturowym. Sołtys nie
ukrywa, że liczy na zwiększenie
atrakcyjności miejscowości i po-
prawę świadomości ekologicz-
nej mieszkańców. 
ALF

Młodzież sprzątająca Żegiestowski potok  FOt. Arch. OSP ŻegieStów

Wdniu 9 listopada
2012 r. na mię-
dzynarodowe
zawody halowe

zaprzyjaźnionych drużyn po-
żarniczych do Lipan wyjechało
14 druhów z Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej przy
OSP Muszyna–Folwark oraz
4 druhów przedstawicieli Mu-
szyna–Folwark. Drużyna pre-
zentowała się znakomicie pod
względem: umundurowania,
zachowania się i rywalizacji
w zawodach sprawnościowo–
bojowych. Zawody przepro-
wadzono według regulaminu
obowiązującego w Unii Eu-
ropejskiej, a dotyczącego Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarni-

czych. Uczestnicy zawodów
mieli też możliwość integracji
z kolegami z drużyn z Siedlisk

i Choszczenicy Wyżnej jak
i z druhami ze Słowacji. W za-
wodach wzięło udział około

250 druhów z Polski i Słowacji.
Do oceny umiejętności mło-
dych druhów została powoła-
na komisja składająca się z do-
świadczonych strażaków z po-
wiatu Sabihov. O kolejności
miejsc decydowała suma punk-
tów uzyskana z poszczegól-
nych konkurencjach. Młodzie-
żowa Drużyna Pożarnicza przy
OSP Muszyna–Folwark wy-
walczyła zaszczytne pierwsze
miejsce, za które otrzymała
puchar i dyplom. Strażacy
z OSP Muszyna–Folwark wrę-
czyli przedstawicielom miejs-
cowych władz upominki pro-
mujące Miasto i Gminę Uzdro-
wiskową Muszyna.
H. DROZD

Młodzieżowa drużyna OSP Muszyna Folwark na zawodach
w Lipanach FOt. Arch. OSP MuSzynA–FOLwArk

Międzynarodowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
z Polski i Słowacji w Lipanach o Puchar Miasta Lipany
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Wmiesiącu paź-
d z i e r n i k u
SPZPOZ w Mu-
szynie, po kilku-

miesięcznych przygotowaniach,
uzyskał certyfikat ISO, który
jest swoistym potwierdzeniem,
że system zarządzania jakością
w organizacji spełnia wymaga-
nia normy ISO 9001:2008. War-
to dodać, że zakres certyfikacji
obejmuje świadczenia podsta-
wowej opieki zdrowotnej, spe-
cjalistycznej opieki lekarskiej,
rehabilitacji medycznej jak i pie-
lęgniarskiej opieki długotermi-
nowej domowej. Proces przy-
gotowań jak i sama certyfikacja
odbyła się pod nadzorem Za-
kładu Systemów Jakości i Za-
rządzania Wojskowej Akademii
Technicznej w Warszawie. 

W chwili obecnej ośrodek
zdrowia czyni wszelkie starania
by jeszcze w trakcie 2013 r.
uzyskać kontrakt z NFZ na po-
radnie specjalistyczne, bowiem
przewidywane pełne kontrak-
towanie na świadczenia specja-
listyczne NFZ ogłosi dopiero
na 2014 rok i lata następne.
Dlatego już teraz SPZPOZ
w Muszynie postawił na jakość
– zarówno poprzez podnosze-
nie jakości świadczonych usług
medycznych jak i doskonalenie
systemu zarządzania jakością
w ośrodku. 

Z myślą o swoich pacjen-
tach, o braku czasu i proble-
mach z możliwością dotarcia
do lekarza rodzinnego w go-
dzinach dopołudniowych,
SPZPOZ w Muszynie od mie-
siąca listopada, przeorganizował
czas pracy lekarzy tak, by każdy
lekarz rodzinny przynajmniej
jeden raz w tygodniu był do-
stępny dla swoich pacjentów
w godzinach popołudniowych.
Nowy czas pracy lekarzy po-
zwoli pacjentowi na swobodny
wybór dnia wizyty jak i osoby
lekarza, z którym chciałby się
spotkać. Dla Państwa informacji
podajemy godziny pracy leka-
rzy SPZPOZ w Muszynie w ga-
binetach. Jak ważne są profi-
laktyczne badania diagnostycz-
ne przekonali się również
w ostatnim czasie pacjenci

ośrodka zdrowia, którzy nie
pozostali obojętni na zaprosze-
nie SPZPOZ w Muszynie do
uczestnictwa w programie pro-
filaktycznym chorób układu
krążenia. Program kierowany
jest do osób, które: w danym
roku kalendarzowym mają 35,
40, 45, 50, 55 lat, są obciążone
czynnikami ryzyka (płeć męska,
palenie tytoniu, nadciśnienie
tętnicze krwi, zaburzenia gos-
podarki lipidowej, niska aktyw-
ność ruchowa, nadwaga i oty-
łość, upośledzona tolerancja
glukozy, nadmierny stres, nie-
racjonalne odżywianie się,
wiek), u których nie została do-
tychczas rozpoznana choroba
układu krążenia oraz które
w okresie ostatnich 5 lat nie
korzystały ze świadczeń udzie-
lanych w ramach programu
profilaktyki CHUK także u in-
nych świadczeniodawców.
Świadczenia w ramach progra-
mu udzielane są bez skierowa-
nia, przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej, do którego
ubezpieczony jest zadeklaro-
wany. W ramach programu pa-
cjent zostaje zarejestrowany
zgodnie z ustalona grupą wie-
kową, odbywa pierwszą wizytę
lekarską podczas, której prze-
prowadzany jest wywiad, wy-
pełniana jest ankieta, dokonuje
się pomiaru ciała, pomiaru ciś-
nienia tętniczego oraz zlecone

zostają do wykonania badania
na: cholesterol całkowity, cho-
lesterol LDL, cholesterol HDL,
trójglicerydy, glukoza, test ob-
ciążenia glukozą. Mając wyniki
badań pacjent odbywa drugą
wizytę lekarską podczas, której
wykonany zostaje pomiar ciś-
nienia tętniczego, ocena ryzyka
incydentu sercowo–naczynio-
wego wg algorytmu SCORE
oraz następuje edukacja w za-
kresie prewencji chorób układu
krążenia i decyzja, co do dal-
szego postępowania. Warto za-
znaczyć, iż program jest reali-
zowany przez SPZPOZ w Mu-
szynie od niedawna, a już w kil-
ku przypadkach przeprowa-
dzone badania u pacjentów,
pozwoliły na wczesne rozpoz-
nanie symptomów choroby
układu krążenia i skierowanie
na dalsze specjalistyczne lecze-
nie. Dla wygody pacjenta
wszystkie niezbędne badania
wykonuje się na miejscu w bu-
dynku ośrodka zdrowia. Dla-
tego też lekarze i pracownicy
SPZPOZ w Muszynie zachęcają
do skorzystania z oferty me-
dycznej, bowiem warto pomy-
śleć o swoim zdrowiu już teraz!
Dla najmłodszych pacjentów,
SPZPOZ w Muszynie przygo-
tował noworoczny prezent,
oczywiście związany ze zdro-
wiem. Już w styczniu 2013 r.
zaprosimy naszych milusińskich

wraz z rodzicami na bezpłatne
badania jamy brzusznej (ba-
danie, które powinno zostać
wykonane profilaktycznie przy-
najmniej jeden raz u każdego
dziecka) nowoczesnym apara-
tem USG przez doktoranta
pracującego, na co dzień
w Wojskowym Instytucie Me-
dycznym, w Klinice Pediatrii,
Nefrologii i Alergologii Dzie-
cięcej w Warszawie. Zaintere-
sowanych rodziców dzieci na-
leżących do SPZPOZ w Mu-
szynie prosimy o kontakt z re-
jestracją ośrodka zdrowia pod
nr tel. 18 471 40 37. 

Szanowni Państwo,
Z okazji zbliżających się

Świąt Bożego Narodzenia jak
również nadchodzącego No-
wego Roku, pragnę złożyć Pań-
stwu życzenia zdrowia, pomyśl-
ności oraz radości z każdego
nowego dnia. W tym miejscu
chcę również podziękować
wszystkim pacjentom SPZPOZ
w Muszynie. Tym, którzy są
z nami od lat za wytrwałość
oraz tym, którzy są z nami
troszkę krócej za podjęcie dobrej
decyzji. Dzięki Wam wszystkim
mamy szansę rozwijać opiekę
zdrowotną w naszej gminie.
K. KUcIA
–GArNcArczyK
Dyrektor SPzPOz 
w Muszynie

Samodzielny Publiczny Zakład 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
w Muszynie stawia na jakość

Lek. med. Władysław Kolarski Pe-
diatra

od poniedziałku do piątku 
dodatkowo w czwartek
w godzinach popołudniowych 

w godz. od 8.00 do 12.30
w godz. od 15.00 do 17.30

Lek. med. Jan Choroszczak 
Specjalista chorób wewnętrznych

poniedziałek, środa, czwartek,
piątek

wtorek

w godz. od 9.00 do 14.30

w godz. od 12.00 do 17.00

Lek. med. Katarzyna Szarek-
Moskała 
Specjalista chorób wewnętrznych

od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 14.00

Lek. med. Andrzej Tischner
Lekarz medycyny ogólnej

od poniedziałku do piątku

dodatkowo w poniedziałek w
godzinach popołudniowych

w godz. od 7.30 do 10.30

w godz. od 14.00 do 17.00

Lek. med. Antoni Gucwa
Lekarz medycyny ogólnej

środa, piątek w godz. od 13.00 do 17.00

Lek. med. Anna Fąfara
Lekarz ginekolog

poniedziałek w godz. od 15.00 do 19.00
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Od listopada 2011
roku przedstawi-
ciele lokalnych
firm, stowarzyszeń

i władz samorządowych z Mu-
szyny biorą udział w projekcie
pn. „Partnerstwo na rzecz ad-
aptacyjności i modernizacji
małopolskich uzdrowisk".
Projekt ma na celu zawiązanie
9 lokalnych strategii zarządza-
nia zmianą we wszystkich
uzdrowiskach Małopolski.
W listopadzie br. w ramach
podjętej inicjatywy został zor-
ganizowany konkurs projek-
tów promocyjnych dla uzdro-
wisk. Za zajęcie jednego
z pierwszych trzech miejsc
można było uzyskać dofinan-
sowanie na realizację projektu
w wysokości 15 000 zł. Pomysł
„Mobilnego informatora” za-
prezentowany przez Muszynę,
po wnikliwej analizie przez
komisję konkursową zajął III
miejsce, ustępując tylko miejs-
cowościom: Piwniczna–Zdrój
i Wysowa–Zdrój. Jako laureat
konkursu Muszyna otrzymała
dofinansowanie na wdrożenie
projektu. Niestety zaledwie
kilka punktów zadecydowało
o tym, że Żegiestów – drugie

uzdrowisko z terenu naszej
gminy, nie dostało dofinanso-
wania na przedsięwzięcie pn.
„Rewitalizacja przedwojenne-
go pieszo rowerowego szlaku
turystycznego Żegiestów Zdrój
PL – Stara Lubovna SK”. 

Realizacja projektu „Mo-
bilnego informatora” daje
nowe ogromne możliwości in-
formacyjno–promocyjne, któ-
re z czasem przyniosą wy-
mierne korzyści zarówno dla
mieszkańców jak również po-
tencjalnych gości czy turys-
tów. Poza szybkim i wygod-
nym dostępem do informacji
o zabytkach, historii, kultu-
rze i atrakcjach Muszyny,

a także szerokiej bazie noc-
legowej i gastronomicznej
będzie można bezbłędnie
trafić tam gdzie chcemy. Te-
lefony i urządzenia mobilne
z GPSem będą miały możli-
wość wskazania lokalizacji
użytkownika i wyświetlenia
mu podpowiedzi gdzie znaj-
duje się najbliższa restauracja,
mechanik, atrakcja turystycz-
na czy bankomat. W dotarciu
na miejsce pomoże interak-
tywna trasa zaznaczona na
mapie. Dzięki kalendarzowi
imprez, nasz telefon będzie
nam przypominał o cieka-
wych wydarzeniach kultural-
nych i sportowych odbywa-

jących się w gminie. Kluczo-
wym elementem systemu bę-
dzie również aplikacja umoż-
liwiająca informowanie
mieszkańców o zbliżających
się zagrożeniach, ostrzeże-
niach meteorologicznych czy
utrudnieniach w ruchu wy-
stępujących na terenie gminy.
Dzięki aktywacji takiej apli-
kacji poprawi się bezpieczeń-
stwo mieszkańców. Na koniec
warto wspomnieć również
o możliwości przekazywania
różnego rodzaju informacji,
ofert pracy, ofert promocyj-
nych gestorów, hotelarzy, któ-
re będą docierały do miesz-
kańców i przyjezdnych gości
za pomocą systemu. Osta-
teczny kształt i zawartość two-
rzonej aplikacji mobilnej na
smarfony i tablety zostaną
ustalone na warsztatach wdro-
żeniowych zaplanowanych na
początek nadchodzącego
roku. Już dzisiaj zapraszamy
wszystkich zainteresowanych
umieszczeniem stosownych
informacji do włączenia się
w nowoczesny proces two-
rzenia systemu promocyjno–
informacyjnego.
A.C.

Złoci jubilaci

Podczas listopadowej
sesji Rady Miasta
i Gminy Uzdrowisko-
wej Muszyna miała

miejsce uroczystość związana
z 50 rocznicą zawarcia związku
małżeńskiego dla par małżeń-
skich z terenu naszej gminy.
Wśród dostojnych jubilatów
znaleźli się: Państwo Teresa
i Seweryn Citak, Państwo Ste-
fania i Jakub Chrobak, Państwo
Franciszka i Władysław Groń
oraz Państwo Irena i Józef Pie-
karz. Pary małżeńskie zostały
odznaczone medalami Za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie
nadanymi przez Prezydenta
RP, które wręczył Jan Golba –
burmistrz Muszyny. 

Jubileusz 50–lecia pożycia
małżeńskiego jest jednym
z piękniejszych dni w życiu ju-
bilatów, którzy razem budowali
wspólną przyszłość. Podobno
nie sztuką jest kogoś pokochać,

sztuką jest wytrwać z nim tak
długie lata w szczęściu, posza-
nowaniu i miłości.

Miło nam, że w naszej
gminie grono osób, które świę-
tują tak piękny jubileusz stale

się powiększa. Wszystkim pa-
rom małżeńskim raz jeszcze
z okazji 50–tych godów skła-
damy najserdeczniejsze gratu-
lacje oraz życzenia spokoju,
pomyślności i zdrowia, a także
sił w dalszym pielęgnowaniu
miłości na kolejne lata wspól-
nego życia. 

Przypominamy, że osoby
które mają za sobą 50 lat stażu
małżeńskiego mogą zgłaszać
ten fakt do USC w Muszynie,
celem uzyskania medali oko-
licznościowych od prezydenta
RP. Równocześnie informuje-
my, że medale są nadawane
wtedy, jeżeli para małżeńska
zgłosi chęć ich otrzymania.
A.C.

Dostojni jubilaci FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA
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„Cudze chwalicie,
swego nie znacie, 

Sami nie wiecie, co posiadacie” 
Stanisław Jachowicz

Za nami kolejna odsło-
na konkursu na „Naj-
piękniejszą posesję
w Mieście i Gminie

Uzdrowiskowej Muszyna”.
Konkurs podobnie jak w latach
poprzednich zorganizowany
został w dwóch kategoriach,
jednak ze względu na niewielką
ilość zgłoszeń (1 zgłoszenie)
w kategorii „obiekty sanatoryj-
ne, wczasowe, zakłady pracy,
placówki gastronomiczne,
handlowe i usługowe" nie wy-
łoniono zwycięzców i przyzna-
no tylko jedno wyróżnienie.
Natomiast w kategorii „posesje
osób fizycznych” chęć udziału
w konkursie wyraziło 10 wła-
ścicieli posesji.  W tym roku
komisja konkursowa miała nie-
łatwe zadanie. Z całej Gminy
wyłoniono 3 laureatów i wy-
różniono 5 posesji. Wśród nich
jest kilka, które nagradzane
były już poprzednio, ale co
roku zachwycają swoją orygi-
nalnością i nowymi pomysłami.
W panteonie wyróżnionych
znalazły się posesje Pani Anny
Poręby ze Złockiego, Pani Marii
Marczyk z Powroźnika, Pani
Wiktorii Ruchały z Muszyny,

a także Pana Stanisława Hansa
z Muszyny. Laureatami kon-
kursu zostali Pani Agnieszki
Rapacz – Usyk z Powroźnika
(III miejsce) oraz Państwo Elż-
bieta i Andrzej Ruchałowie
z Muszyny (II miejsce). Tytuł
„Najpiękniejszej posesji 2012
roku w Mieście i Gminie Uzdro-
wiskowej Muszyna” powędro-
wał do Pani Krystyny Błażków
z Muszyny. Posesja wyróżniała
się nieprzeciętną koncepcją
aranżacji otoczenia posesji, po-
mysłową i oryginalną kompo-
zycją roślin i krzewów, a ele-
menty dekoracyjne wprawiły
w zachwyt członków komisji
konkursowej.  

Podczas październikowej
sesji rady miasta Jan Golba –
burmistrz Muszyny uroczyście
wręczył wyróżnionym i laurea-
tom konkursu nagrody wraz
z symbolicznymi czekami
o łącznej wartości 4 000,00 zł.
Nie zabrakło również podzię-
kowań za wkład pracy na rzecz
poprawy wizerunku naszej gmi-
ny. Wspaniałe ogrody, niepo-
wtarzalne kompozycje kwiato-
we, roślinne przyciągają uwagę
przyjeżdżających i licznie wy-
poczywających w sezonie tu-
rystów i kuracjuszy. Organizo-
wany, co rok konkurs za po-
średnictwem gminy ma na celu
popularyzowanie dbałości

o czystość i estetykę przydo-
mowych ogródków i obejść.
Wszystkim laureatom serdecz-
nie gratulujemy i zapraszamy
wszystkich do udziału w kon-
kursie. Państwa już dzisiaj za-
praszamy do wzięcia udziału
w konkursie na „Najpiękniejszą
dekorację świąteczną w Mieście
i Gminie Uzdrowiskowej Mu-
szyna 2012/2013”. Na zwycięz-
ców i wyróżnionych czekają
kolejne, atrakcyjne nagrody –
łączna pula nagród pieniężnych
to kwota: 6 000,00 zł. 

Co warto wiedzieć
o konkursie?
A Druki zgłoszeń i regulamin

konkursu dostępne są na
stronie internetowej
www.muszyna.pl.

A Zgłoszenie o przystąpieniu
do konkursu należy składać
do 11 stycznia 2013 r. w se-
kretariacie Urzędu Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej

Muszyna. 
A Ocena dekoracji świątecz-

nych przez Komisję kon-
kursową nastąpi w okresie
od 14 stycznia do 25 stycz-
nia 2013 r.

A Wizytacje posesji, obiektów
będą się odbywały w termi-
nach ustalonych przez Ko-
misję, o czym uczestnicy
konkursu zostaną powiado-
mieni.

A Uroczyste podsumowanie
konkursu, ogłoszenie wyni-
ków i wręczenie nagród na-
stąpi w terminie luty – ma-
rzec 2013 r. 

A Ocena zgłoszonych obiek-
tów i posesji, które otrzy-
mały nagrodę pieniężną
lub wyróżnienie pieniężne
w roku poprzednim, doko-
nana zostanie przez komis-
ję konkursową w zakresie
nowo wprowadzonych ele-
mentów dekoracji.

A.C.

Laureaci konkursu Fot. ARch. umiGu muSZyNA

Kto zdobył tytuł „Najpiękniejszej posesji 2012 r.
w Mieście i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna”?

Pani Zofia Bołoz–Fran-
czak, która zarządza
wsią Szczawnik od 30
lat w październiku br.

została nagrodzona zaszczyt-
nym tytułem „Sołtysa Roku”.
To niecodzienne wyróżnienie,
to uhonorowanie wielu lat pracy
na elementarnym szczeblu sa-
morządowym w bezpośrednim
kontakcie z mieszkańcami. Tą
znamienitą nagrodę przyznaje
Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi
Sądeckiej. Tytuł przyznawany
jest tylko tym sołtysom, którzy
wykazali się aktywną pracą na
rzecz lokalnej społeczności oraz

posiadają umiejętność skutecz-
nego integrowania ludzi wokół
przedsięwzięć kluczowych dla
sołeckiej wspólnoty.

Na etapie weryfikacji pre-
tendentów do bycia laureatem
konkursu poddawane analizie
są takie czynniki jak: spraw-
ność funkcjonowania organi-
zacji pozarządowych na terenie
sołectwa, zaangażowanie soł-
tysa w przedsięwzięcia kultu-
ralne, jego udział w organizacji
szkoleń dla mieszkańców so-
łectwa, pomoc w rozwiązywa-
niu lokalnych problemów,
osiągnięcia w inwestycjach, czy

modernizacji dróg. – To duże
wyróżnienie, a jednocześnie
motywacja do dalszej pracy.
Sołtys musi służyć ludziom,
ale potrzebna jest też współ-
praca z ludźmi. My na szczę-
ście mamy dobrego gospoda-
rza gminy i radnych, na któ-
rych można liczyć, dlatego ta
współpraca układa się tak do-
brze – powiedziała tuż po
ogłoszeniu wyniku Zofia Bo-
łoz–Franczak.

Jeszcze raz serdecznie gra-
tulujemy i życzymy kolejnych
kadencji pełnych sukcesów. 
A.C.

Sołtys Roku, Pani Zofia
Bołoz–Franczak 
Fot. ARch. StARoStwo
PowiAtowe w Nowym SącZu

Mamy najlepszego sołtysa na Sądecczyźnie! 
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Małopolski 2012 i Światowego Dnia Turystyki

Początkiem paździer-
nika br. w Hotelu Kli-
mek SPA w Muszynie
odbyła się finałowa

gala XIII. edycji plebiscytu
Wielkie Odkrywanie Małopol-
ski połączonej z Małopolskimi
Obchodami Światowego Dnia
Turystyki.

To właśnie Mieście i Gmi-
nie Uzdrowiskowej Muszyna
jako ubiegłorocznemu laurea-
towi nagrody Grand Prix Ple-
biscytu Wielkie Odkrywanie
Małopolski przypadł zaszczyt
bycia tegorocznym gospoda-
rzem konkursu. Nagroda ta
przyznawana jest miejscowości
turystycznej, która została wy-
typowana przez czytelników
Gazety Krakowskiej i która
w plebiscycie otrzymała naj-
większą liczbę głosów z nade-
słanych kuponów, a także w gło-
sowaniu internetowym i SMS–
owym.

O tym, jaki wpływ na roz-
wój turystyki w Małopolsce
wywiera ten plebiscyt powie-
dział podczas swojej przemowy
inauguracyjnej Marek Sowa –
Marszałek Województwa Ma-
łopolskiego – „Myślę, że jeżeli
prześledzimy te wszystkie edy-
cje, które były zrealizowane

dotychczas to nawet byśmy nie
pomyśleli, że w takich miejs-
cach, takie inwestycje mogą
odnieść tak wspaniały sukces.
Z tego się bardzo cieszę i jestem
przekonany, że tych pereł bę-
dziemy wydobywali coraz wię-
cej. Zresztą w jednej z takich
pereł jesteśmy. Mam na myśli
Laureata ubiegłorocznej edycji.
Gmina Muszyna bardzo po-
stawiła na turystykę i nie mają
tego dosyć... zasłali nas już
propozycjami za dziesiątki mi-
lionów złotych.”

Od trzynastu lat plebiscyt
jest okazją do nagradzania gmin
oraz przedsiębiorców, ale także
imprez i wydarzeń, które przy-
czyniają się do turystycznej pro-
mocji Małopolski. Wydarzenie
rokrocznie nagłaśniane jest
przez telewizję, radio i prasę.
To doskonała okazja do pro-
mocji zarówno miejscowości
jak i własnego biznesu. Nikogo,
więc nie dziwi fakt, że do ple-
biscytu zgłosiło się ponad 150
instytucji w 7 różnych katego-
riach.

Niebywałą atrakcją spot-
kania był koncert żywej legen-
dy europejskiej muzyki jazzo-
wej – saksofonisty Leszka Żą-
dło. Artysta przyjechał do Mu-

szyny na finałową galę spe-
cjalnie z Niemiec, aby dać po-
kaz swoich mistrzowskich
umiejętności. Jazzman wprawił
w zachwyt publiczność przed-
stawiając swoją najnowszą
kompozycję – „Kasia – polska
dziewczyna”. Miłym zaskocze-
niem było również zaprezen-
towanie po raz pierwszy pro-
pozycji hejnału, który po za-
akceptowaniu przez Radę
Miasta i Gminy Uzdrowisko-
wej Muszyna będzie można
grać z ruin XIV wiecznego za-
mku górującego nad miastem.
Po koncercie saksofonista od
lat związany z Muszyną oznaj-
mił, że utwór skomponował
na prośbę Jana Golby – bur-
mistrza Muszyny. 

Podczas uroczystości uho-
norowano osoby, które w ak-
tywny sposób przyczyniają się
do rozwoju i promocji turystyki.
Wręczono odznaki Ministra
Sportu i Turystyki „Za Zasługi
dla Turystyki” oraz dyplomy
Marszałka Województwa Ma-
łopolskiego „Za wkład w rozwój
i promocję turystyki w woje-
wództwie małopolskim”.

Niespodzianką dla Jana
Golby – burmistrza Muszyny
było złożenie na jego ręce

dwóch wyróżnień: Srebrnego
Krzyża za zasługi dla Policji
oraz Nagrody Specjalnej Ka-
pituły Plebiscytu.

Zwieńczeniem obchodów
było uroczyste przyznanie tytułu
laureata Plebiscytu Wielkie Od-
krywanie Małopolski 2012 w ka-
tegorii Miejscowość/Gmina. To
znamienite wyróżnienie i zara-
zem nagroda pieniężna Grand
Prix w wysokości 50 000,00 zł
trafiły do Miasta i Gminy
Szczawnica. To już trzecia wy-
grana tej miejscowości w ciągu
trzynastu lat trwania plebiscytu.
Wcześniej Szczawnica, jako
miejscowość turystyczna otrzy-
mała nagrodę Grand Prix
w 2002 r. i 2007 r.

Grzegorz Niezgoda – bur-
mistrz Szczawnicy odebrał rów-
nież wyróżnienie za promenadę
spacerową nad Grajcarkiem,
która została laureatem w ka-
tegorii inwestycji zwiększają-
cych atrakcyjność turystyczną.
Natomiast Piotr Gąsienica –
dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury w Szczawnicy odebrał
nagrodę za imprezę plenerową
Lato Pienińskie, które uznane
zostało za najciekawsze wyda-
rzenie plebiscytu w 2012 r.
A.C.

Laureaci plebiscytu Wielkie Odkrywanie Małopolski FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA
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Wniedzielę 26 paź-
dziernika 2012 r.
w Muzeum Re-
gionalnym Pań-

stwa Muszyńskiego odbyła się
już piąta edycja cieszącej się
coraz większym powodzeniem
akcji „Oddając krew ratujesz
życie”. Drugi rok zbiórki krwi
skłania do podsumowań,
wspomnień i refleksji. Inspi-
racją dla zorganizowania akcji
poboru krwi w Muszynie było
rozpropagowanie wśród miesz-
kańców szlachetnej idei po-
mocy innym, a celem było ze-
branie jak największej ilości
tego bezcennego daru. Zachętą
stało się powodzenie podob-
nych, cyklicznych akcji orga-
nizowanych w Krynicy–Zdro-
ju. Dodatkowym argumentem
przemawiającym za podjęciem
akcji były napływające z kry-
nickiego szpitala informacje
o problemach z pozyskaniem
krwi, szczególnie w sezonie let-
nim, kiedy wzrasta wypadko-
wość na drogach i liczba po-

szkodowanych oczekujących
na pomoc.  Pierwsza edycja
odbyła się w dniu 17.07.2011 r.,
a jej wyniki przerosły najśmiel-
sze oczekiwania. Od 35 osób
oddających krew udało się ze-
brać aż 15 litrów 750 ml krwi.
Kolejna akcja, która miała
miejsce w dn. 13.11.2011 r. cie-
szyła się jeszcze większym za-
interesowaniem. Chętnych do
dzielenia się tym życiodajnym
lekiem, jakim jest krew było
aż 68 osób, z których 55 ją od-
dało. Wynik był naprawdę im-
ponujący udało się zebrać 24
litry 750 ml krwi. Następnie,
w trzech tegorocznych akcjach:
w marcu, lipcu i październiku,
zebrano odpowiednio: 21 lit-
rów 600 ml, 19 litrów 350 ml
i 12 litrów 600 ml tego życio-
dajnego płynu. Krew zebrana
w akcji zorganizowanej w lipcu
została przeznaczona dla pa-
cjentów Szpitala w Krynicy–
Zdroju, m.in. dla potrzebują-
cych jej mieszkańców naszej
gminy.  Dzięki akcjom poboru

krwi w Muszynie, od 2011 r.
udało się zebrać 94 litry 50 ml
krwi, co daje średnio 18 litrów
810 ml w jednej akcji. Warto
przypomnieć, że pobranie krwi
od jednej osoby – 450 ml, może
uratować życie nawet trzem
innym. Nasi mieszkańcy z wiel-
kim poświęceniem angażowali
się w pomoc, co świadczy
o ogromnej wrażliwości nasze-
go społeczeństwa na potrzeby
drugiego człowieka.

Przy tej okazji pragnę zło-
żyć serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili się do
sukcesu i rozpropagowania tej
szlachetnej idei niesienia po-
mocy. Nie sposób każdego wy-
mienić, ale szczególnie podzię-
kowania należą się mieszkań-
com i gościom gminy Muszy-
na, dzięki którym pozyskaliś-
my tę krew. Wdzięczny jestem
Panu Janowi Golbie – bur-
mistrzowi, radnym, współpra-
cownikom Urzędu MiGU Mu-
szyna i pracownikom MGOK

Muszyna za pomoc i koordy-
nację działań oraz Księżom
Proboszczom za przekazanie
informacji, pedagogom za
zachęcenie miejscowej mło-
dzieży do licznego uczest-
nictwa w akcjach, służbom
jednostek ratowniczych, któ-
re zaangażowały się w pro-
wadzoną akcję, a także wła-
dzom Instytutu Zdrowia Czło-
wieka – Uzdrowiska Muszyna
nad Popradem.

Mam nadzieję, że cykliczne
akcje poboru krwi staną się
trwałym elementem życia naszej
gminy i przyczynią się do więk-
szego zaangażowania we wspól-
nych działaniach wszystkich
mieszkańców. Już dzisiaj za-
praszam wszystkich do udziału
w kolejnych akcjach oraz pro-
pagowania informacji o nich
jak najszerszemu gronu znajo-
mych. Na rok 2013 przewidzia-
ne są kolejne 3 akcje:
24.02.2013 r., 30.06.2013 r.
oraz 06.10.2013 r.
Jerzy MaJka

V akcja poboru krwi w Muszynie FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA

Akcje krwiodawstwa 
w Muszynie trwają już dwa lata
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Ws o b o t ę
17.11.2012 r.
w Muzeum Re-
gionalnym Pań-

stwa Muszyńskiego miało miejs-
ce niecodzienne spotkanie. Wła-
dze Miasta i Gminy Uzdrowi-
skowej Muszyna podjęły dele-
gację przedstawicieli ogólno-
krajowych mediów i tourope-
ratorów z Węgier. Wizyta za-
granicznych gości to jeden z ele-
mentów kampanii promocyjnej
Małopolski kierowanej na rynek
węgierski. Zaproszeni goście
byli bardzo zainteresowani śla-
dami historii węgierskiej, któ-
rych w naszym regionie nie
brakuje. Podczas konferencji
dziennikarze mogli się zapo-
znać z historią Muszyny, a także
jej obecnym kształtem – mod-
nego kurortu uzdrowiskowego.
W trakcie zwiedzania atrakcji
Muszyny wielkim zaintereso-
waniem Węgrów cieszyły się
nowopowstałe ogrody senso-

ryczne w dzielnicy uzdrowi-
skowej „Zapopradzie”.

W ramach współpra-
cy Muszyna została również
zaproszona do wzięcia udziału
w wydarzeniu pod nazwą „Ma-
łopolski Dzień w Budapeszcie”,
które odbyło się początkiem
grudnia br. w siedzibie Insty-
tutu Polskiego w Budapeszcie.
W organizację wydarzenia za-
angażowany był również Polski
Ośrodek Informacji Turystycz-
nej w Budapeszcie oraz Cen-

trum Polsko– Węgierskie. Dla
szerokiego grona turystów za-
prezentowany został kiermasz
produktów tradycyjnych i re-
gionalnych z Małopolski pod
nazwą „Spotkanie z Małopol-
ską”. Podczas eventu odwie-
dzający mogli degustować ma-
łopolskich specjałów, jak rów-
nież zapoznać się z szeroką
ofertą regionu podzieloną na
specjalne strefy tematyczne
tj. strefę turystyczną ze szcze-
gólnym uwzględnieniem ma-

łopolskich atrakcji turystycz-
nych silnie powiązanych z dzie-
dzictwem węgierskim, strefę
uzdrowiskową oraz strefę edu-
kacyjną. Muszyńskie stoisko
cieszyło się sporym zaintere-
sowaniem. Regionalne sery,
grzyby i wina z muszyńskich
piwnic przypadły do gustu wę-
gierskim turystom. Historycz-
ny charakter Muszyny pod-
kreślały stroje mieszczki i har-
nika (XVII wiecznego straż-
nika miejskiego „Państwa Mu-
szyńskiego”). Niejednokrotnie
turyści zatrzymywali się na
chwilę i robili sobie z nimi pa-
miątkowe zdjęcia. 

Całe przedsięwzięcie dało
możliwość zaprezentowania
oferty turystycznej i uzdrowi-
skowej Muszyny, a także szanse
na nawiązanie bliższej współ-
pracy z Węgrami, której efekty
możliwe, że już wkrótce poz-
namy...
A.C.

Delegacja z Węgier w muszynie Fot. arch. UmIGU mUszyna

Początek współpracy Muszyny z Węgrami?

Wdniu 27 paź-
dziernika 2012 r.
w Parafii Rzym-
sko–Katolickiej

w Powroźniku odbyła się nie-
codzienna uroczystość poświę-
cenia nowego kościoła pw.
Świętego Judy Tadeusza Apos-
tała. Na tą chwilę mieszkańcy
Powroźnika czekali 6 lat.
W uroczystości wzięli udział:
władze starostwa i Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Mu-
szyna, liczni kapłani dekanatu
krynickiego oraz mieszkańcy
Powroźnika i Wojkowej. Uro-
czystości przewodniczył
Ks. Bp Ordynariusz Tarnowski
– dr Andrzej Jeż. Do tej pory
wierni modlili się w zabytkowej
cerkwi pw. Św. Jakuba Młod-
szego Apostoła, która z czasem
stała się zbyt mała, aby po-
mieścić wszystkich. Dlatego
z tak wielką determinacją roz-
poczęto pracę nad budową
nowego kościoła. W ciągu 6–
lat udało się nie tylko wybu-

dować w surowym stanie, ale
prawie w pełni wyposażyć
nową świątynię. To efekt
wspólnej pracy i ogromnego
wysiłku wszystkich parafian
Powroźnika i sąsiadującej Woj-
kowej oraz wielu darczyńców,
bez pomocy których nie uda-
łoby się aż tyle zrobić. Lista
osób, które wspierały budowę
świątyni jest ogromna, i nie
sposób tutaj wszystkich wyli-
czyć. Tak ważne dla wspólnoty
Powroźnika przedsięwzięcie
uzyskało również wsparcie ze
strony Miasta i Gminy Uzdro-
wiskowej Muszyna, która na
przestrzeni kilku lat przekazała
517 m3 drewna tartacznego.
Dzięki wspólnej pracy udało
się zwieńczyć tak trudne w dzi-
siejszych czasach przedsięw-
zięcie. Jak powiedział Ks. Bis-
kup Andrzej Jeż „Satysfakcja
jest olbrzymia podobnie jak
wprowadzanie się do nowego
domu, który wybudowało się
własnymi siłami, zdwojonym

wysiłkiem. Podobnie jest
w przypadku świątyni, która
jest owocem pracy całej spo-
łeczności parafialnej i szcze-
gólnym Domem Bożym i do-
mem spotkania z całą społecz-
nością”.

Mieszkańcy Powroźnika
nie kryli radości, chociaż oba-
wiali się czy będą się tak dobrze
czuć jak w starej zabytkowej
cerkwi, z którą związani byli
od wielu pokoleń. Obawy oka-
zały się niesłuszne, o czym
świadczą licznie uczestniczący

w nabożeństwach kościelnych
parafianie, prawie na każdej
mszy wszystkie ławki są zajęte.
Świątynia jest przestronna, pięk-
nie urządzona, w pełni spełnia
oczekiwania parafian. Wielu
przyjezdnych gości zagląda już
nie tylko do unikatowej cerkwi,
która kandyduje na listę świa-
towego dziedzictwa UNESCO,
ale również do nowego kościo-
ła, który przyciąga uwagę swoją
architekturą i przepięknym
wnętrzem. 
KRW

Konsekracja kościoła w Powroźniku Fot. tomasz sroKa

„Jak miła Panie jest świątynia
Twoja” (por. PS 84)
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Dnia 15 października
2012 r. w Muzeum
H i s t o r y c z n y m
Miasta Krakowa

w Sali Fontany odbyła się kon-
ferencja pod hasłem „Nauczy-
cielskie pasje inspiracją dla
uczniów”.

Spośród nauczycieli woje-
wództwa małopolskiego wyło-
niono dziesięciu pasjonatów,
którzy przygotowali prezentacje
swoich pasji i zamiłowań w dzie-
dzinie: przedmiotów artystycz-
nych, zawodowych, matema-
tyki, przyrody, języków obcych,
działalności charytatywnej oraz
prezentacje aktywności spor-
towej. Wśród wyróżnionych
nauczycieli znalazła się aż dwój-
ka nauczycieli z Muszyny: Pani
mgr Krystyna Tomasiak – pla-
styk oraz Pan mgr inż. Bartło-
miej Tokarczyk – instruktor
modelarstwa. Konferencję pro-
wadziła Pani mgr Elżbieta Lęcz-
narowicz, a gościem honoro-
wym omawiającym „Wpływ pas-
ji nauczycieli pasjonatów na
wybór drogi życiowej młodych
ludzi” był dyrektor Teatru Lu-
dowego, poseł RP Pan Jerzy
Fedorowicz. W I części konfe-
rencji zaprezentowano: zespół

taneczny, zespół muzyczny, pla-
stykę, florystykę, elektronikę,
natomiast w II: matematykę,
język polski i chiński, mode-
larstwo, działalność charyta-
tywną oraz szachy. 

Pani Krystyna Tomasiak
w swojej prezentacji rozwinęła
myśl Margaret Fuller „Jeśli po-
siadasz wiedzę, pozwól, by
inni mogli od niej zapalić swoje
świece”. Zwróciła uwagę na
to, jak ogromną inspiracją do
pracy artystycznej ucznia jest
bezpośredni kontakt z dziełem
nauczyciela. To szacunek,
wspólne zamiłowania, wzajem-
ne zrozumienie, tworzą spe-
cyficzny klimat, rodzi się szcze-
gólna więź – wtedy zwykły
nauczyciel staje się mistrzem,
a młody człowiek niesie swe
zamiłowania gdziekolwiek
przyjdzie mu żyć. Prezentując
swoje prace i opowiadając
o swojej pasji przedstawiła wy-
bitnie utalentowaną uczennicę
Justynę Hnatiuk – ubiegło-
roczną stypendystkę Małopol-
skiego Centrum Przedsiębior-
czości w Krakowie, tegoroczną
stypendystkę Almanachu Mu-
szyny oraz stypendystkę Kra-
jowego Funduszu Pomocy

Dzieciom w Warszawie – lau-
reatkę konkursów międzyna-
rodowych, ogólnopolskich,
wojewódzkich i powiatowych.
Justyna jako jedyna reprezen-
tantka uczniów opowiedziała
o swojej ośmioletniej przygo-
dzie ze sztuką, prezentując
dziewięć swoich prac plastycz-
nych. Zwróciła uwagę na to
jak ważną rolę w jej edukacji
odegrały zajęcia dodatkowe.

Pan Bartłomiej Tokarczyk
swoją przygodę z modelar-
stwem rozpoczął w wieku 12
lat, a sukcesy sportowe stały
się inspiracją do kontynuowa-
nia przygody z modelarstwem.
Udokumentował fotografiami
swoją pracę z młodzieżą uzdol-
nioną, wśród której znalazł się
pięciokrotny medalista Mist-
rzostw Polski Modeli Kosmicz-
nych Maciej Paluszek. Ogrom-
ną atrakcją było również za-
prezentowanie modeli rakiet
sportowych oraz makiety pol-
skiej rakiety METEOR.
Ogromną rolę kół modelar-
skich docenił polski kosmo-
nauta gen. Mirosław Herma-
szewski odwiedzając dwukrot-
nie Ognisko Pracy Pozaszkol-
nej w Muszynie. To właśnie

od modelarstwa zaczęła się
jego pasja lotnicza.  Pan To-
karczyk, zwrócił uwagę na to
jak modelarstwo skutecznie
przyczynia się do rozwoju my-
ślenia technicznego i motywuje
młodych ludzi do podejmo-
wania studiów w kierunkach
technicznych. Modelarstwo to
odskocznia od problemów, to
dodatkowa praca, dzięki której
młodzi ludzie znajdują zajęcie
poza lekcjami, budując swoje
charaktery oraz poznając siebie
poprzez sportowe zmagania.

Konferencję podsumowała
Pani doc. dr Teresa Olearczyk
omawiając rolę nauczyciela –
mistrza w kreowaniu sukcesów
ucznia. Podczas wykładu zwró-
ciła uwagę na szczególną rolę
placówek wychowania poza-
szkolnego, w których to młodzi
ludzie mogą zaistnieć i rozwijać
swoje pasje.

Na zakończenie Pani Elż-
bieta Lęcznarowicz z okazji
święta Edukacji Narodowej ży-
czyła wszystkim sukcesów za-
wodowych dużo szczęścia, ra-
dości, której źródłem jest pasja
nauczania.
K. TOMASIAK
B. TOKARCZYK

Uczestnicy konferencji „Nauczycielskie pasje inspiracją dla uczniów” Fot. B. tokarczyk

Nauczyciel z pasją!!!
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Biblioteka w Muszynie
oraz Filie w Powroź-
niku i Żegiestowie od
stycznia do czerwca

2013 roku realizować będą pro-
jekt kolorowy Świat Dźwię-
ków. Środki na realizację na-
szego pomysłu pozyskaliśmy
z Fundacji im. Jana Kantego
Steczkowskiego Banku Gos-
podarstwa Krajowego, której
misją jest tworzenie przyjazne-
go, bezpiecznego i inspirują-
cego otoczenia do rozwoju dzie-

ci i młodzieży. Nasz projekt
skierowany jest do dzieci w wie-
ku 3–5 lat oraz ich rodziców
i dziadków, których chcemy
zaprosić na Godzinę Muzyki,
Godzinę Książki i Godzinę Fil-
mu.  Podczas zajęć w Godzinie
Muzyki chcemy przypomnieć
rodzicom melodie i teksty ko-
łysanek, osłuchać dzieci z mu-
zyką poważną i pobawić się
wspólnie w orkiestrę, która bę-
dzie grać na własnoręcznie wy-
konanych instrumentach. 

W Godzinie Książki bę-
dziemy słuchać czytanych przez
dziadków i rodziców bajek.
Wspólnie chcemy nagrać au-
diobooki, które potem rodzice
mogą wypożyczyć dla swoich
dzieci. Na Godzinę Filmu za-
praszamy dzieci ze swoimi ma-
skotkami i wygodnymi pod-
uszkami. Będziemy oglądać fil-
my animowane oraz sami spró-
bujemy taki film animowany
zrobić.  Dla rodziców i opie-
kunów przygotowaliśmy cykl

spotkań z ekspertami: peda-
gogiem, pielęgniarką, psycho-
logiem i logopedą. Mamy na-
dzieję, że te spotkania pomogą
rodzicom wyjaśnić wątpliwości,
jakie napotykają w trakcie wy-
chowywania swoich dzieci. 

Szczegółowe informacje
na temat zajęć i wykładów do-
stępne będą w grudniu na stro-
nie www.biblioteka.muszyna.pl
oraz w Bibliotekach w Muszy-
nie, Powroźniku i Żegiestowie. 
S. Gacek

Kolorowy Świat Dźwięków w Bibliotece

Ofinansach …w bib-
liotece” – taki tytuł
nosił projekt reali-
zowany w tym

roku przez Bibliotekę Publiczną
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna – Filię w Żegiestowie
i Filię dla Dzieci i Młodzieży.

Projekt realizowany na te-
renie Żegiestowa skierowany
był do seniorów (50+), którzy
uczestniczyli w przeprowadzo-
nym wcześniej przez bibliotekę
żegiestowską półrocznym kur-
sie komputerowym. 

Zapracowaliśmy sobie na
ten projekt: nasza biblioteka
została wyłoniona do realizacji
projektu „O finansach…”
w drodze konkursu, spośród
finalistów I rundy Programu
Rozwoju Bibliotek, czyli …nic
za darmo.

Celem projektu było zwięk-
szenie u osób starszych (50+)
umiejętności korzystania
z usług finansowych oraz wy-
posażenie bibliotekarzy w wie-
dzę, dzięki której będą w stanie
pomagać starszym użytkowni-
kom biblioteki w wyszukiwaniu
informacji ekonomicznych,
szczególnie przydatnych w ży-
ciu codziennym. Projekt był
dofinansowany ze środków Na-
rodowego Banku Polskiego,
a jego założenia były zgodne
z celami Programu Rozwoju
Bibliotek (PRB), który zmierza
do uczynienia z bibliotek pub-
licznych ośrodków wiedzy i in-

formacji, skutecznie przeciw-
działających cyfrowemu i spo-
łecznemu wykluczeniu miesz-
kańców gmin wiejskich oraz
małych miast.

Zajęcia prowadzone były
w Żegiestowie od maja do lipca,
a dzięki uprzejmości pana rad-
nego Żegiestowa, Mirosława
Maślanki i pana sołtysa, Hen-
ryka Czerwińczaka, spotkania
szkoleniowe mogły odbywać
się w sali komputerowej bu-
dynku Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Żegiestowie Wsi.
W projekcie wzięło udział 20
osób. 

Szkolenie podzielone było
na pięć bardzo rozbudowanych
modułów (każdy kończył się
kursem e–learningowym) pod-
czas, których uczestnicy mogli
się dowiedzieć m.in. o racjo-
nalnym gospodarowaniu do-
mowym budżetem, obsługiwa-
niu konta bankowego przez
Internet (jak założyć e–konto
i robić przelewy przez Internet),
kredytach, lokatach, kontach
oszczędnościowych, kartach
płatniczych i kredytowych, itp... 

W czasie ostatniego spot-
kania gościliśmy pana Wojcie-
cha Mamota, opiekuna projek-

tu z Biblioteki Wojewódzkiej
w Krakowie. Przy kawie i cias-
tku, w miłej, przyjaznej atmo-
sferze, panie podzieliły się z go-
ściem swoimi wrażeniami z kur-
su, wyraziły chęć uczestnictwa
w kontynuacji projektu. 

Ogromnym zaszczytem
i wielką przyjemnością była dla
mnie praca z seniorkami, wspa-
niałymi, mądrymi, pełnymi za-
angażowania, zapału i opty-
mizmu paniami. Mam nadzieję,
że spotkamy się znowu w dru-
giej turze projektu w następnym
roku!
B. Szczepaniak 

Uczestniczki projektu „O finansach.... w bibliotece” FOT. ARCH. BIBLIOTEKA MIGU MUSZYNA

Finanse w Bibliotece? Tak!
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Kiedy siatkarki Ban-
ku BPS Muszy-
nianka Fakro roz-
poczynały po-

przedni sezon, były wielkie
oczekiwania, z rozmachem po-
prowadzona prezentacja zespo-
łu, była wielka gala, zaimpro-
wizowane studio, występ ze-
społu „Enej”. Kibice wypełnili
halę w komplecie. Mogli po-
patrzeć na swoją ulubioną dru-
żynę w strojach galowych. To
rzadki widok, choć trzeba przy-
znać, że siatkarki prezentowały
się świetnie. Prezes klubu Ale-
ksander Trojanowicz roztaczał
wizję rozwoju klubu. Zespół
miał nam dostarczyć wiele emo-
cji i sportowych sukcesów, za-
równo w polskiej lidze jak i na
europejskich parkietach, wy-
stępując w Lidze Mistrzyń.
W drużynie aż roiło się od
gwiazd polskich i zagranicz-
nych. Cykl przygotowawczy
był jednak mocno poszarpany,
bowiem dla potrzeb reprezen-
tacji, klub musiał oddać więk-
szość zawodniczek. Drużyna
siłą rzeczy poznawała się i do-
cierała dopiero w ligowych bo-
jach. To na pewno miało wpływ
na to, że mimo sporych apety-
tów, nie udało się wywalczyć
Pucharu Polski. W Lidze Mist-
rzyń zespół z Muszyny wpraw-
dzie w grach grupowych pora-
dził sobie jeszcze przyzwoicie,
jednak w fazie play off musiał
uznać wyższość francuskiego
zespołu RC Cannes. Po tym
niepowodzeniu, aby zachować
jeszcze twarz, należało wygrać
ligę. Drużyna bez problemu
dotarła do finału, w którym
wygrała pierwszy mecz z Ato-
mem Trefl Sopot. Niestety trzy
następne padły łupem siatkarek
znad morza i na piersiach na-
szych siatkarek zawisły „tylko”
srebrne medale za drugie miejs-
ce w Polsce. Wynik ten w wielu
kręgach przyjęto za porażkę.
Czy słusznie? – Myślę, że nie.
Sklejony za bardzo duże pie-
niądze, zespół z Sopotu akurat
w finale zagrał trzy najlepsze
swoje mecze w lidze. Nam po-
zostało drugie miejsce w kraju,
co jeszcze raz udowodniło, że

mamy zespół ciągle walczący
o najwyższe cele. Zdobywając
srebrne krążki, drużyna zasłu-
żyła na słowa pochwały, a przy-
znanie zespołowi „dzikiej karty”
i danie możliwość uczestnicze-
nia w tegorocznej edycji Ligi
Mistrzyń jest dowodem uznania
w europejskich władzach CEV. 

Przed sezonem 2012/13
doszło w klubie do wielu zmian.
Długoletni działacz współtwór-
ca muszyńskiej siatkówki, były
nauczyciel i dyrektor szkoły,
Grzegorz Jeżowski został no-
wym prezesem klubu. Ponadto
jego długoletnia praca i ogrom-
ne doświadczenie zostały do-
cenione w kręgach działaczy
polskiej siatkówki, bowiem
Pana Grzegorza wybrano na
członka zarządu Polskiego
Związku Piłki Siatkowej. W sa-
mym zespole postanowiono
odświeżyć krew, doszło do ko-
losalnych zmian personalnych.

Tak, więc drużyna przy-
stąpiła do sezonu 2012/13 z no-
wym prezesem, a także aż
z ośmioma nowymi siatkarka-
mi. To jest prawdziwa rewolucja
w składzie drużyny. Odeszły
wszystkie zagraniczne siatkarki.
Nie ma już w klubie bardzo
lubianych Holenderek: Debby
Stamm–Pilon oraz Caroliny
Wensink. Odeszły również
mocno atakująca Australijka
Rachel Rourke i środkowa
Serbka Vesna Djurisic. Na new-
ralgicznej pozycji rozgrywającej
również nastąpiła pustka. Do
Rosji przeniosła się reprezen-
tantka naszego kraju Milena
Sadurek, a świetna zmienniczka
Agnieszka Rabka postanowiła
przerwać na jakiś czas karierę
ze względów rodzinnych. Do

Muszyny zawitały wiec nowe
twarze. Wydaje się, co zresztą
potwierdziły pierwsze mecze,
że bardzo trafiony jest nie tylko
transfer wyróżniającej się Chor-
watki Sanji Popović, ale także
Belgijki Heleny Rouseaux oraz
Włoszki Valentiny Sereny. Ta
ostatnia z meczu na mecz coraz
lepiej rozumie się ze swoimi
nowymi koleżankami, co owo-
cuje znacznie lepszym rozegra-
niem, niż to miało miejsce na
początku rozgrywek. Kadrę ze-
społu uzupełniły jeszcze repre-
zentantki kraju, środkowa –
Eleonora Dziękiewicz oraz li-
bero – Paulina Maj. Po rocznej
przerwie spowodowanej ma-
cierzyństwem powróciła kapi-
tan drużyny Aleksandra Jagieło.
Na pozycję atakującej sprowa-
dzono Dominikę Sieradzan,
która w sezonie 2005/06 wraz
z zespołem z Muszyny wywal-
czyła pierwszy złoty medal dla
klubu znad Popradu. Druga
rozgrywającą miała zostać Anna
Kaczmar. Wymienionych osiem
nowych zawodniczek uzupeł-
niają cztery siatkarki, które mia-
ły jeszcze aktualne kontrakty
i pozostały na następny sezon:
Anna Werblińska, Agnieszka
Bednarek – Kasza, Katarzyna
Anioł i Kinga Kasprzak.
Wszystkie reprezentują najwyż-
szy poziom wyszkolenia, co
skutkowało wielokrotnymi po-
wołaniami całej czwórki do re-
prezentacji naszego kraju. Tak,
więc trener Bogdan Serwiński
ma do swojej dyspozycji zespół,
w którym aż roi się od gwiazd.
Każda z nich wiele potrafi. Ich
umiejętności są niepodważalne.
Podobnie było jednak w roku
poprzednim, a wynik końcowy

nie wszystkich satysfakcjono-
wał. Siatkówka jak mało, która
dyscyplina jest grą, w której li-
czy się zrozumienie i zgranie
wszystkich zawodniczek. Pierw-
sze gry pokazują, że krystalizuje
się wyjściowa szóstka zespołu.
Widać gołym okiem jak wielka
jest walka w drużynie o miejsce
w podstawowym składzie. To
dobrze, bo wtedy każda
zmienniczka wnosi do zespołu
nowe wartości. Zapytany
o cele na ten rok trener Ser-
wiński odpowiedział – chciał-
bym żebyśmy zdobyli Puchar
Polski, odzyskali Złotą Koronę,
a w Lidze Mistrzyń liczę na
dobry występ. 

Nie są to zamiary bez po-
krycia trenera Banku BPS Mu-
szynianka Fakro. Drużyna pre-
zentuje się jak dotąd bardzo
walecznie. Lwi pazur pokazała
między innymi w Moskwie,
gdzie w pierwszym meczu gru-
py F Ligi Mistrzyń zagrała
jak równy z równym z miejs-
cowym Dynamem, przegry-
wając po zaciętym pojedynku
tylko 2:3. To prawda, że po-
ziom ligowy bardzo się wy-
równał. Kandydatów do złota
jest więcej. Swoje aspiracje
składają jeszcze Aluprof Biel-
sko Biała, Tauron Dąbrowa
Górnicza, Atom Trefl Sopot
i rewelacja pierwszej fazy roz-
grywek PTPS Piła. Mimo to
patrzymy na nowy sezon z na-
dziejami. Czeka nas jeszcze
sześciomiesięczna dawka spo-
rych siatkarskich emocji. Za-
kończenie ligi i gry finałowe
zaplanowano na środek maja,
liczymy po cichu, że z udzia-
łem naszej drużyny.
A. KOSZUCKI

Zespół Bank BPS Muszynianka Fakro FOT. B. TOKARCZYK

Duże zmiany, duże nadzieje
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MuszynaTV
TELEwizja MUSZYNY do-
ciera do ciekawych miejsc i in-
teresujących ludzi… 
A Relacjonujemy sesje Rady

Miasta i Gminy Uzdrowi-
skowej Muszyna

A Realizujemy cotygodniowy
program informacyjno–
kulturalny „Kronika Mu-
szyny”

A Przybliżamy ważne wyda-

rzenia i uroczystości w na-
szym mieście

A Promujemy naszą Ziemię
Muszyńską i jej najpiękniej-
sze zakątki

A Przełącz się na wizję!
A Włącz się w rozwój Tele-

wizji Muszyny – umieść re-
klamę na naszej stronie
www.muszyna.tv

Zadzwoń tel. 18 471 42 69
lub wyślij e–mail: 
redakcja@muszyna.tv

Początkiem paździer-
nika br. ponad 200
młodych biegaczy
wzięło udział w XVII

Biegu Ulicznym o Puchar Bur-
mistrza Muszyny. Trasa pro-
wadziła drogą asfaltową wzdłuż
potoku Muszynka, a metę usy-
tuowano na bieżni stadionu
piłkarskiego należącego do klu-
bu MKS Poprad. Po porannej
mgle tuż przed zawodami za-
świeciło słońce i towarzyszyło
biegaczom przez całość impre-
zy. Trybuny stadionu zapełniły
się uczestnikami, opiekunami
oraz rodzicami, którzy nie
mniej od startujących przeży-
wali starty swoich pociech. Naj-
liczniejszą grupę stanowili
uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 1 w Muszynie, ale silne re-
prezentacje przyjechały także
ze Szkoły Podstawowej w Po-
wroźniku i Andrzejówki. Ry-
walizacja rozpoczęła się od
startu maluchów z klasy zero-
wej, którzy po raz pierwszy
w życiu wzięli udział w praw-
dziwych zawodach biegowych.
To jest niezwykły widok, kiedy
ogląda się takie małe szkraby
pędzące do mety, co sił, – mówi
obecny na zawodach dyrektor
Zespołu Szkolno Przedszkol-
nego w Muszynie Andrzej Gan-
carz – to dobrze, że organiza-
torzy ujęli w swoim programie
start najmłodszych dzieci. Po-
winno uczyć się je zdrowej ry-
walizacji i wyjaśniać, że nie za-
wsze walczy się tylko o zwy-
cięstwo, że już sam start w za-
wodach ma w sobie przecież

wiele wartości. Następne biegi
były coraz szybsze, bowiem
na linii startu stawały coraz
starsze dzieci, kolejno z klas
pierwszej, drugiej i trzeciej. To
miłe uczucie, kiedy wręcza się
im nagrody, mówi jedna z or-
ganizatorek Dorota Sopata –
serce się kraje na widok ambicji,
jaką wkładają w swój start.
Podczas dekoracji z dużą
wdzięcznością odbierają na-
grody. To widać gołym okiem,
jacy są dumni ze swoich osiąg-
nięć. W swoich klasach wśród
rówieśników przez długi czas
uznawani są za bohaterów.
Prawdziwe bieganie rozpoczęło
się jednak, gdy na ośmiuset

metrową trasę wyruszyły dziew-
częta i chłopcy z klas od czwar-
tej do szóstej. Podczas tej ry-
walizacji można już wyłowić
talenty biegowe, mówi Andrzej
Koszucki nauczyciel WF, który
jest pomysłodawcą tej sporto-
wej imprezy – organizuję to
biegowe święto dla dzieci i mło-
dzieży już od siedemnastu lat.
To podczas startu w tych za-
wodach rodziły się talenty na
miarę Jakuba Burghardta, zna-
nego polskiego długodystan-
sowca. To prawda, sporo się
trzeba natrudzić, by przygo-
tować tę imprezę. Gdyby nie
wsparcie ze strony Burmistrza
Muszyny, nie moglibyśmy or-

ganizować tego wspaniałego
przedsięwzięcia. Zwycięzcy
otrzymują prawdziwe medale,
puchary, dyplomy i atrakcyjne
upominki. Dla nas organiza-
torów największą nagrodą jest
ilość startujących i ta piękna
sportowa rywalizacja. Na try-
bunach zasiadają rodzice, któ-
rzy sami biegali w pierwszych
edycjach tego biegu. Niektórzy
traktują to jako rodzinne bie-
ganie. Pomimo tego, że uczę
w miejscowym liceum, z przy-
jemnością poświęcam swój wol-
ny czas, by ci bardzo młodzi
biegacze mogli wystartować
w kolejnych edycjach biegu.
A.C.

Uczestnicy biegu ulicznego o Puchar Burmistrza Muszyny FOT. A.KOSZUCKI

XVII Bieg Uliczny o Puchar
Burmistrza Muszyny
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Do tego, że Muszyna
jest stolicą żeńskiej
piłki siatkowej chy-
ba nikogo nie trze-

ba przekonywać. Ale minione
miesiące pokazują, że z Mu-
szyny wywodzą się również
sportowcy odnoszący sukcesy
na światowym poziomie w in-
nych dziedzinach sportowych. 

Początkiem grudnia br.
w dalekiej Japonii, w Fukuoce
odbył się 66 międzynarodowy
maraton, który ukończyło po-
nad 500 zawodników. Wspa-
niale spisał się tam Henryk
Szost – olimpijczyk z Muszyny,
który zajął trzecie miejsce z bar-
dzo dobrym wynikiem 2:08.42.
To drugi w tym roku pobyt
Polaka w Kraju Kwitnącej Wiś-
ni. Warto przypomnieć, że 
4 marca w Ostu ustanowił naj-

lepszy wynik 2:07:29, który jest
rekordem Polski. Później wspa-
niale walczył w Londynie pod-
czas Igrzysk Olimpijskich,
gdzie był najlepszym europej-
czykiem.

Śladem naszego mistrza
maratonu podąża również mu-
szyńska młodzież. Spektaku-
larnych osiągnięć w innych
dziedzinach sportu można jej
tylko pozazdrościć. W pierw-
szej połowie grudnia w izra-
elskim kurorcie Eilat sukcesy
na Mistrzostwach Europy
w Podnoszeniu Ciężarów od-
niosły dziewczęta z Muszyny.
W drugim dniu zawodów
w kategorii do 48 kilogramów
kobiet U–23 Agata Fus uzys-
kała w dwuboju 148 kg
(65+83), co dało jej srebrny
medal! Monika Grzesiak za

wynik 143 kg w dwuboju
(64+79) stanęła na podium
z medalem brązowym. Złoto
w tej kategorii zdobyła Ukra-
inka Iana Diachenko – 165 kg
(75+90). Obie medalistki z Pol-
ski obecnie studiują na III
i IV roku na AWF w Białej
Podlaskiej. To także wycho-
wanki Klubu LUKS ,,Nowo-
sądeczanin”, którego sekcja
podnoszenia ciężarów obecnie
działa przy Zespole Szkolno–
Przedszkolnym w Powroźniku
– szkole, w której obie za-
wodniczki były uczennicami.
Tuż za podium w kategorii
wagowej do 53 kg U23 upla-
sowała się z kolejna zawod-
niczka rodem z Muszyny –
Agata Zaweracz.

W październiku lwi pazur
i niespotykaną waleczność po-

kazała Aleksandra Tokarczyk.
Młoda zawodniczka w Braty-
sławie wywalczyła brązowy me-
dal podczas Mistrzostw Świata
w  Kickboxingu Kadetek
w wersji light contact. Na suk-
ces Aleksandry złożyła się wy-
grana z reprezentantką Wielkiej
Brytanii i zwycięstwo 3–0 z za-
wodniczką z Węgier. W półfi-
nale zmierzyła się z Chorwatką
– aktualną Mistrzynią Świata.
Zdobyty brązowy medal to do-
bra prognoza na   przyszło-
roczne Mistrzostwa Europy.

Wszystkim sportowcom
z terenu naszej gminy serdecz-
nie gratulujemy tak dobrych
wyników. Mamy też nadzieję,
że grono wybitnych sportow-
ców rodem z Muszyny ciągle
będzie się powiększać.
A.C.

Henryk Szost FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA

Od lewej: Agata Fus, Iana Diachenko, Monika Grzesiak 
FOT. WWW.POLSKA–SZTANGA.PL

Aleksandra Tokarczyk FOT. K. BULANDA

Muszyna – kolebka sportu na
światowym poziomie
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„Umarłych
wieczność 
dotąd 
trwa, dokąd
pamięcią się im
płaci”
Wisława Szymborska

Minęły
już pra-
wie 2
miesiące

od śmierci wyjątko-
wego działacza śro-
dowisk samorządo-
wych śp. Kazimierza
Miazgi, Burmistrza
Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Mu-
szyna w latach 1990
– 1994. To wyjątko-
wa okazja do po-
nownego przywoła-
nia postaci śp. Kazi-
mierza Miazgi.

Śp. Kazimierz
Miazga urodził się
15 marca 1937 roku
w Muszynie. Jego
działania świadczyły
o głębokim przywią-
zaniu do rodzinnej
Ziemi Sądeckiej
i Muszyny, jej uko-
chaniu oraz miłości
do korzeni i trady-
cji. Aktywność i za-
angażowanie znaj-
dują odzwierciedle-
nie w pełnionych
funkcjach: Radnego
Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Mu-
szyna w latach
1990–1998, Dyrekto-
ra Przedsiębiorstwa
Komunalnego
w Krynicy–Zdroju
oraz Prezesa „Spo-
łem” w Krynicy–
Zdroju. Na każdym
stanowisku wyróż-
niał się konsekwen-

cją działania i zaan-
gażowaniem w spra-
wy społeczne. 

Podczas swojej
kadencji Burmistrza
Muszyny reprezen-
tował w sposób sku-
teczny interesy
mieszkańców gminy,
co wydatnie przyczy-
niło się do poprawy
warunków życia. Był
inicjatorem wielu
społecznych inwe-
stycji m.in.: wybudo-
wał Automatyczną
Centralę Telefonicz-
ną, rozpoczął budo-
wę przedszkola, roz-
budował sieć kanali-
zacyjną, przeprowa-

dził w 80% komuna-
lizację w gminie.
Miał duży wkład
w nawiązaniu współ-
pracy z miejscowo-
ściami słowackimi
oraz w zorganizowa-
niu Unii Turystycz-
no–Uzdrowiskowej. 

Udzielał się rów-
nież społecznie
w podejmowaniu
inicjatyw w zakresie
rozwoju kultury Zie-
mi Muszyńskiej
i promocji Sądec-
czyzny. Skutecznie
zabiegał o środki fi-
nansowe na przepro-
wadzenie prac kon-
serwatorskich

w drewnianych cerk-
wiach. Pod jego kie-
rownictwem rozpo-
częto działania
w sprawie przejścia
granicznego Lelu-
chów – Cirć. Śp. Ka-
zimierz Miazga swo-
ją postawą kształto-
wał w młodym po-
koleniu wzorce oby-
watelskie oraz uczył
szacunku do tradycji
Sądecczyzny. To
człowiek, który po-
zostanie na zawsze
w naszej pamięci,
bowiem nie umiera
ten, kto trwa we
wdzięcznej pamięci
żywych...

Śp. Kazimierz Miazga

Śp. Kazimierz Miazga 
– wspomnienie postaci
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Zakończyliśmy letni
sezon artystyczny
w muszyńskim
amfiteatrze,
pamiętamy jednak
o tym, by zapewnić
Państwu atrakcje
kulturalne w czasie
jesienno–
zimowym… 
Jesień Popradzka 
W dniu 22 września 2012 r.
w amfiteatrze „Zapopradzie”
w Muszynie odbyła się cyklicz-
na impreza plenerowa pn. „Je-
sień Popradzka”. W programie
przygotowanym na ten dzień
znalazły się m. in.: występy
dziecięcych zespołów artystycz-
nych działających przy Miej-
sko–Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Muszynie oraz prezen-
tacja muzyczno–taneczna „Gru-
py Regionalnej Michalczowa”.

Gwiazdą wieczoru był
folk–rockowy zespół „Berkut”,
który mimo jesiennego chłodu
rozgrzał przybyłych słuchaczy
niezwykle dynamiczną i ener-
getyzującą muzyką. Podczas
imprezy nie zabrakło zabaw
i konkursów z nagrodami dla
najmłodszych, cieszących się
zawsze dużym zainteresowa-
niem wśród uczestników takich
wydarzeń. Wieczór zakończyła
jesienna dyskoteka pod gwiaz-
dami.

Sądecki Festiwal Kultury –
edycja czwarta 
W dniu 27 października 2012 r.
w muszyńskim amfiteatrze „Za-
popradzie” odbyła się już
czwarta i zarazem ostatnia edy-
cja Sądeckiego Festiwalu Kul-
tury. Celem tego wydarzenia
było przypomnienie mieszkań-
com Sądecczyzny o wspania-
łych tradycjach, muzyce, po-
trawach i strojach regionalnych,
a także o sztuce ludowej i rze-
miośle. 

Tego dnia na „Zapopra-
dziu” obok występów arty-
stycznych pośród, których za-
prezentowały się zespoły dzie-

cięce działające przy Miejsko–
Gminnym Ośrodku Kultury
w  Muszynie, a także Regio-
nalny Zespół Pieśni i  Tańca
„Dolina Dunajca” z Nowego
Sącza nie zabrakło również
stoisk z rękodziełem regional-
nym. Wśród twórców z terenu
Sądecczyzny swoje prace za-
prezentowali także artyści
z Muszyny. Sądeckiemu Festi-
walowi Kultury towarzyszył
IX Bieg o Grand Prix Sąde-
czanina, który jest nieodłącz-
nym elementem tego wydarze-
nia. Po zakończeniu biegu na
scenie pojawili się młodzi za-
wodnicy kickboxingu, którzy
zaprezentowali kilka efektow-
nych pokazów walk. Dodat-
kową, atrakcją podczas Sądec-
kiego Festiwalu Kultury były
konkursy dotyczące dziedzict-
wa kulturowego oraz intere-
sujących miejsc Sądecczyzny. 

Wigilia Zaduszek
W przeddzień uroczystości
Wszystkich Świętych w kościele
p.w. św. Józefa Oblubieńca
NMP w Muszynie odbył się
koncert o tematyce egzysten-
cjalnej pt. „Wigilia Zaduszek”.
Muzyczna opowieść o ziem-
skim pielgrzymowaniu rozpo-
częła się piosenką pt.: „Węd-
rówką jedną życie jest człowie-
ka” w wykonaniu młodych lu-
dzi, którzy tworzą wokalną gru-
pę Miejsko–Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Muszynie. W dal-
szej części koncertu wykonawcy
prezentowali nastrojowe utwo-
ry, którym nieodłącznie towa-
rzyszyła multimedialna prezen-
tacja nawiązująca tematycznie
do śpiewanych piosenek. Ze-
brana tego wieczoru publicz-
ność usłyszała między innymi
takie przeboje jak: „Dziwny
jest ten świat”, „Strażnik Raju”,
„Jaka róża taki cierń” czy „Mod-
litwa” Bułata Okudżawy, a tak-
że wiele innych, które wpro-
wadziły uczestników w atmos-
ferę refleksji i zadumy nad sen-
sem ludzkiego bytowania. Kon-
cert odbył się już po raz trzeci,
zawsze ciesząc się dużym zain-
teresowaniem zarówno wśród
mieszkańców naszego uzdro-

wiska jak i wypoczywających
w nim gości.

94 Rocznica Odzyskania
przez Polskę Niepodległości
Tegoroczne uroczystości 94
Rocznicy Odzyskania przez
Polskę Niepodległości rozpo-
częły się w Muszynie już 10

listopada 2012 r. Tego dnia
w Muzeum Regionalnym „Pań-
stwa Muszyńskiego” odbył się
koncert zespołu wokalnego
„Kryniccy Seniorzy” pt. „Pol-
skie Pieśni Patriotyczne zawsze
sercu bliskie”.

11 listopada 2012 r. o godz.
11.45 w kościele p.w. św. Józefa

Jesień Popradzka FOt. DObROsłAwA kuRzeJA

sądecki Festiwal kultury FOt. A.G. MGOk

Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości
FOt. HubeRt Śliwiński

Rok w kulturze
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27Oblubieńca NMP w Muszynie
odprawiona została msza św.
w intencji Ojczyzny, w której
uczestniczył burmistrz Muszy-
ny Jan Golba, przedstawiciele
rady miasta oraz mieszkańcy
naszej miejscowości. W uro-
czystości wzięły udział także
poczty sztandarowe: Koła
Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycz-
nych reprezentowane przez
uczniów muszyńskiego gim-
nazjum oraz poczet Zespołu
Szkolno–Przedszkolnego
w Muszynie. Miłym akcentem
była obecność muszyńskich
Harników pełniących wartę
podczas całej uroczystości,
w ich rolę wcielili się członko-
wie Stowarzyszenia Sporto-
wo–Historycznego „Dragon”
z Muszyny.

Po zakończeniu mszy św.
odbył się program poetycko–
muzyczny o tematyce patrio-
tycznej w wykonaniu grup wo-
kalnych działających przy Miej-
sko–Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Muszynie, a przedsta-
wione wówczas autorskie wier-
sze deklamował młody poeta
z Muszyny Jakub Juruś. 

Tego samego dnia o godz.
15.00 w muszyńskim muzeum
miało miejsce cykliczne spot-
kanie pod nazwą XV Muszyń-
skie Podzamkowe Śpiewanie,
które tym razem przebiegło
pod hasłem „Patriotyczne Pieś-
ni Listopadowe”. Wspólne śpie-
wanie polskich pieśni patrio-
tycznych zakończyło obchody
94 Rocznicy Odzyskania Nie-
podległości.

Wiele ciekawych wydarzeń
w Muzeum Regionalnym
„Państwa Muszyńskiego”
Ostatni kwartał bieżącego roku
to okres wielu spotkań i cieka-
wych wydarzeń, jakie miały
miejsce w Muzeum Regional-
nym „Państwa Muszyńskiego”.
W październiku br. mieszkańcy
naszej miejscowości uczestni-
czyli w prelekcji pt. „Uprawa
ziół i ich zastosowanie” pod-
czas, którego zapoznali się
z praktycznym zastosowaniem
ziół i roślin uprawianych w na-
szych gospodarstwach domo-
wych. Zwolennicy muzyki po-
ważnej mieli okazję wysłuchać
recitalu fortepianowego,
Krzysztofa Dziurbiela – wie-
loletniego stypendysty Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Almanachu

Muszyny, a obecnie studenta
Akademii Muzycznej w Kra-
kowie. 

Na przełomie paździer-
nika i listopada, można było
oglądać wystawę konkurso-
wych prac fotograficznych pt.
„Dawniej i dziś”, która została
przygotowana w ramach cy-
klicznego wydarzenia „Nasze
miasto w starej i nowej foto-
grafii”. Obok wspomnianych
zdjęć zaprezentowano także
dokumenty i fotografie archi-
walne dotyczące „Dawnego
Państwa Muszyńskiego” i sło-
wackiej Dubovicy. Kolejną
wystawę fotograficzną zaty-
tułowaną „Polne impresje” za-
interesowani mieszkańcy na-
szego miasta poznawali do
końca miesiąca. Również w lis-
topadzie miało miejsce cy-
kliczne, kameralne spotkanie
pod nazwą „Poezja żywa”, te-
matem jego była twórczość
Józefa Czechowicza, o której
opowiedziała Monika Fabi-
siak. 

W najbliższym czasie
w muzeum odbędzie się jeszcze
wiele ciekawych wydarzeń, od-
powiednich na długie zimowe
wieczory, dlatego zapraszamy
wszystkich serdecznie do uczest-
nictwa w spotkaniach, koncer-
tach i prelekcjach, które choć
na krótką chwilę przeniosą Pań-
stwa w świat poezji, muzyki
i starej fotografii. 

I choć za oknem mroźna
zima, a ciekawe wydarzenia mi-
nionego roku są już tylko miłym
wspomnieniem nie martwmy
się. Z przyjściem Nowego Roku
2013 szykuje się wiele intere-
sujących atrakcji kulturalno–
artystycznych, począwszy od
Koncertu Noworocznego Or-
kiestry Straży Granicznej, po-
przez kolejne imprezy plene-
rowe, które na pewno dostarczą
Państwu wielu niezapomnia-
nych wrażeń, na które już dziś
serdecznie wszystkich zapra-
szamy. 

W najbliższym
czasie!!! 
Sylwester w Muszynie 
31 grudnia 2012 r. Tradycja zderzy
się z Nowoczesnością
Miejsce: Amfiteatr „Zapopradzie”
Aleja Zdrojowa
W programie:
A21.00 Zabawa przy muzyce

oraz konkurs tańca nowoczesne-
go
A22.30 „Kronika Muszyny
Roku 2012” na plenerowym
ekranie
A23.40 Teatr Ognia – Historycz-
na Grupa „Sarmata” z Sandomie-
rza
A00.00 Powitanie Nowego
Roku salwami armatnimi
A00.05 Noworoczna Dyskote-
ka pod Gwiazdami
Organizatorzy: Burmistrz Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Miejsko–Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Musznie

Koncert Noworoczny Orkiestry
Reprezentacyjnej Straży
Granicznej z Nowego Sącza
6 stycznia 2012 r. godz. 16.00
Miejsce: Hala widowiskowo–
sportowa w Musznie ul. Rynek 13
(wejście od ulicy Rolanda)
W programie:
AStypendyści Stowarzyszenia
Przyjaciół Almanachu Muszyny
AOrkiestra Reprezentacyjna
Straży Granicznej z Nowego Są-
cza pod kierownictwem ppłk SG
dr Stanisława Strączka oraz
mjr  SG mgr Leszka Mieczkow-
skiego
Organizatorzy: Burmistrz Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Miejsko–Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Musznie
Współorganizator: Stowarzysze-
nie Przyjaciół Almanachu Muszy-
ny

Ferie 2013 r.
Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy
13 stycznia 2013 r. od godz. 17.00
do godz. 21.00
Miejsce: Scena plenerowa obok
lodowiska „Zapopradzie”, Aleja
Zdrojowa
W programie:
AWystępy artystyczne zespołów
działających przy Miejsko–Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Muszy-
nie
AKoncert zespołu młodzieżowe-
go z Nowego Sącza
AKwesta na rzecz WOŚP,
AŚwiatełko do nieba
Organizator: Miejsko–Gminny
Ośrodek Kultury w Muszynie

Wieczór Regionalny z Kapelą
„Muszyniacy”
15 stycznia 2013 r. godz. 17.00
Miejsce: „Muzeum Regionalne
Państwa Muszyńskiego”, ul. Krzy-
wa 1
Organizator: Miejsko–Gminny

Ośrodek Kultury w Muszynie
„Smok Wawelski” – spektakl
teatralny dla dzieci w wykonaniu
Studia Teatralno–Muzycznego
Art.–Re z Krakowa
A18 stycznia 2013 r. godz. 15.00
AMiejsce: Muzeum Regionalne
„Państwa Muszyńskiego”,
ul. Krzywa 1
Organizator: Miejsko–Gminny
Ośrodek Kultury w Muszynie

„Śpiewać Każdy Może”
22 stycznia 2013 r. godz. 11.00
AKonkurs muzyczny dla dzieci
i młodzieży – uczestnicy śpiewają
piosenkę do przyniesionego przez
siebie podkładu muzycznego na-
granego na płycie CD
Miejsce: Muzeum Regionalne
„Państwa Muszyńskiego”,
ul. Krzywa 1
Organizator: Miejsko–Gminny
Ośrodek Kultury w Muszynie

Koncert Kolęd i Pastorałek
26 stycznia 2013 r. o godz. 18.00
AKoncert kolęd i pastorałek
w wykonaniu wokalnych zespo-
łów Miejsko–Gminnego Ośrodka
Kultury w Muszynie
Miejsce: Kościół p w. Św. Józefa
Oblubieńca NMP w Muszynie
Organizator: Miejsko–Gminny
Ośrodek Kultury w Muszynie
Parafia p w. Św. Józefa Oblubień-
ca NMP w Muszynie

Walentynki na lodzie – dyskoteka
14 luty 2013 r.
Miejsce: Lodowisko na „Zapopra-
dziu” w Muszynie Aleja Zdrojowa
Organizator: PHU Jarosław Hans

Międzynarodowy Turniej Hokeja
na Lodzie
2–3 marca 2013 r.
Miejsce: Lodowisko na „Zapo-
pradziu” w Muszynie Aleja Zdro-
jowa
Organizator: PHU Jarosław Hans

Przez cały okres ferii zimo-
wych Biblioteka Publiczna oraz
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
w Muszynie organizują zajęcia dla
dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje na te-
mat programu „Ferie 2013” znaj-
dziecie Państwo na stronach:
muszyna.pl, 
mgok.muszyna.pl, 
muszyna.tv,
biblioteka.muszyna.pl, 
opp.muszyna.pl

I. BajoRek





liStA WyKOnAWCÓW ZiMOWegO utRZyMAniA
dRÓg W SeZOnie ZiMOWyM 2012/2013

dROgi gMinne nA teRenie MiAStA i gMiny uZdROWiSKOWeJ MuSZynA

nAZWA dROgi / uliCy StAndARd

Muszyna - ul. Rynek, ul. Zefirka, Wojkowa, Milik, Jastrzębik - drogi boczne. IV

Muszyna - ul. nowa, ul. Zielona, ul. 21-stycznia, ul. Wąska, ul. Krzywa, ul. Krótka, ul. Basztowa, Złockie
„Osiedle”, Powroźnik „Osiedle”, ul. Jasna, ul. Jasna – od mostu do dW „Jaga”, ul. Polna, ul. Słoneczna,
Szczawnik – stacja narciarska, Złockie – Kościół.

V

Muszyna - ul. Polna – boczna, ul. Polna – k/ P. Wachny, Powroźnik -  k/ „starej szkoły” w kierunku
zabudowań P. Bajtel, Powroźnik – k/P. Chorążyka, Powroźnik - droga w kierunku nowego Kościoła,
Powroźnik - od rozdzielni gazu w kierunku zabudowań mieszkalnych, Powroźnik – „Młynne”, Powroźnik
- k/ P. Króla, Powroźnik - za rzeką,  Powroźnik – k/ P. Oczkoś , Powroźnik- k/ P. Krówczyńskiego,
Powroźnik – k/ P. Kudzia, Powroźnik - k/ P. galika, Powroźnik - k/ P. Klimkowskiego, Powroźnik – za rzeką
k/ P. Półtoraka, Powroźnik – w górę potoku „Szczawiczne”, Powroźnik – k/ P. Franczyka, Powroźnik – 
k/ P. lorka, Powroźnik – k/ P. Świderskiego, Złockie - za sklepem k/ P. tyliszczaka, Złockie - droga za
rozlewnią wody „ Sopel”, Złockie - „ Jasieńczyk”, Szczawnik – „ Poręba” (za „Szczawniczkiem”), Szczawnik –
droga od zajezdni autobusowej w kierunku zabudowań mieszkalnych, Szczawnik – droga w kierunku
zabudowań P. Radzika, Szczawnik – droga w kierunku zabudowań - P. Klimek, Szczawnik – droga przy
posesji P. Jurkiewicza, Szczawnik – k/ P. Platy, Szczawnik – k/ P. Zasadni, Szczawnik – k/ P. Majewskiego,
Milik - k/ P. Franczyka, Milik - k/ P. tokarza, Jastrzębik – k/ P. Klimczaka, Jastrzębik - k/ P. domek,
Jastrzębik – k/ P. Cieśla, Jastrzębik – k/ P. Barana.  

VI

Przedsiębiorstwo gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie ul. Piłsudskiego 39,
33-370 Muszyna, tel. 18 / 471 41 97, Koordynator akcji zima tel.  502 299 270

Zakład Remontowo-Budowlany ireneusz Kluska Andrzejówka 89, 33-370 Muszyna 
tel. 18 / 471 71 79, 601 073 698, Koordynator akcji zima tel.  502 299 270

nAZWA dROgi / uliCy StAndARd

Andrzejówka  - Wieś, Andrzejówka – „Ługi”, Andrzejówka „Łopata”,  Żegiestów – „Rusinówka”, Żegiestów
– Kościół.

V

Andrzejówka- k/ P. Kluski, Andrzejówka – k/ P. Kopacz, Andrzejówka – k/ P. Jurczyńskiego, Andrzejówka
– Kościół, Andrzejówka – k/ P. Amorozo, Andrzejówka – „Ługi” Ośrodek, Andrzejówka – k/ P. Korala,
Żegiestów droga wzdłuż torów kolejowych, Żegiestów - droga w kierunku zabudowań nr 91 i 92, droga
- stary cmentarz, Żegiestów cmentarz, Żegiestów – k/ Klubu Rolnika, Żegiestów – oczyszczalnia,
Żegiestów-Zdrój – (Plebania), Żegiestów „Zosieńka”, Żegiestów – k/ P. Skalniaka, Żegiestów – k/
P. Majerskiego, Żegiestów - „Przekaźnik”, Żegiestów k/ P. Płowiec, Żegiestów „Łopata” – k/
P. Maciejewskiej, Żegiestów – k/ P. Chmielowskiej.

VI



liStA WyKOnAWCÓW ZiMOWegO utRZyMAniA
dRÓg W SeZOnie ZiMOWyM 2012/2013

dROgi gMinne nA teRenie MiAStA i gMiny uZdROWiSKOWeJ MuSZynA

nAZWA dROgi / uliCy StAndARd

Muszyna - ul. Piłsudskiego – boczna, ul. leśna od mostu do „Majdanu”, leluchów – dubne. IV

Muszyna - ul. Rolanda, ul. Ogrodowa oraz drogi boczne, Al. Zdrojowa, 
ul. Mściwujewskiego, ul. leśna, ul. Podgórna.

V

Muszyna - ul. Rolanda – k/ P. idzik, ul. Rolanda – k/ P. golańska, ul. Piłsudskiego – droga do garaży za
boiskiem „Orlik”, ul. Piłsudskiego –„Osiedle”, ul. Piłsudskiego – k/ P. Hansa, ul. Ogrodowa – k/ P. Piekarz,
ul. Ogrodowa – k/ P. Koza, ul. Ogrodowa k/ P. Jacenika, ul. Ogrodowa - „Malnik”, ul. Ogrodowa – 
k/ P. gruca,  ul. Ogrodowa – k/ P. gucwa, Al. Zdrojowa k/ P. Pyrć, Al. Zdrojowa – droga wzdłuż wału, 
Al. Zdrojowa - „ustronie”, Al. Zdrojowa – k/ P. Piotrkowskiego, ul. leśna – k/ P. Bawełkiewicza, ul. leśna –
k/ P. Ruchała, ul. Kościuszki k/ P. Bajdas, ul. Kościuszki – cmentarz, ul. Słoneczna – k/ P. Łękawski, ul. Polna
– k/ P. luberadzki, ul. grunwaldzka – obok cmentarza, ul. grunwaldzka boczna –
k/ P. grzesiaka, ul. grunwaldzka – k/ P. Pawłowskiej, ul. grunwaldzka boczna – k/ P. Szkwarło,
ul. grunwaldzka boczna – k/ P. Herbut, ul. grunwaldzka boczna – k/ P. Hopej.
leluchów – Plebania, leluchów – parking przy granicy.

VI

Zakład usług leśnych Piotr lipnicki ul. leśna 34 A, 33-370 Muszyna 
tel. 519 056 209,  Koordynator akcji zima tel.  502 299 270

dROgA WOJeWÓdZKA AdMiniStROWAnA PRZeZ WOJeWÓdZKi ZARZąd dRÓg W nOWyM SąCZu

nAZWA dROgi / uliCy StAndARd

droga wojewódzka nr 971 na odcinku od Powroźnika do Zubrzyka, chodnik Żegiestów-
Zdrój.

II

Przedsiębiorstwo gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 39, 33-370 Muszyna 
tel. 18 / 471 41 97, Koordynator akcji zima tel.  502 299 270

dROgi POWiAtOWe AdMiniStROWAne PRZeZ POWiAtOWy ZARZąd dRÓg W nOWyM SąCZu

nAZWA dROgi / uliCy StAndARd

Muszyna - ul. Piłsudskiego, ul. Pułaskiego, ul. Kościuszki, Muszyna -leluchów. IV

Zakład Remontowo-Budowlany i Malarsko-tapicerski leszek Szymański – Ryszard Szymański
i Wiesław Mąka, Złockie 81, 33-370 Muszyna  tel. 18 / 471 44 88, 504 15 9916

Muszyna - ul. Zazamcze, Żegiestów – Wieś, Muszyna – Szczawnik, Muszyna- Złockie, 
Muszyna – Jastrzębik.

V

F.H.u. „tRAnSROl” Antoni Romańczyk, Berest 90, Biała niżna 468, 33-330 grybów
tel. 18 / 445 06 86, 18 / 474 15 41, 502 672 023.

nAZWA dROgi / uliCy StAndARd

Powroźnik- tylicz V



Standardy zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej 
nr 971 w okresie zimowym 2012/2013

StAndARd OPiS StAndARdu

I a jezdnia odśnieżona na całej
długości i szerokości

a jezdnia posypana na całej
długości i szerokości materiałem
chemicznym

a chodniki odpłużone
i posypane mieszanką środków
chemicznych i uszarstniających 

a przy temp. poniżej -100C
konieczne stosowanie
mieszaniny środków
chemicznych i uszarstniających

do 3 godz.

do 6 godz.

do 6 godz.

do 24 godz.

Jezdnia:
a śnieg luźny może
zalegać 
a błoto pośniegowe
może występować 
a nie dopuszcza się
występowania zasp
śnieżnych
i zajeżdżonej warstwy
śniegu

Pobocza

Chodniki

Chodniki na obiektach
inżynierskich 

2 godz.

2 godz.

2 godz.

2 godz.

2 godz.

a gołoledzi

a szronu

a szadzi

a lodowicy

a śliskości
pośniegowej

II a jezdnia odśnieżona na całej
długości i szerokości

a jezdnia posypana na całej
długości i szerokości mieszaniną
materiału chemicznego
i uszarstniającego
niechemicznego

a chodniki odpłużone
i posypane mieszanką środków
chemicznych i uszarstniających 

do 4 godz.

do 4 godz.

do 6 godz.

do 8 godz.

do 8 godz.

do 24 godz.

Jezdnia:
a śnieg luźny może
zalegać 
a błoto pośniegowe
może występować 
a zaspy mogą
występować

a Pobocza

a Chodniki

a Chodniki na
obiektach
inżynierskich

4 godz.

4 godz.

4 godz.

4 godz.

4 godz.

a gołoledzi

a szronu

a szadzi

a lodowicy

a śliskości
pośniegowej

dOPuSZCZAlne OdStĘPStWA Od StAnu nAWieRZCHni OPiSAnegO
StAndARdeM Z OKReŚlenieM CZASu, W JAKiM SKutKi dAnegO ZJAWiSKA
AtMOSFeRyCZnegO POWinny ByĆ uSuniĘte (ZliKWidOWAne)

PO uStAniu OPAdÓW Śniegu Od StWieRdZeniA ZJAWiSKA
AtMOSFeRyCZnegO luB
POWZiĘCiA uWiARygOdniOnyCH
inFORMACJi O JegO WyStąPieniu



Standardy zimowego utrzymania dróg gminnych
w okresie zimowym 2012/2013

StAndARd OPiS StAnu utRZyMAniA
dROgi dlA dAnegO
StAndARdu

IV Jezdnia odśnieżona na całej
szerokości łącznie z połową
poboczy.
Jezdnia posypana na:
a skrzyżowaniach z drogami
o nawierzchni ulepszonej
a skrzyżowaniach z koleją
a odcinkach o pochyleniu > 4%
a przystankach i zatokach
autobusowych
a w obrębie dróg biegnących
w sąsiedztwie rzek i potoków
a odcinkach dróg biegnących
wzdłuż skarp o znacznym
nachyleniu

dotyczy jezdni i poboczy
a luźny - 4 godziny
a zajeżdżony- występuje
a języki śnieżne - występują
a zaspy - do 4 godzin

W miejscach wyznaczonych:
a gołoledź - 4 godziny
a pośniegowa - 8 godzin
a lodowica - 8 godzin

V Jezdnia odśnieżona na całej
szerokości łącznie z połową
poboczy.
Jezdnia posypana na:
a skrzyżowaniach z drogami
o nawierzchni ulepszonej
a skrzyżowaniach z koleją
a odcinkach o pochyleniu > 4%
przystankach i zatokach
autobusowych
a w obrębie dróg biegnących
w sąsiedztwie rzek i potoków
a odcinkach dróg biegnących
wzdłuż skarp o znacznym
nachyleniu

dotyczy jezdni i poboczy
a luźny - 8 godziny
a zajeżdżony- występuje
a języki śnieżne - występują
a zaspy - do 8 godzin

W miejscach wyznaczonych:
a gołoledź - 8 godziny
a pośniegowa - 16 godzin
a lodowica - 16 godzin

VI Jezdnia zaśnieżona
Prowadzi się interwencyjne
odśnieżanie w zależności od
potrzeb w uzgodnieniu
z Zamawiającym.
Jezdnie posypane po
odśnieżaniu w miejscach
wyznaczonych przez
Zamawiającego.

dotyczy jezdni i poboczy
a luźny - 8 godziny
a zajeżdżony- występuje
a języki śnieżne - występują
a zaspy - do 8 godzin

W miejscach wyznaczonych:
a wszystkie rodzaje śliskości po
odśnieżaniu - 2 doby

dOPuSZCZAlne OdStĘPStWA Od StAndARdu

PO uStAniu OPAdÓW Śniegu Od StWieRdZeniA
WyStĘPOWAniA ZJAWiSK
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