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Szanowni Państwo, 

 
 

Zbliżają się najradośniejsze i pełne nadziei dni - Święta 
Wielkiej Nocy, święta chwały i obietnicy zmartwychwstania, 
świadectwa zwycięstwa dobra nad złem.  
Są to także dni radości rodzinnej, połączonej z gestem pojednania 

i życzliwości - i właśnie tego serdecznie życzymy wszystkim 
mieszkańcom i gościom Ziemi Muszyńskiej. Życzymy, aby te szczególne 
dni wypełnione były atmosferą szczęścia, a zdrowie, pomyślność 
osobista i wzajemny szacunek były udziałem każdego z nas. 

Niech zmartwychwstały Chrystus przyniesie nam wszystkim 
dobroć i miłość pełną serca otwartego dla drugich, pogodę ducha 
i zadowolenie z każdego momentu życia.  

Oby wszędzie zabrzmiało radosne „Alleluja” jako znak radości 
z nadziei zmartwychwstania.  

 
 

Andrzej Gancarz 
Przewodniczący Rady  

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 

Waldemar Serwiński 
Burmistrz  

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 
 
 
 
 

Muszyna będzie miała plan przestrzenny 
 
Miasto Muszyna od stycznia 2004 r. nie posiada planu zagospodarowania 

przestrzennego. Prace nad uchwaleniem nowego planu zostały rozpoczęte przed 
grudniem 2003 r. i do dnia dzisiejszego nie zostały ukończone ze względu na skargi 
kilku mieszkańców Muszyny do tego planu. Stwarza to ogromne utrudnienie 
w realizowaniu inwestycji gminnych jak i osób prywatnych  

Naczelny Sąd Administracyjny 29 marca br. oddalił skargę kasacyjną 
mieszkańca Muszyny (ostatnia skarga będąca przedmiotem postępowania 
sądowego) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, co 
otwiera drogę do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Muszyna. Wyrok NSA jest ostateczny. 
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Ochrona przed wielką wodą  
 
Pierwsze rozmowy dotyczące rozpoczęcia budowy wału 

przeciwpowodziowego rozpoczęły się w 2004 r. z Małopolskim Zarządem Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Krakowie. W trakcie prowadzonych rozmów gmina 
zobowiązała się do opracowania koncepcji obwałowania. Opracowanie takie 
wykonało Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Konsultingowe „HYDROMAX” Sp z o.o. 
z Krakowa za kwotę 55.000 zł. Przedstawiło ono dwa warianty obwałowania. 
Pierwszy polegający na budowie bulwaru betonowego z okładziną kamienną na 
lewym brzegu Popradu. Drugi - budowie bulwaru betonowego z okładziną kamienną 
z częściowym wykonaniem wału ziemnego. Opracowanie to zostało przedstawione 
mieszkańcom ul. Kościuszki i Leśnej. W październiku 2005 r podpisane zostało 
porozumienie pomiędzy Marszałkiem Województwa Małopolskiego a gminą Muszyna 
na finansowanie opracowania dokumentacji technicznej. W grudniu 2005 w siedzibie 
Urzędu odbyło się spotkanie mające na celu wybranie ostatecznej koncepcji 
obwałowania. Jednak ze względu na zmianę przepisów dotyczących obliczania 
poziomu wody powodziowej konieczne było dostosowanie opracowanej koncepcji do 
nowych warunków prawnych oraz jej ponowne uzgodnienie. W dniu 25 marca 2006 r. 
został wybrany wariant budowy lewego obwałowania w postaci bulwaru betonowego 
z obustronną okładziną kamienną o długości 1970 mb i prawego obwałowania 
w postaci bulwaru betonowego z obustronną okładziną kamienną o długości 1420 
mb. Rozwiązanie takie uzyskało pozytywną opinię Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Popradzkiego Parku Krajobrazowego. 
Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Krakowie przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej, którą 
będziemy współfinansować.  

W tym samym czasie przygotowaliśmy dokumentację techniczną stabilizacji 
osuwiska z odpowiednimi badaniami geologicznymi przy drodze do Leluchowa na 
Lesiku wraz z pozwoleniem na budowę za kwotę 190.320 zł. Oczekujemy obecnie na 
decyzję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyznania 
promesy z programu „Osłona przeciwosuwiskowa” finansowanego z Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego. Wystąpiliśmy również o dodatkową dotację z budżetu 
państwa na to zadanie.  

Łączny koszt wykonania zabezpieczenia osuwiska i wałów (nie wliczając w to 
części drogowej) wyniesie około 25 mln zł.  
 
 
Głodne zwierzęta były w Wojkowej 
 

W związku z pojawiającymi się w ostatnim okresie informacjami w mediach 
(Wiadomości TVP, Kronika Krakowska) o głodzonych zwierzętach będących 
własnością obywatela Wielkiej Brytanii Stephana Drew i zainteresowaniem tą 
sprawą, pragniemy Państwa poinformować, iż również na terenie naszej gminy 
przebywały zwierzęta ww. właściciela. 

Początkiem lutego 2004 r. do tut. Urzędu dotarły informacje, że w Wojkowej 
w sposób niewłaściwy przetrzymywane są zwierzęta. W trakcie pierwszej wizji 
terenowej pracownicy tut. Urzędu mogli naocznie przekonać się o tym fakcie. 
Niezwłocznie zawiadomiony został Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu, 
Komisariat Policji w Muszynie i wraz z pracownikami Urzędu przeprowadzono kolejne 
oględziny w terenie. Ustalono, że na terenie przedmiotowego gospodarstwa znajdują 
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się: 75 owiec, 17 koni, 2 krowy szkockie, 2 jaki, 2 psy. Część zwierząt przebywała 
w tunelu foliowym bez podłoża ściółkowego oraz dostępu do wody. Poza tunelem 
foliowym, bez jakiejkolwiek osłony przed warunkami atmosferycznymi, przebywały 
pozostałe zwierzęta. W ocenie pracowników tut. Urzędu zwierzęta były wyraźnie 
osłabione, brudne, zaniedbane, niedożywione, sprawiające wrażenie chorych. 
Dodatkowo około 10 m od hodowli znaleziono padnięte zwierzęta - owce młode 
i dorosłe, a także konia. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu sporządził 
protokół z miejsca oględzin i, ku naszemu zaskoczeniu, nie stwierdził 
niehumanitarnego traktowania zwierząt. Zalecił jedynie usunięcie padłych zwierząt 
oraz uzupełnienie dokumentów identyfikacyjnych i zaprowadzenie książki leczenia 
zwierząt. Nie zgadzając się ze stanowiskiem lekarza weterynarii wystosowaliśmy do 
niego pismo wnioskując o sporządzenie protokołu odzwierciedlającego w pełni stan 
rzeczywisty. Kopię tego pisma przesłaliśmy do Wojewódzkiego Inspektoratu 
Weterynarii w Krakowie wraz z dokumentacją zdjęciową. Niestety Powiatowy Lekarz 
Weterynarii podtrzymał swoje stanowisko i nie znalazł podstaw prawnych 
wnioskowania do burmistrza o odebranie zwierząt właścicielowi.  

W międzyczasie, gdy trwała wymiana korespondencji, po dwóch tygodniach 
od momentu dokonania oględzin w Wojkowej wszystkie zwierzęta zostały 
wywiezione z terenu naszej gminy.  

 
 

Otwarcie amfiteatru - 30 kwietnia 2006 r. 
 

W ostatnią niedzielę kwietnia nastąpi oficjalne otwarcie amfiteatru przy Al. 
Zdrojowej w Muszynie. W programie m.in. poświęcenie obiektu, atrakcje dla dzieci 
oraz koncert zespołu PERFECT. Serdecznie zapraszamy.  

 
 

Ponad 7,5 mln zł pozyskanych środków zewnętrznych zasili inwestycje 
gminne w bieżącym roku 
 

Nadchodząca wiosna obok wyłaniających się spod śniegu stert śmieci 
(oj mamy, co sprzątać aż czasem dziw bierze skąd tyle tego...) niesie ze sobą 
początek zadań inwestycyjnych. A bieżący rok jest w nie bogaty. Obok 
przedstawionych w tabeli poniżej dochodzą do nich zadania przygotowywane 
i realizowane ze środków własnych. Są to m.in.: wykonanie asfaltowych nawierzchni 
dróg gminnych w Muszynie, Złockiem, Szczawniku, Andrzejówce, Jastrzębiku, 
Wojkowej, Powroźniku i Żegiestowie - łącznie 19 odcinków za kwotę około 860.000 zł 
(przetarg 11 kwietnia) w terminie do połowy czerwca, przebudowa chodników 
i oświetlenia przy ul. Piłsudskiego (jesteśmy w trakcie uzyskiwania zezwolenia na 
budowę). Istnieje również wielkie prawdopodobieństwo zrealizowania w bieżącym 
roku kanalizacji, wodociągu i drogi na osiedlu „Poręba” w Szczawniku. 
Przygotowujemy także na razie dokumenty niezbędne do zrealizowania wodociągu 
przy ul. Słonecznej i Polnej. Wykonane ponadto będą drogi z płyt betonowych, most 
nad Szczawniczkiem itp. Trwają również prace przygotowawcze do realizacji II etapu 
budowy centrum rekreacji i wypoczynku na Zapopradziu polegające na opracowaniu 
niezbędnego studium wykonalności, na które uzyskaliśmy zewnętrzne środki 
finansowe. Do tego z pewnością dojdą liczne remonty bieżące i prace wykonywane 
przez pracowników gminy.  

Planowany na rok bieżący program inwestycyjno - remontowy powinien 
przekroczyć kwotę 12,5 mln zł.  
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Zadania współfinansowane z funduszy zewnętrznych 
 

  
Nazwa zadania 

Wartość 
zadania 

w zł  

Uzyskana 
dotacja 

w zł  

Własne 
środki 
w zł 

1. INTERREG IIIA + Województwo Małopolskie 
„Budowa kanalizacji sanitarnej Żegiestów 
Zdrój”  2 533 000 1 997 890  535 110

2. INTERREG IIIA 
Poprawa dostępności obszaru pogranicza 
poprzez oznakowanie trasy rowerowej oraz 
modernizację drogi lokalnej nr 2510054 
Leluchów–Dubne–Wojkowa etap I 1 800 000 1 350 000 450 000

3. ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego + dotacja budżetu 
państwa „Kompleksowe uzupełnienie sieci 
wodnokanalizacyjnej gminy Muszyna” 
Kanalizacja sanitarna w Miliku, Andrzejówce. 
Oczyszczalnia ścieków w Andrzejówce. 4 785 302 3 349 711  1 435 591

4. SPO-ROL Sektorowy Program Operacyjny 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
żywnościowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich 2004-2006” Działanie 2.3. Odnowa 
wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa 
kulturowego. „Modernizacja części 
uzdrowiskowej wsi Złockie”. 772 834 455 000 317 834

5. SPO-ROL Sektorowy Program Operacyjny 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
żywnościowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich 2004-2006” Działanie 2.3. Odnowa 
wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa 
kulturowego. „Modernizacja centrum wsi 
Powroźnik”. 580 074 380 376 199 698

6. INTERREG IIIA Mikroprojekty + dotacja 
budżetu państwa „Poznajmy się Muszyna-
Lipany-Piwniczna Zdrój (cykl imprez)” 62 178 52 850  9 328

7. Likwidacja skutków klęsk żywiołowych 63 000 50 000 13 000
  OGÓŁEM 10 596 388  7 635 827 2 960 561

 

Powyżej zestawiliśmy zadania, na które otrzymamy dotacje w roku 2006 po 
ich zrealizowaniu. Specyfiką uzyskania wszystkich dotacji jest długotrwała 
procedura przygotowania zadania od strony formalnej, przygotowanie i złożenie 
wniosku oraz uzyskanie zapewnienia przyznania dotacji. Następnie zadanie jest 
realizowane i płacone ze środków budżetu gminy. Refundacja wypłaconych środków 
następuje w okresie od trzech do sześciu miesięcy od daty złożenia rozliczenia. Taka 
sytuacja wymusza na gminie konieczność zaciągania niejednokrotnie kredytów dla 
umożliwienia bieżącego rozliczania się z wykonawcami i składania wniosków 
o refundacje. 

   Waldemar Serwiński 
Burmistrz  

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 
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