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Szanowni Mieszkańcy,Szanowni Mieszkańcy,Szanowni Mieszkańcy,Szanowni Mieszkańcy,    
 

Tegoroczna wiosna niestety nie rozpieszcza nas ani pięknymi słonecznymi 
dniami ani przyjemnym ciepłem. Nie brakuje obfitych opadów. Skutkuje to kolejną 
akcją przeciwpowodziową na „Folwarku”, poobrywanymi drogami, zerwanymi 
mostkami. Łączne straty to niebagatelna kwota ponad 800.000 zł. Duża woda 
w Popradzie, brudna woda w kranach. Jak z tego cieknącego „żuru” zrobić herbatę? 
Sytuacja, która powtarza się regularnie. Skoro płacimy za wodę, i to niemało, chcemy 
by była odpowiedniej jakości. Niestety nie wszyscy w Przedsiębiorstwie Gospodarki 
Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie chcą to zrozumieć. Ani ja ani Rada nie możemy 
zgodzić się na stałe żądania podwyżek cen wody i ścieków, nieustanne 
rozkopywanie chodników i dróg. Funkcjonowanie samodzielnego przedsiębiorstwa 
zależy wyłącznie od sprawnego nim zarządzania stąd konieczność zmian, które 
nastąpiły w ostatnim miesiącu. Będzie to z korzyścią tak dla nas mieszkańców jak 
i pracowników. A że można coś zmienić to widać po znacznie przejrzystszej wodzie 
w kranach, mimo deszczu w ostatnim tygodniu maja, czy też wymianie sieci 
wodociągowej w ul. Zefirka.  

Wiosna przyniosła nam również sporo radości dzięki świetnej postawie 
siatkarek. Zdobycie złotego medalu to, obok olbrzymiego sukcesu sportowego, 
znakomita promocja naszej Gminy. To liczne artykuły prasowe a przede wszystkim 
godziny transmisji telewizyjnej, w której Muszyna powtarza się dziesiątki razy. Czy 
potrafimy to wykorzystać zależy tylko od nas wszystkich. Dziś na meczach 
„Muszynianki” pojawiają się nawet ci, którzy nie tak dawno chcieli tę nazwę wymazać 
za wszelką cenę.  

Wiosna to także czas na rozpoczęcie inwestycji. Pierwsza już został 
zrealizowana. Centrum uzdrowiskowe Złockiego otrzymuje nowy wizerunek. Kolejne 
realizujemy, a następne przed nami. Podobnie jak w ubiegłym roku informacje 
umieszczać będziemy w biuletynie i na tablicy obok urzędu, która z pewnością 
zapełni się w całości. Realizowane w różnych miejscach i zakresie powoli, lecz 
systematycznie zaczynają wypełniać przestrzeń gminy i zmieniać rzeczywistość. 
Oczywiście obok problemów dużych, na których rozwiązanie potrzeba czasu 
zdarzają się drobne acz bardzo uciążliwe. Proszę, więc Państwa o bezpośrednią 
interwencję do mnie. Nie zawsze i nie każdy pracownik jest zainteresowany 
szukaniem sobie dodatkowego zajęcia.  

Na koniec temat ważny i na czasie. Czystość, porządek i bezpieczeństwo. 
Podejmowane przez nas starania bez wsparcia społecznego nie mają szans na 
uzyskanie efektu. Idea państwa solidarnego to idea, w której każdy z nas czuje się 
odpowiedzialny za wszystko, co rozgrywa się wokół niego. Nie tylko narzeka, ale 
stara się włączyć w dokonywanie przemian. Mimo, iż policyjne statystki mówią, że 
jesteśmy jedną z najbezpieczniejszych miejscowości na Sądecczyźnie mamy 
problemy, których zlikwidowanie wymaga czasu i wspólnego działania. Liczę, iż 
zechcecie Państwo włączyć się w tę sprawę.  

 Waldemar Serwiński 
Burmistrz  

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 
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Złoto dla Muszyny 
 

Play... sygnał do rozpoczęcia nowej gry padł    
w prima aprilis. Tradycyjny dzień żartów, ale siatkarki 
„Muszynianki - Fakro” przestały już żartować.  

Play-off najbardziej mordercza forma gry, 
przegrany odpada. Wszystko od początku. Aby 
sięgnąć po złoto trzeba pokonać trzech rywali, wygrać 
9 meczy, a wszystko to w szalonym rytmie: sobota, 
niedziela, środa, sobota... Organizm odmawia 
posłuszeństwa. Oprócz tradycyjnych sportowych 
elementów, kondycji, techniki, taktyki tak naprawdę 
tylko pasja, ambicja i wiara pozwala wytrzymać ten 
rytm. Wiara góry przenosi a tym razem przeniosła 
stolicę żeńskiej siatkówki do Muszyny. 

Bielsko triumfator Pucharu Polski w pokonanym 
polu. Plan wykonany, ale czy można zadowolić się 
czwartym miejscem. Kalisz - najlepsza drużyna 
ligi, walka do upadłego i zwycięstwo 3:2. Piła - 
ostatnia przeszkoda. Mecz u siebie, ale wcale nie 
łatwiej. Tie-break, ostatnia wygrana piłka. Złoty 
krążek zawieszony na piersiach daje przepustkę 
do Ligi Mistrzyń. Bergamo, Cannes, Moskwa... w Muszynie. Prawdziwy taniec 
z gwiazdami rozpocznie się 29 listopada. Czy ktoś marzył o tak fantastycznej 
promocji małego miasteczka znad granicy polsko - słowackiej? 

 

 
 
 
Amfiteatr „Zapopradzie” tętni dziecięcym gwarem  

 
 
W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program 

Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska – Republika Słowacka Mikroprojekty 
przez Euroregion Tatry w dniach 10 - 11 czerwca 2006 r. zrealizowana została 
pierwsza część projektu „Poznajmy się Muszyna – Lipany – Piwniczna”, która 
obejmowała imprezę kulturalno-rekreacyjną: Podchody harcerskie „Niezapominajka” 
połączone z rajdem turystycznym, przeglądem piosenki rajdowej zaprzyjaźnionych 
miejscowości Muszyna – Lipany – Piwniczna. Celem imprezy było pogłębienie, 
a następnie utrzymanie kontaktów pomiędzy Muszyną, Piwniczną (po stronie 
polskiej) i Miastem Lipany (po stronie słowackiej), integracja dzieci i młodzieży 
polskiej i słowackiej, propagowanie turystyki jako formy aktywnego wypoczynku 
wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie i inspirowanie zainteresowań młodych ludzi oraz 
promocja Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Organizatorami byli Burmistrz 
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Muszynie oraz MGOK w Muszynie. 

W imprezie udział wzięło około 340 dzieci. W sobotę zaprezentował się zespół 
młodzieżowy z MGOK w Muszynie oraz odbył się przegląd piosenki rajdowej 
w wykonaniu reprezentantów zaprzyjaźnionych miejscowości. Z kolei w niedzielę                      
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zorganizowano zespołowe rozgrywki sportowo-rekreacyjne, pokazy modelarskie 
i starty balonów na ogrzane powietrze, liczne konkurs z nagrodami, występ zespołu 
Šarišká Lipa, dziecięcego zespół z Lubotina a także młodzieży pod patronatem 
MOGK Muszyna. 

Natomiast druga część projektu obejmować będzie dwie imprezy kulturalne: 
„Jarmark Muszyński” w dniu 22 lipca br. i „Muszyna lata 20, lata 30” w dniu 23 lipca 
br. Z kolei trzecia część projektu to impreza sportowa pt.: „Od przedszkola do 
mistrzostwa” obejmująca turniej piłki siatkowej zaprzyjaźnionych miejscowości na 
przełomie września i października br.  

Miasto Muszyna będzie pełniło rolę gospodarza festiwalowych koncertów 
w ramach IX Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych 
„Święto Dzieci Gór”, organizowanego przez Małopolskie Centrum Kultur Sokół 
w Nowym Sączu, które odbędą się w dniach 26 i 29 lipca br. w Muszynie 
w amfiteatrze „Zapopradzie”. 
 
 
Przywracamy blask uzdrowisku Muszyna - Złockie  

 
 

Zakończone zostały prace związane z pierwszym etapem modernizacji części 
uzdrowiskowej wsi Złockie. W wyniku realizacji tego zadania wykonane zostało 
oświetlenie uliczne na odcinku od szkoły do kościoła, a także ułożono chodnik 
o powierzchni prawie 1000 m2 z kostki brukowej. Wyremontowano znaczną część 
traktu pieszo-rowerowego wzdłuż obiektów sanatoryjno-wczasowych poprzez m.in. 
rozebranie chodnika z płyt betonowych na powierzchni 2718 m2 i ułożenie w to 
miejsce kostki brukowej. Ponadto wyremontowany został ciąg pieszy wzdłuż potoku 
Szczawnik gdzie ułożony został chodnik z kostki brukowej na obszarze 1280 m2.    
Na wszystkich wymienionych odcinkach zamontowane zostały także ławki parkowe 
i kosze na śmieci. Odcinek wzdłuż obiektów sanatoryjnych dodatkowo upiększają 
kwiatowe figury zwierząt.  

Zadanie to współfinansowane było przez Unię Europejską - Sektorowy 
Program Operacyjny pn. Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego 
oraz obszarów wiejskich 2004-2006; Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów 
wiejskich; Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa 
kulturowego. Wsparcie finansowe zamknęło się kwotą 450.000 zł. Pozostałe środki  
tj. 322.834 zł zostały pokryte z budżetu gminy.  
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Jeśli potrzebna pomoc… - usługi opiekuńcze 

 
Jeżeli jesteś osobą samotną, która z powodu wieku, choroby lub innych 

przyczyn potrzebuje pomocy drugiej osoby, a nie może sama jej uzyskać, lub rodzina 
z jakiś przyczyn nie może zapewnić pomocy – możesz starać się o przyznanie usług 
opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Muszynie. 

OPS oferuje, w ramach usług opiekuńczych, pomoc w zaspakajaniu 
podstawowych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez 
lekarza oraz w miarę możliwości zapewnianie kontaktów z otoczeniem. Z kolei 
specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane po przedstawieniu 
zaświadczenia lekarskiego określającego rodzaj schorzeń lub niepełnosprawności.  

Odpłatność za usługi, zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/219/2004 Rady Miasta 
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31.08.2004 r. w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia 
z opłat jak również tryb ich pobierania, ustala się w zależności od dochodu na osobę 
w rodzinie lub osoby samotnie gospodarującej. 

Koszt pełnopłatnej godziny usługi opiekuńczej obecnie wynosi 9.60 zł. 
 

Odpłatność za usługi opiekuńcze przedstawia poniższa tabela: 
Wysokość odpłatności w % od kosztu usług Dochód na osobę wg 

normatywnego wskaźnika 
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej Osoba samotna 
(461 zł) 

Osoba w rodzinie  
(316 zł) 

Do 100 % bezpłatnie bezpłatnie 
101% - 150 % 15% 25% 
151% - 200% 25% 35% 
201% - 250% 35% 50% 
251% - 300% 50% 70% 
301% - 350% 80% 90% 
Powyżej 351% 100% 100% 
  

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze przedstawia poniższa tabela: 
Wysokość odpłatności w % od kosztu usług Dochód na osobę wg 

normatywnego wskaźnika 
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej Osoba samotna 
(461 zł) 

Osoba w rodzinie  
(316 zł) 

Do 100 % bezpłatnie bezpłatnie 
101% - 150 % 10% 20% 
151% - 200% 20% 30% 
201% - 250% 30% 50% 
251% - 300% 60% 80% 
301% - 350% 80% 100% 
Powyżej 351% 100% 100% 
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Częściowe lub całkowite zwolnienia z ww. opłat można uzyskać poprzez 
osobiste złożenie wniosku lub przez pracownika socjalnego w szczególnych 
sytuacjach, takich jak: 
− korzystanie, z co najmniej dwóch rodzajów usług; 
− ponoszenie opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku 

wsparcia lub innego typu placówce; 
− występowanie długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności, 

w przypadku śmierci członka rodziny, strat materialnych powstałych na skutek 
klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z pracownikiem 
socjalnym lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (0-18) 471-41-15 w dniach 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. 

 
Muszyna wyróżniona w plebiscycie „Trzy Korony Małopolski” 

 
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna wzięła udział             

w plebiscycie „Trzy Korony Małopolski”. Ideą plebiscytu było 
wyróżnienie miast, które w ciągu obecnej kadencji samorządowej 
zasłużyły na miano najbardziej gospodarnych i przyjaznych swym 
obywatelom. Organizatorami plebiscytu była Gazeta Krakowska, 
Telewizja Polska SA, Oddział w Krakowie oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 
Małopolski. Aby zgłosić swój udział należało wypełnić ankietę plebiscytową, opisać, 
co najmniej pięć inicjatyw, które podczas bieżącej kadencji samorządowej zostały 
zrealizowane z sukcesem. Dodatkowo brane były pod uwagę głosy mieszkańców.    
W konkursie udział wzięło 45 miejscowości. Kapituła rankingu, pod przewodnictwem 
marszałka Janusza Sepioła, oceniała miasta w trzech kategoriach. Kategoria I - 
miasta do 15 000 mieszkańców i tu zwyciężył Chełmek a wyróżnione zostały 
Dobczyce, Muszyna i Sucha Beskidzka. W kategorii II - miasta od 15 000 do 30 000 
mieszkańców laureatem został Libiąż a wyróżnienia przypadły Dąbrowie 
Tarnowskiej, Krynicy-Zdrój i Niepołomicom. Z kolei w kategorii III miasta powyżej 
30 000 mieszkańców zwyciężyło Brzesko a wyróżnienia otrzymały Andrychów, Nowy 
Targ i Tarnów. Laureaci otrzymali statuetki i dyplomy a wyróżnieni dyplomy.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom, kuracjuszom oraz 
sympatykom Muszyny, którzy w tym plebiscycie oddali swój głos na nasze miasto.  

 
„Fundusz Kropli Beskidu” i jego środki na ochronę wód 

 
„Fundusz Kropli Beskidu” to projekt, którego celem jest wspieranie finansowe 

inicjatyw obywatelskich na rzecz poszanowania dziedzictwa wodnego Beskidów. 
Fundusz powstał w 2005 r. jako inicjatywa firm Coca-Cola i „Fundacji Partnerstwo 
dla Środowiska”. Adresatami programu są organizacje pozarządowe, szkoły, 
przedszkola, domy kultury, grupy nieformalne z Muszyny, Krynicy, Piwnicznej 
i Rytra. Najciekawsze projekty otrzymują wsparcie finansowe do 7.000 zł. 
W bieżącym roku przyznano dotacje dla: Stowarzyszenia „Klucz Muszyński” 
w Muszynie - „Udostępnienie i ochrona stawu Czarna Młaka w Powroźniku” 
i „Zagospodarowanie źródła za cerkwią w Szczawniku”, Zespołu Szkolno 
Przedszkolnego w Złockiem - „Źródełko kwaśnej wody w Andrzejówce”, 
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Poprad w Muszynie - „Przywrócenie 
funkcji studni miejskich przy ulicach Grunwaldzkiej, Zazamcze i Piłsudskiego”.  

Część z wymienionych zadań wykonana zostanie przy współpracy i udziale 
finansowym Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.  
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Apel 

 
„Piękna i czysta Muszyna 2006” 

 
Almanach Muszyny 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej 
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Muszynie 

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Muszynie  
 

Co roku w okresie sezonu zimowego i letniego Gmina Muszyna ma wielu 
gości, którzy spędzają wspólnie z nami swoje wakacje bądź jak to się dzieje coraz 
częściej z racji szybkiego tempa życia - przybywają do nas na krótkie weekendowe 
pobyty. Mamy coraz więcej przyjaciół w Polsce i poza jej granicami. Tak jak każdej 
miejscowości uzdrowiskowej zależy nam, aby jak najwięcej osób odwiedzało nasz 
gród nad Popradem. Od tego zależy przecież, ile będzie nowych miejsc pracy. 
Poczynione w ostatnim czasie nowe inwestycje: mosty w Leluchowie oraz na 
Muszynce, pijalnia za Popradem, amfiteatr, a także zapowiadane kolejne, takie jak 
basen na Zapopradziu i wyciąg narciarski w Szczawniku będą sprzyjały 
zachęceniu gości z Polski i świata do wizyty u nas. Turyści poszukują 
miejscowości oferujących możliwości korzystania z atrakcji naturalnego 
środowiska i ciekawego spędzenia czasu, ale zwracają także ogromną uwagę na 
walory estetyczne danej miejscowości. W tym przypadku, jak pewnie wszyscy się 
zgodzą, mamy wiele wspólnie do zrobienia. 

Apelujemy do członków naszych organizacji, do wszystkich mieszkańców 
miasta i gminy Muszyna, do władz samorządowych oraz dysponentów bazy 
turystycznej i gastronomicznej o podjęcie wspólnego wysiłku na rzecz estetyzacji 
i wysprzątania naszej miejscowości, aby Gmina Muszyna w roku 2006 była piękna 
i czysta na przybycie naszych gości.  

Konieczny jest wysiłek, który każdy może i powinien podjąć we własnym 
zakresie: wysprzątanie ogrodów i otoczenia domów, stałe wycinanie traw 
i chwastów, usuwanie śniegu i lodu z chodników, odnowienie ogrodzeń i elewacji, 
pozbycie się tak zwanych „przydasi”, które szpecą otoczenia domów. Ale 
potrzebne są także prace poważniejsze w zakresie naprawy chodników 
i parkingów, poprawy oświetlenia, wykaszanie trawy na ciągach spacerowych oraz 
wzdłuż dróg, poprawa dostępności do Popradu poprzez przygotowanie plaż 
i wycinkę chaszczy.  

Wysoko należy ocenić prowadzony na Zazamczu konkurs na najpiękniejszy 
ogród. Proponujemy organizowanie takich konkursów przez wszystkie komitety 
osiedlowe. Każdy teren i obiekt ma swojego właściciela. Czy jest on miejscowy, 
czy też mieszka poza Gminą Muszyną na stałe – nie ma to znaczenia, 
obowiązkiem właściciela jest zadbanie o swój teren i obiekt. 

Naprawdę często niewielkim, ale wspólnym i systematycznym wysiłkiem 
możemy zrobić wiele dla upiększenia naszego miasta i gminy. 

 
 

AM 
Bożena 

Mściwujewska-Kruk 

TMZM 
Adam Mazur 

TPSP 
Krystyna Łotek 

TKKF 
Andrzej Koszucki 

 


