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Szanowni Mieszkańcy Muszyny,

dr Jan Golba

Burmistrz Muszyny

  Bardzo dziękuję za kolejny już 
wybór mojej osoby na stanowisko 
Burmistrza Muszyny. Osiągnięty 
przeze mnie wynik wyborczy 
s i ęg a j ący  86  % przy jmuję  
z zadowoleniem i wdzięcznością, 
ale również i z pokorą przed 
zadaniami, jakie nas czekają 
w najbliższych latach.
    Z mojej strony dołożę wszelkich 
starań, aby nasza Gmina dalej 
rozwijała się dynamicznie, a nam 
wszystkim żyło się tutaj coraz 
lepiej.
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WESOŁYCH ŚWIĄT

Niech w te Święta w Waszych sercach  
zagości pokój, radość i szczęście. 

Niechaj maleńki Jezus Wam błogosławi 
w każdym dniu Nowego Roku.

Wszystkim Mieszkańcom Muszyny oraz miłym turystom
 z całego serca życzymy 

spełnienia marzeń i wszystkiego co najlepsze!

Przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy 

Uzdrowiskowej Muszyna

mgr Jerzy Majka
Burmistrz Muszyny 

dr Jan Golba



04

Nowa Rada Miasta i Gminy 

P
ierwszego grudnia 
br.  słowo „ślubuję” 
padło z ust nowo 
wybranych radnych 
podczas pierwszej 

inauguracyjnej sesji Rady 
Miasta i Gminy Uzdro-
wiskowej Muszyna. 
Prowadziła ją - zgodnie 
z tradycją - radna senior, 
Barbara Majerska. Po 
otrzymaniu zaświadczeń 
z rąk przewodniczącej 
Miejskiej Komisji 
Wyborczej Katarzyny 
Rymarczyk-Wajda, 
przysięgę złożyło 15 
radnych. Trzynastu spośród głosowania. w Muszynie nie ma miejsca wany nie głosował), 
piętnastu radnych stanowią- Można powiedzieć, że na kłótnie i przysłowiową wybrano na przewodniczą-
cych skład Rady Miasta wybory na Burmistrza były „parę w gwizdek”, a jest cego Jerzego Majkę pełnią-
i Gminy Uzdrowiskowej plebiscytem, który pokazał, tylko miejsce na dobrą cego tę funkcję przez ostat-
Muszyna to członkowie że aż 86% mieszkańców Mu- współpracę i pracę na rzecz nią kadencję, który dzięko-
Komitetu Wyborczego szyny ocenia Jego pracę mieszkańców. wał radnym za oddane na 
Jana Golby Wspólnota pozytywnie. Wynik imponu-      Podczas inauguracyjnej niego głosy oraz zdeklaro-
Samorządowa. Jedynie jący bo aż 3737 osób sesji ślubowanie złożył  także wał merytorycznie pracować 
Barbara Majerska i Marek głosowało na TAK. Burmistrz Jan Golba, który na rzecz Muszyny. 
Wójtowicz to radni, którzy      W tym miejscu nasuwa się rozpoczął  tym samym Następnie wybrano 
dołączyli do nowej Rady pytanie co z opozycją w Mu- kolejną kadencję swojego wiceprzewodniczących: 
z innych komitetów wybor- szynie? Spróbowałam zadać urzędowania. Po złożonym Mariusza Jurczyńskiego, 
czych. Przypomnę, że je podczas spotkania w biurze ślubowaniu została powołana który funkcję tą będzie 
jeszcze przed wyborami już Rady i … usłyszałam komisja skrutacyjna, której pełnił pierwszy raz oraz 
ośmiu radnych z KWW Jana śmiech!!! W Muszyńskiej zadaniem było przeprowadze- Ferdynanda Matląga.  
Golby i sam Burmistrz nie Radzie nie będzie opozycji, nie głosowań. Odbywające W nowej Radzie aż pięć 
mieli kontrkandydatów. wszyscy chcą razem się tajne głosowania potwier- osób to debiutanci: Tomasz 
Radni mogli w tej sytuacji współpracować na rzecz dziły, że w radzie panuje Bober, Andrzej Sułkowski, 
świętować zwycięstwo, Gminy. To wyjątkowo jednomyślność i nie ma Ryszard Bołoz, Marek Wój-
a Burmistrz musiał poczekać komfortowa sytuacja, która żadnych rozłamów. towicz, Elżbieta Kałuzińska.
na ocenę swojej pracy przez w Muszynie trwa już kilka W tajnym głosowaniu 14      Z grona radnych ubyło 
wyborców, podczas kadencji. Po prostu głosami "za" (zaintereso- przedstawiciela PiS, 

Ślubowanie nowo wybranych Radnych Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna FOT. ARCH. UMiGU MUSZYNA
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AStanisława Sułkowskiego, 3. Marcin Sekuła 4. Kazimierz Tomasiak
który przez wiele lat był 4. Jerzy Majka
związany z Radą i pełnił 5. Ryszard Bołoz Pan Andrzej Grzyb 
funkcję przewodniczącego. – Przewodniczący Zarządu Robert Mitro – Sołtys
Pan Sułkowski postanowił Członkowie Zarządu Członkowie Rady Sołeckiej
startować w wyborach do 1. Jakub Cieciura 1. Mariusz Stojda
Rady Powiatu i uzyskał 2. Andrzej Buszek 2. Katarzyna Kuziel
poparcie wyborców, a tym 3. Mariusz Opyd 3. Anna Gumulak
samym został radnym Bogdan Kałuziński 4. Adam Tlałka 4. Łukasz Mitro
powiatowym. Przy tej okazji - Przewodniczący Komisji
należy nadmienić, że Członkowie Andrzej Dziedzina – Sołtys
Muszyna wprowadziła do 1. Tomasz Bober Członkowie Rady Sołeckiej
Rady Powiatu nowosądec- 2. Marek Wójtowicz Pani Marlena Sało 1. Jan Rapacz
kiego aż 4-ch radnych na 6- 3. Elżbieta Kałuzińska – Przewodnicząca Zarządu 2. Izabela Tokarz
ciu wybieranych w tym 4. Piotr Rutka Członkowie Zarządu 3. Stanisław Groń
okręgu wyborczym, a dużo 5. Ferdynand Matląg 1. Łukasz Szymczyk 4. Józef Faron
większa od niej Krynica, 6. Jerzy Majka 2. Kinga Hojniak
tylko jednego. To swoisty 3. Jakub Bajorek
fenomen wyborczy, bo 4. Anna Sikora Wiktor Rusiniak – Sołtys
przecież na kandydatów Członkowie Rady Sołeckiej
Muszyny głosowali też 1. Stanisław król
wyborcy Krynicy, Rytra czy Ryszard Bołoz 2. Stanisław Jarzębak
Piwnicznej. Radnymi - Przewodniczący Komisji Pan Zbigniew Cisowski 3. Aleksandra Polańska
powiatowymi z Muszyny Członkowie – Przewodniczący Zarządu 4. Piotr Matuła
zostali Marta Adamczyk, 1. Lesław Drozd Członkowie Zarządu
Andrzej Gancarz, Stanisław 2. Barbara Majerska 1. Anna Szczypka
Sułkowski oraz 3. Jarosław Kempa 2. Elżbieta Ruchała Zofia Bołoz-Franczak
Włodzimierz Oleksy. 4. Damian Kocot 3. Bogusław Rams  – Sołtys
     Pierwsza robocza sesja 4. Jacek Wachna Członkowie Rady Sołeckiej
odbyła się 18 grudnia br. 1. Helena Cebula
Radni musieli się zmierzyć Piotr Rutka 2. Sabina Franczak-
m.in. z budżetem Gminy na - Przewodniczący Komisji Pan Jan Serafin Piotrowska
przyszły rok. Nowi radni Członkowie – Przewodniczący Zarządu 3. Halina Izworska
dokonali także wyboru 1. Lesław Drozd Członkowie Zarządu 4. Bogusław Potoniec
przewodniczących komisji 2. Damian Kocot 1. Zbigniew Pelaczyk
rady i członków tych 3. Elżbieta Kałuzińska 2. Wojciech Oleksy
komisji. W poszczególnych 4. Marek Wójtowicz 3. Kazimierz Pasławski Witold Strzelecki – Sołtys
komisjach będą pracowali: 4. Stanisław Piwowar Członkowie Rady Sołeckiej

   W wyborach, które odbyły 1. Ryszard Kałuziński
się 16 listopada br. wybrani 2. Jan Syjud
także zostali przewodniczący Piotr Jakiel – Sołtys 3. Wojciech Głąb
osiedli i zarządy osiedlowe Członkowie Rady Sołeckiej 4. Józef Jamrozowicz
oraz sołtysi i rady sołeckie. 1. Kazimierz Kopacz
Po raz pierwszy wybory do 2. Beata Prusak
tych organów były wyborami 3. Augustyn Liber Piotr Zabrzeski – Sołtys

Członkowie powszechnymi. 4. Marzena Skalniak Członkowie Rady Sołeckiej
1. Tomasz Bober A oto  wyniki wyborów do 1. Leszek Adamczyk
2. Andrzej Sułkowski zarządów osiedli i rad 2. Stanisław Franczak
3. Mariusz Jurczyński sołeckich. Zofia Woźniczka – Sołtys 3. Paweł Kuziel
4. Ferdynand Matląg Członkowie Rady Sołeckiej 4. Mariusz Wojnarowski
5. Marcin Sekuła 1. Józef Czyżycki

2. Katarzyna Woźniczka
Pani Dorota de Morże 3. Marta Oleksy Mieczysław Motyka 
Czerniec – Przewodnicząca 4. Robert Mężyk – Sołtys
Zarządu Członkowie Rady Sołeckiej
Członkowie Zarządu 1. Ryszard Chmielowski

Barbara Majerska 1. Agnieszka Barnowska Józefa Stec – Sołtys 2. Lidia Łukasik
- Przewodnicząca Komisji 2. Eugeniusz Markowski Członkowie Rady Sołeckiej 3. Czesław Oleksy
Członkowie 3. Jarosław Heilman 1. Łukasz Smetana 4. Monika Piwowar
1. Andrzej Sułkowski 4. Wioletta Dzikowska 2. Kazimierz Bołoz
2. Bogdan Kałuziński 3. Janusz Szymczyk

Zarząd Osiedla 
„Piłsudskiego”

Sołectwo Leluchów

Komisja Działalności 
Uzdrowiskowej, Zdrowia, 
Ochrony Środowiska 
i Zasobów Naturalnych

Sołectwo Milik
Zarząd Osiedla 
„Grunwaldzka”

Sołectwo Powroźnik
Komisja ds. Współdziałania 
i Współpracy Krajowej 
i Zagranicznej Zarząd Osiedla 

„Kościuszki”

Sołectwo Szczawnik

Komisja Rewizyjna
Zarząd Osiedla „Zazamcze”

Sołectwo Wojkowa

Komisja Planowania Sołectwo Andrzejówka
Przestrzennego, Budżetu, 
Budownictwa i Gospodar-
ki Komunalnej

Sołectwo Złockie

Sołectwo Dubne

Zarząd Osiedla 
„Śródmieście” Sołectwo Żegiestów

Komisja Oświaty, Kultury, 
Sportu, Turystyki, Spraw 
Samorządowych i Statuto-
wych Sołectwo Jastrzębik

Jarosław Kempa 
- Przewodniczący Komisji

Uzdrowiskowej Muszyna zaprzysiężona

I.W.



Ferdynand MatlągJerzy Majka

Elżbieta 
Kałuzińska

Piotr Rutka Marcin Sekuła
Andrzej 

Sułkowski
Marek Wójtowicz

Barbara 
MajerskaJarosław Kempa Damian Kocot

Ryszard BołozTomasz Bober Lesław Drozd Bogdan Kałuziński

Mariusz Jurczyński
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Kolejne miejsce w Muszynie, które 
odzyskało swój urok… 

C

meszny, osepowy, oraz 

jeszcze inne świadczenia. 

Romaniak „suplikował” 

zatem do Jegomościa 

o  umorzenie podatków, jako 

że nie miał przecie z czego 

zapłacić. W owych czasach 

muszyńscy  mieszczanie dość 

często „suplikowali” o ulgi 

w podatkach, tak więc 

prośba Łukasza Romaniaka 

była czymś naturalnym. 

Ciekawa jednak wydaje się 

być argumentacja, no
i odpowiedź księdza.  

Czytamy w dokumencie: ...  
co mi powódź w lecie nie 
zrujnowała, to mi się na 

jesień do cna spaliło żywem 
ogniem, a me cudem ze 
życiem uśli z ogniowych 
terminów... Proboszcz 

przychyla się do prośby, 
daruje na dwa lata podatki, 

Kapliczkę tę wybudował ale stawia warunek.  
Wystawisz kapliczkę! muszyński mieszczanin 

Wskazuje miejsce. Łukasz Romaniak w 1817 lub 
Właśnie to.

1819 r. Z dokumentów, jakie 

zachowały się w rodzinnym 

archiwum wynika, że po 

wielkiej powodzi w 1813 

roku, Łukaszowi 

Romaniakowi późną jesienią 

spalił się dom i całe 

gospodarstwo. Został wraz 

z liczną rodziną tylko w tym 

co miał na sobie. Dobrzy 

ludzie pomogli i przygarnęli 

pogorzelców na zimę, ale 

zbliżał się dzień św. Marcina 

i trzeba było muszyńskiemu 

proboszczowi uiścić podatki: 

zęsto zasta- budowle przestają straszyć 
nawiamy się i skłaniają do refleksji nad 
gdzie chcieliby- dawną zabudową miasta. 
śmy zamieszkać,      Zadanie pn. „Remont 
w tej sytuacji zabytkowej kapliczki i zago-

padają liczne określenia - spodarowanie przestrzeni 
tam gdzie jest spokojnie, publicznej” miało na celu 
cicho, bezpiecznie, zachowanie dziedzictwa 
elegancko. Muszyna kulturowego i historycznego 
połączyła te określenia poprzez wykonanie remontu 
w jedną całość. Dotychczas zabytkowej kapliczki domko-
niewykorzystane tereny stają wej zbudowanej w drugiej 
się miejscem relaksu dla połowie XIX w. 

czki przez Włodarzy wyma-mieszkańców i w szcze-      W ramach prac wykonano 
gało podejmowania trudnych, gólności turystów, którzy kompleksowe działania 
choć koniecznych decyzji, postanawiają skorzystać konserwatorskie tak pod 
aby zrealizować przedsię-z oferty Miasta. względem technicznym jak
wzięcie. Zatrzymując się      Kiedy patrzymy na duże i estetycznym. Prace te przy-
w tym miejscu możemy inwestycje typu obwodnica wróciły obiektowi utracone 
stwierdzić, że warto było Muszyny czy ogrody walory artystyczne oraz 
podjąć takie decyzje ponie-sensoryczne i rozglądamy wpłynęły na poprawienie 
waż przydrożna kapliczka na się wokół siebie, to bardzo parametrów cech technicz-
ul. Grunwaldzkiej nie tylko trudno jest nam zauważyć nych. Równolegle z pracami 
należy do polskiego folkloru, nawet bardzo istotne inwe- konserwatorskimi przy 
nie tylko stanowi ozdobę stycje czy zmiany jakie kapliczce uporządkowano 
krajobrazu Muszyny, ale wokół nas się dzieją. Często teren, poprzez zagospodaro-
przede wszystkim jest w potocznych rozmowach wanie zieleni. 
wyrazem wiary minionych słyszymy; „a u nas to nic się      W związku z realizacją 
pokoleń. Stała na uboczu nie robi”. Ale czy tak jest przedsięwzięcia wykonano 
zapomniana przez ludzi. naprawdę? Czy może zbyt remont fundamentów i od-
     Odnowiona idealnie szybko przyzwyczajamy się wodnienia, remont ścian 
wpisuje się w piękno tego do tego, co już zostało zewnętrznych i wewnętrz-
terenu. Jako znak kultu zrobione? nych oraz dachu. Natomiast 
religijnego postawiona      W Muszynie przy w zakresie zagospodarowania 
została z jakiegoś powodu… ul. Grunwaldzkiej jest przestrzeni publicznej - 
nie powstała przypadkowo… kapliczka obok, której otoczenia kapliczki, 
nawołuje, przypomina wszyscy przejeżdżamy ale wykonano remont schodów, 
o jakimś zdarzeniu. Jakim…?nie wszyscy wiemy, że chodnika z płyt kamiennych, 

stanowi ona cenny przykład zamontowano kamienną 
małej architektury sakralnej. ławkę, posadzono krzewy 
     Kapliczkę po latach, gdy bukszpanu, celem ochrony 
ząb czasu ją zniszczył, Wło- ścian kapliczki przed 

 darze Muszyny postanowili zachlapaniem oraz wykonano 
(cyt. Wit Kmietowicz - odnowić. Pamiętać trzeba, skalniak z roślinnością 
Muszyńśkie kapliczki)że na każdą inwestycję rodzimą. Obszar wokół 

trzeba czasu i pieniędzy. kapliczki stanowi przestrzeń 
Każdą inwestycję trzeba publiczną, której zagospoda-
przygotować (dokumentacje, rowanie wpłynęło na estetykę 
pozwolenia, uzgodnienia) miejsca znajdującego się 
i zgromadzić na nią obok zabytkowej kapliczki 
odpowiednie środki. Już na poprzez uporządkowanie 

Projekt współfinansowany początku 2014 roku zostały terenu w jaj najbliższym 
przez Unię Europejską pozyskane środki na otoczeniu. W wyniku realiza-

z zakresu małych projektów realizacje zadania co nie cji projektu wyremontowano 
w ramach działania 413 było łatwe i wymagało wielu zabytkową kapliczkę, która 
„Wdrażanie lokalnych starań. Dzięki temu w  Mu- jest jedną z niewielu zacho-

strategii rozwoju” objętego szynie jest coraz mniej wanych przykładów kapliczki 
Programem Rozwoju miejsc, gdzie nie dotarły domkowej w naszym rejonie. 

Obszarów Wiejskich na lata jeszcze środki unijne,      Dziś już wiemy, że podjęte 
2007 – 2013a puste place i zaniedbane starania o rewitalizację kapli-

Wartość projektu:
42 422,93 zł
Wykonawca robót:
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej sp. z o.o. 
w Muszynie

Kaplicza przy ul. Grunwaldzkiej FOT. ARCH. UMiGU MUSZYNA
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Trudno było się nam rozstać…

W
 październiku 8 czterogodzinnych spotkań, 
br. Nowosą- w których uczestniczyło 20 
deckie Sto- dzieci – uczniów szkół 
warzyszenie podstawowych i gimnazjum 
Pedagogów z terenu gminy Muszyna. 

„STOP” zakończyło Projekt wyłoniony został 
realizację projektu w ramach otwartego 
„Zajęcia integrujące konkursu ofert na realizację 
ogólnorozwojowe dla zadania publicznego w za-
dzieci niepełnosprawnych kresie nauki, szkolnictwa 
z terenu Gminy Muszyna”, wyższego, edukacji, oświaty 
współfinansowanego przez i wychowania. Dofinanso-
Miasto i Gminę Uzdrowi- wany został przez Miasto 
skową Muszyna. i Gminę Uzdrowiskową 
     Po wakacyjnej przerwie, Muszyna kwotą 4 504 zł.
we wrześniu br. dzieci Nowosądeckie Stowarzy-spotkanie podsumowujące wspólnym grillowaniu. 
uczestniczyły w zajęciach szenie Pedagogów „STOP” „Jesteśmy grupą”, w czasie      Na zakończenie prowadzą-
terenowych - „Wielozmysło- serdecznie dziękuje wszyst-których wesoło spędziliśmy cy zajęcia wręczyli uczestni-
we poznawanie przyrody kim, którzy przyczynili się czas uczestnicząc w tańcach kom pamiątkowe dyplomy 
w ogrodach sensorycznych do powodzenia tego przed-i zabawach integrujących. i słodycze. Przypomnijmy. 
w Muszynie”, a także sięwzięcia i zaprasza do Cały projekt zakończył W ramach programu 
w zajęciach plastycznych obejrzenia galerii zdjęć.„Rodzinny piknik jesienny” trwającego od maja do 
i rytmicznych w sali, z wy- na stadionie w Muszynie. października br. (o którym 
korzystaniem aktywnych M.W.Dzieci, razem z rodzicami, szerzej już pisaliśmy na 
metod pedagogiki zabawy. wzięły udział w rywalizacji stronie Muszyna.pl 
Październikowe zajęcia to sportowej, a następnie we w czerwcu br.) odbyło się 

Uczestnicy zajęć integrujących w Muszynie FOT. ARCH. N.S.P. „STOP”

Poradnia ginekologiczno-położnicza w Muszynie
w ramach umowy z NFZ

B

Szanowni Państwo, z nami od lat za wytrwałość 
     Z okazji zbliżających się i tym, którzy są z nami 
Świąt Bożego Narodzenia jak troszkę krócej za podjęcie 
również nadchodzącego dobrej decyzji. Dzięki Wam 
Nowego Roku, pragnę złożyć wszystkim mamy szansę 
Państwu życzenia zdrowia, rozwijać opiekę zdrowotną 
pomyślności oraz radości w naszej gminie.
z każdego nowego dnia. 
W tym miejscu chcę również 
podziękować wszystkim 
pacjentom SPZPOZ 
w Muszynie. Tym, którzy są 

ardzo dobra 
wiadomość dla 
mieszkanek 
gminy Muszyna 
i okolic. Już od 

1 grudnia 2014 r. panie 
mogą na miejscu w ośrodku 
zdrowia w Muszynie 
skorzystać z bezpłatnej 
wizyty w poradni 
ginekologiczno-położniczej 
jak i wykonać bezpłatną 
cytologię w ramach progra-
mu profilaktycznego. 
SPZPOZ w Muszynie jeszcze w miesiącu 
wygrał konkurs ogłoszony styczniu!!! Wszelkie 
przez Małopolski Oddział informacje można uzyskać 
Wojewódzki Narodowego pod nr telefonu 18 471 40 37 
Funduszu Zdrowia na lub bezpośrednio w rejestracji 
realizację tego typu świad- ośrodka zdrowia (Muszyna, 
czeń. Poradnia gineko- ul. Zefirka 6) na parterze. 
logiczno-położnicza będzie Zapraszamy pacjentki do 
czynna 3 razy w tygodniu. nowej poradni 
     W związku z faktem, iż ginekologiczno-położniczej 
poradnia ruszyła niedawno w Muszynie!
istnieją wolne terminy wizyt 

Godziny otwarcia poradni 
ginekologiczno-położniczej

w poniedziałki w godz. od 14.00 do 18.00
w środy w godz. od 9.00 do 13.00

w czwartki w godz. od 8.00 do 12.00

Katarzyna Kucia-Garncarczyk
Dyrektor SPZPOZ w Muszynie
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„Mussina - biskupie 
miasteczko” 

rodzy Państwo! 
Podczas trwania 
całego sezonu 
letniego na 
terenie naszego 

miasta i gminy odbywało się 
wiele interesujących 
wydarzeń artystycznych 
o których informowaliśmy 
Państwa w poprzednich 
wydaniach biuletynu. 
Powróćmy jednak do tych, 
wydarzeń, które wzbudziły 
największą sympatię 
uczestników i cieszyły się 
ogromnym zainteresowa-
niem zarówno mieszkańców 
Muszyny jak i gości 
wypoczywających 
w naszym uzdrowisku.
      

to musical 
o Muszynie, którego 
premiera odbyła 17 lipca 
2014 r. w muszyńskim 
amfiteatrze „Zapopradzie”. Scenariusz napisany został 
Podczas spektaklu przez Izabelę Bajorek - 
publiczność przeniosła się Dyrektora MGOK 
w świat opowieści, baśni w Muszynie, która zajęła się 
i legend o dawnej Muszynie. również reżyserią widowi-
Pojawiły się także ska, natomiast muzykę 
prawdziwe wątki historycz- skomponował Maciej Nieć, 
ne związane z procesem kompozytor z Nowego 
muszyńskich czarownic oraz Sącza - aranżer i pianista 
z pobytem na zamku mistrza zespołu „Lachersi”, który 
Jana Kochanowskiego (w tej czuwał nad stroną muzyczną 
roli wystąpił poeta Adam spektaklu.
Ziemianin). Nie zabrakło      Wykonawcami spektaklu 
również miłosnej historii byli młodzi ludzie - 
zakochanego zbójnika uczestnicy zajęć muzycz-
(odtworzył ją Tomasz Jarosz nych w muszyńskim 
solista Zespołu „Lachersi”), ośrodku, ich instruktorzy 
który za kradzieże, rozboje oraz dorośli, dla których „Czarownice”, „Zbójnik widowiska oraz wszystkim 
i inne występki został praca nad widowiskiem stała pojmany”, „Stary świat” występującym złożył sam 
skazany na karę kopania się miłym sposobem na i inne, które już po burmistrz Muszyny dr Jan 
studni na zamku w Muszy- spędzanie wolnego czasu, pierwszym wysłuchaniu Golba. Tego wieczoru 
nie. Sceny mówione wszyscy byli niezwykle publiczność próbowała nucić „Mussina…” wzruszała, 
przeplatały się z piosenkami, zaangażowani w tworzenie z wykonawcami. Śpiewanym bawiła i zachwycała ponad 
które wspaniale podkreślały wspólnego dzieła. Gościnnie utworom towarzyszyły tysięczną publiczność 
cały klimat musicalu. wystąpili: Tomasz Jarosz niezwykle widowiskowe z Muszyny i Krynicy - 
Nowoczesne brzmienie wokalista zespołu Lachersi układy choreograficzne, nad zgromadzoną w amfiteatrze 
utworów skomponowanych oraz Adam Ziemianin poeta którymi czuwała Izabela na Zapopradziu. I choć od 
i zaaranżowanych przez „Ziemi Muszyńskiej”. Natalia Bajorek. tego czasu minęło już trochę 
Macieja Niecia niezwykle Wielką niespodzianką dla Jak bardzo spodobał się czasu, „Mussina - biskupie 
wiarygodnie oddawały wykonawców oraz twórców musical tym, którzy obejrzeli miasteczko” jako artystyczne 
charakter każdej musicalu była tak tłumnie premierę świadczyły długie wydarzenie nie schodzi z ust 
opowiedzianej historii. przybyła publiczność, która owacje na stojąco, „bisy”, mieszkańców i przyjezdnych, 
Od tytułowej „Mussiny” z zaciekawieniem oglądała podziękowania i prośby którzy proszą o jak 
poprzez „Jarmark w trwający ponad dwie o więcej... Gratulacje najszybsze powtórzenie 
Muszynie”, „Studnice”, godziny spektakl.i podziękowania twórcom spektaklu. 

Musical o Muszynie, „Mussina - biskupie miasteczko” FOT. ARCH. MGOK

Taniec studnic podczas musicalu „Mussina” FOT. ARCH. MGOK

Rok pełen wydarzeń artystycznych
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Festiwal Wód Mineralnych 

Jarmark Muszyński

9 i 10 sierpnia 2014 r. 
w Muszynie odbył się 
„Festiwal Wód 
Mineralnych” promujący 
największe bogactwo tego 
regionu, którym są wody 
mineralne. Wydarzenie to 
od lat cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem zarówno 
wśród mieszkańców 
Muszyny jak i przyjeżdża-
jących do miasteczka 
turystów. Oprócz degustacji 
wód, przygotowano 
interesujący program 
artystyczny.
    Już 8 sierpnia w piątek na 
otwarcie festiwalu w mu-
szyńskim amfiteatrze 
„Zapopradzie” zaprezen-
towano musical o Muszynie 
„na bis” pt. „Mussina - 
biskupie miasteczko”, który 
zgromadził pełen amfiteatr 
zafascynowanej publiczno- „Janosik” z 1921 roku do 
ści. którego muzykę „na żywo” 
     W sobotę w godzinach wykonywał „Kwartet Jorgi”.
przedpołudniowych Podczas trwania całej 
w ogrodach miłości imprezy nie zabrakło zabaw, 
prezentowali się twórcy konkursów i wspaniałych 
muszyńscy, tam też pojawiła nagród, a także wszelkich 
się Telewizja Polska, która atrakcji dla całej rodziny. 
nadawała stamtąd przedpo-
łudniową audycję. 
W godzinach wieczornych      W sobotnie słoneczne 
w amfiteatrze „Zapopradzie” przedpołudnie 11 paździer-
rozpoczął się program nika tego roku, na muszyń-
artystyczny. Najmłodszych skim rynku odbył się 
widzów bawiło Studio pierwszy po latach Jarmark 
„Fama” z Dębicy. Pojawiła Muszyński.
się też Renata Krzaczkow- Podczas trwania imprezy 
ska z energetyczną prezentowane było 

Straży Granicznej z Nowego „Lachersi”, który tak rozgrzał „Zumbą”. Młodzież rękodzieło artystyczne. 
Sącza wraz z solistami, jak zebraną publiczność, że nie śpiewająca w muszyńskim Licznie przybyli mieszkańcy 
zwykle ciepło przyjętej przez chciała zakończyć koncertu ośrodku kultury zaprezento- naszego miasta oraz 
muszyńską publiczność. bisując pięć razy. Ogromna wała najpiękniejsze piosenki wypoczywający w uzdro-
Następnym niezwykle żywiołowość, energia z filmów Walta Disneya. wisku goście mogli zakupić 
ciekawym punktem programu i wspaniały kontakt artystów Koncert gwiazdy wieczoru piękne ozdoby np. serwetki 
było widowisko plenerowe z publicznością sprawiły, że poprzedził występ folkowej wykonane na szydełku, 
w wykonaniu Krakowskiego publika wprost „oszalała” grupy Dollars Brothers.     aniołki, koraliki, a także 
Teatru Ulicznego „Scena podczas ich koncertu, zebrani    Sobotni wieczór zakończył miód czy chleb wiejski. 
Kalejdoskop”. Dużym śpiewali z wykonawcami, koncert zespołu „Zako- Program artystyczny 
zainteresowaniem cieszyły klaskali, tańczyli i skando-power” oraz widowiskowy przygotowany na ten dzień 
się także pokazy walk wali nazwę zespołu pokaz sztucznych ogni. także nawiązywał do 
rycerskich oraz taniec ognia „Lachersi”. Wieczór Niedzielne popołudnie tradycji muszyńskich. Na 
przygotowane przez grupę zakończył spektakularny w uzdrowisku rozpoczęło scenie pojawiła się kapela 
„Sarmata” z Sandomierza. taniec ognia oraz plenerowe się koncertem pt. „W krainie „Muszyniacy” oraz zespół 
Gwiazdą niedzielnego kino nocne. Najwytrwalsi musicalu” w wykonaniu „Popradzkie smyki”. 
wieczoru był zespół obejrzeli niemy film Reprezentacyjnej Orkiestry Dużym zainteresowaniem  

Koncert zespołu „Zakopower” podczas Festiwalu Wód Mineralnych FOT. ARCH. MGOK

Koncert zespołu „Lachersi” podczas Festiwalu Wód Mineralnych
FOT. ARCH. MGOK

Rok pełen wydarzeń 
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cieszyły się pokazy świętych przyjechał do 
artyleryjskie, a także nauka Szczawnika gdzie czekały 
tańców dawnych prezento- na niego dzieci, które 
wane przez rekonstrukcyjną nagrodziły Mikołaja 
grupę „Sarmata”.  przygotowanymi przez 
     Dodatkowe atrakcje dla siebie rysunkami.
dzieci i dorosłych przygo- Godzinę później Mikołaj 
towane zostały przez zawitał do Żegiestowa gdzie 
muszyńskich harników, przybyły dzieci uczęszczają-
zbójników i łuczników. ce na zajęcia do świetlic 
Strzelanie z łuku, wbijanie w Żegiestowie i Andrzejów-
gwoździ do pnia czy rzut ce. Późnym popołudniem 
lnianym woreczkiem do celu Święty odwiedził jeszcze 
okazały się interesującym świetlice w Złockiem 
zajęciem zarówno dla i Jastrzębiku. Spotkania 
młodszych jak i starszych. przebiegały w miłej 
Dawne postacie z muszyń-
skich opowieści i legend; Wydarzenia zrealizowane 
czarownice, mamuny, zostały w ramach projektu 
mieszczki spacerowały po MuLuDu i współfinansowane 
plantach skupiając uwagę były ze środków Unii 
przyjezdnych, którzy chętnie Europejskiej z Europejskiego 
fotografowali się z nimi, aby Funduszu Rozwoju 
podarować sobie miłą Regionalnego w ramach 
pamiątkę z Muszyny. Programu Współpracy 
Ponadto każdy mógł Transgranicznej 
nieodpłatnie degustować Rzeczpospolita Polska-
potrawy regionalne takie jak Republika Słowacka 
pierogi, żurek, bigos czy 2007-2013.
drożdżówkę ze śliwką oraz 
staropolski piernik. 
Zarówno organizatorzy jak i      Organizowane rok rocznie 
uczestnicy imprezy zgodnie przez Miejsko-Gminny 
przyznali, że tradycja Ośrodek Kultury w Muszynie 

z rodzicami obejrzały Jarmarków Muszyńskich atmosferze, dzieci „Spotkanie ze Świętym 
widowisko muzyczne powinna zostać prezentowały przygotowany Mikołajem” tego roku odbyło 
w wykonaniu zespołów przywrócona bo to pod okiem instruktorów się 5 grudnia o godz. 17.00 
artystycznych działających wydarzenie niesie ze sobą program artystyczny,w Zespole Szkolno-Przed-
przy Miejsko-Gminnym niepowtarzalny klimat a Święty Mikołaj rozdawał szkolnym w Muszynie. 
Ośrodku Kultury w Muszynie dawnej Muszyny z przed lat im prezenty na które Licznie przybyłe dzieci wraz 
a prowadzące spotkanie i pozwala kultywować najmłodsi czekali cały rok.
śnieżynki: Elinka i Patinka zapomniane zwyczaje. Organizatorem spotkań ze 
wprowadziły najmłodszych Świętym Mikołajem był: 
widzów w magiczny nastrój Burmistrz Miasta i Gminy 
bajkowych opowieści. Uzdrowiskowej Muszyna 
Wspólnie zaśpiewana oraz Miejsko-Gminny 
piosenka dla Mikołaja      W tym roku podczas Ośrodek Kultury w Muszy-
zakończyła widowisko po Jarmarku Muszyńskiego nie. Za przychylność 
czym zaczął padać śnieg można było obejrzeć i wsparcie serdecznie 
spośród którego wyłonił się wystawę plenerową pt. dziękujemy Stowarzyszeniu 
oczekiwany gość. Tego „Muszyna w starej i nowej „Klucz Muszyński”.
wieczoru nikt nie został bez fotografii”, która      Podczas całego roku 
prezentu, a wszystkie umiejscowiona była na również w Muzeum 
dziecięce buzie rozpromienił, plantach nieopodal Rynku. Regionalnym „Państwa 
radosny uśmiech.Fotografie przedstawiały Muszyńskiego” odbywały 
  6 grudnia Mikołaj odwiedził Muszynę z przed wielu lat się niezwykle interesujące 
świetlice działające przy oraz tą obecną, która wydarzenia, spotkania, 
Miejsko-Gminnym Ośrodku zmieniała się na przestrzeni prelekcje, wernisaże oraz 
Kultury w Muszynie. Już wielu lat. koncerty, które gromadziły 
o godzinie 14.00 najmilszy ze sympatyków naszej lokalnej

Spotkanie ze Św. Mikołajem

Wystawa plenerowa 
„Muszyna w starej i nowej 
fotografii”

Jarmark Muszyński FOT. ARCH. MGOK

Spotkanie ze Św. Mikołajem FOT. ARCH. MGOK

Wystawa plenerowa
FOT. ARCH. MGOK

artystycznych c.d.
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 twórczości. Muszyńskie 
muzeum to miejsce w Muzeum w wykonaniu 
w którym prezentują się Regionalnym „Państwa zespołów wokalnych 
artyści tworzący na naszym Muszyńskiego” odbędzie się Miejsce: Zespół Szkolno- działających przy Miejsko-
terenie, są wśród nich koncert w wykonaniu Przedszkolny w Muszynie, Gminnym Ośrodku Kultury 
fotograficy, rzeźbiarze, wokalno-instrumentalnej godz. 17.00 w Muszynie
malarze i inni rękodzielnicy, grupy „Mussina” Miejsce: Kościół pw. Św. 
którzy chętnie prezentują pt. „Świąteczne klimaty”. Józefa Oblubieńca NMP 
swoje prace zarówno Muszyńskim wykonawcom w wykonaniu w Muszynie, godz. 18.00
podczas wystaw muzeal- towarzyszyć będą zaproszeni Orkiestry Reprezentacyjnej 
nych jak i w trakcie do współpracy muzycy: Straży Granicznej z Nowego 
plenerowych wydarzeń Jakub Nieć - gitara, Adam Sącza wraz z solistami oraz 
artystycznych. Leśniak - instrumenty prezentacje stypendystów 

perkusyjne oraz Maciej Nieć Stowarzyszenia „Przyjaciół 
- instrumenty klawiszowe Almanachu Muszyny”
i kierownictwo muzyczne. Miejsce: Hala Widowiskowo 

- Sportowa w Muszynie, 
Zapraszamy Państwa także na godz. 17.00
wydarzenia, które odbędą się 
początkiem Nowego Roku.

    w wykonaniu zespołów 
 w wykonaniu wokalnych działających przy 

grupy teatralnej „Rodzice Miejsko-Gminnym Ośrodku 
ok 2014 r. zbliża dzieciom” Kultury w Muszynie
się do końca, ale Miejsce: Sala widowiskowa Miejsce:  Cerkiew parafialna 
my cały czas w kościele pod wezwaniem greckokatolicka św. Dymitra 
pamiętamy aby Bł. Marii Teresy w Muszynie-Złockiem 

dostarczyć Państwu miłych Ledóchowskiej, Muszyna, (obecnie kościół parafialny 
wrażeń kulturalno- ul. Kościuszki rzymskokatolicki Narodzenia 
artystycznych. NMP) godz. 18.00  

29 grudnia 2014 r. o godz. 11 stycznia 2015 r. Wielka 31 stycznia 2015 r. Koncert 
18.00 Orkiestra Świątecznej kolęd 

Pomocy 

17 stycznia 2015 r. Koncert 
Noworoczny 

Jest cicho. Choinka płonie.
Na szczycie cherubin fruwa.

Na oknach pelargonie,
blask świeczek 

złotem zasnuwa,
a z kąta, z ust brata płynie

kolęda na okarynie:
Lulajże, Jezuniu...

24 stycznia 2015 r. Koncert Zdrowych, spokojnych Świąt 
 3 i 4 stycznia 2015 r. kolęd Bożego Narodzenia

„Jasełka” wypełnionych radością 
i ciepłem rodzinnym

oraz wszelkiej pomyślności 
w Nowym Roku 2015

życzyR

Nadchodzące wydarzenia... 

Izabela Bajorek
Dyrektor 

Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury

w Muszynie
wraz z Pracownikami 

Z
ź

ź

6.000,00 zł!

Co warto wiedzieć 
o konkursie?

ź
źź

apraszamy do dnia 9 stycznia 2015 r. 
wzięcia udziału w sekretariacie Urzędu 
w konkursie pt. Miasta i Gminy 
„Najpiękniejsza Uzdrowiskowej 
dekoracja Muszyna.

świąteczna w Mieście Ocena posesji i obiektów 
i Gminie Uzdrowiskowej przez Komisję konkurso-
Muszyna 2014/2015”. Na wą nastąpi od dnia 
zwycięzców i wyróżnionych 12 stycznia 2015 r. do 
czekają atrakcyjne nagrody - dnia 22 stycznia 2015 r.
łączna pula nagród Wizytacje posesji, 
pieniężnych to kwota: obiektów będą się odby-

wały w terminach ustalo-
nych przez komisję, 
o czym uczestnicy kon-
kursu zostaną powiado-

i marca 2015 r. w roku poprzednim, Warunkiem udziału mieni.
Ocena zgłoszonych dokonana zostanie przez w konkursie jest Uroczyste podsumowanie, 
obiektów i posesji, które komisję konkursową wypełnienie przez ogłoszenie wyników 
otrzymały nagrodę w zakresie nowo właściciela lub użytkow- i wręczenie nagród 
pieniężną lub wprowadzonych nika posesji lub obiektu konkursu nastąpi na 
wyróżnienie pieniężne elementów dekoracji. deklaracji i złożenie do przełomie lutego 

W tym roku wystartuj i Ty!

KONKURS

NA OŚWIETLENIE
ŚWIĄTECZNE
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www.gry.dragon-
muszyna.pl

towarzyszenie 
Sportowo-
Historyczne 
„Dragon” 
w Muszynie w dniu 

31 grudnia 2014 r. zakończy 
realizację zadania 
publicznego pn.: Gry 
planszowe jako 
alternatywna forma 
spędzania czasu wolnego – 
2014 współfinansowanego 
ze środków Miasta i  Gminy 
Uzdrowiskowej Muszyna.   
     To właśnie w Sylwestra,  
w muszyńskim muzeum, 
w godzinach od 9.00 do 
15.00 odbędzie się ostatnie 
organizowane w ramach 
wspomnianego zadania 
Spotkanie z Grami. 
Organizatorzy serdecznie 

zapoznać się z opisem gier strategicznych oraz codziennego życia. zapraszają mieszkańców 
oferowanych do integracja środowiska graczy. Niejednokrotnie całe Muszyny i przyjezdnych 
wypożyczenia gier, sprawdzić Od 2008 r. do programu rodziny uczestniczące gości do wzięcia udziału 
dostępność gier oraz zarezer- manewrów na stałe wszedł w zabawie potwierdzają, że w spotkaniu. Przez sześć 
wować termin i zadeklarować turniej Wings of War. można naprawdę miło godzin będzie można 
chęć  wypożyczenia danej skorzystać z szerokiej oferty 
gry, po czym nawiązywany ponad czterdziestu gier 
jest kontakt w celu ustalenia planszowych.
dokładnego miejsca      Projekt  Gry planszowe 
przekazania gry.jako alternatywna forma 
     Mówiąc o grach, możemy spędzania czasu wolnego – 
mówić także o możliwości 2014 zakładał organizację 
dużej wygranej, a taką mieli ośmiu sześciogodzinnych 
uczestnicy VII Otwartego Spotkań z Grami - zajęć 
Turnieju Wings of War. przeznaczonych dla dzieci, 
Turniej został zorganizowany młodzieży i dorosłych, 
także w ramach wspomnia-których bezpośrednim celem 
nego projektu, a przeprowa-jest popularyzacja gier 
dzony został w drugim dniu planszowych i towarzyskich. 
XI Galicyjskich Manewrów Poprzez prezentację 
Strategów, które odbyły się wybranych tytułów, pomoc 
w Muszynie w dniach 18-20 w nauce zasad i prowadze-
lipca 2014 r. Czterech niu gier organizatorzy starali 
najlepszych graczy zostało się zachęcić do korzystania 
nagrodzonych grami z gier planszowych jako 
planszowymi ale tylko alternatywnej formy 

Uczestnicy turnieju spędzić czas niekoniecznie zwycięzca został wpisany na spędzania czasu wolnego 
rozgrywają między sobą przed telewizorem czy Listę Sławnych Asów Wings oraz pokazać różnorodność 
w grę Wings of War, której komputerem ale właśnie of War. Warto wspomnieć, że tytułów, które mogą 
tematyką są pojedynki asów w gronie przyjaciół, o czym muszyńskie manewry to przyciągnąć ludzi o różnych 
przestworzy na frontach ostatnio coraz częściej się trzydniowy ogólnopolski zainteresowaniach. 
I Wojny Światowej. zapomina. Dlatego też tym konwent poświęcony      Kolejnym celem projektu 
     Organizowane przez bardziej Państwa planszowym grom było uruchomienie 
Stowarzyszanie „Dragon” zapraszamy do włączenia strategicznym, który e-wypożyczalni gier plan-
spotkania z grami to się do wspólnej zabawy nieprzerwanie od 2004 roku szowych. Idea takiej 
doskonała okazja do 31 grudnia br. odbywa się w naszym wypożyczalni jest prosta, na 
zatrzymania się na chwilę P.G.mieście. Celem konwentu jest stronie 
i oderwania od pędu popularyzacja planszowych  można  

Spotkania z grami 

Spotkanie z grami w muszyńskim muzeum FOT. ARCH. DRAGON

Gry dostępne w e-wypożyczalini 
FOT. ARCH. DRAGON

www.gry.dragon-muszyna.pl
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Obwodnica II

IV

VI

VI

V

V

ul. Rynek, ul. Zefirek, Milik, Leluchów-Dubne, ul. Piłsudskiego - boczna, 
ul. Leśna od mostu do „Majdanu”, 

.

ul. Nowa, ul. Zielona, ul. 21-Stycznia, ul. Wąska, ul. Krzywa, ul. Krótka,
ul. Basztowa, Złockie „Osiedle”, Powroźnik „Osiedle”, ul. Jasna, ul. Polna, 
ul. Słoneczna, Szczawnik - stacja narciarska, Złockie – Kościół, 
ul. Jasna (od mostu do DW Jaga), Al. Zdrojowa, ul. Mściwujewskiego,

.

ul. Polna - boczna, Powroźnik - k/ starej szkoły w kierunku budynku P. Bajtel,
Powroźnik - k/ P. Chorążyka, Powroźnik - droga w kierunku budowanego 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 - za rzeką k/ P. Półtoraka, Powroźnik - k/ P. Lorek,
Powroźnik - k/ P. Świderski, Powroźnik – k/P. Stachury, Powroźnik – k/P. Matuła,
Złockie - za sklepem P. Tyliszczaka, Złockie - droga za rozlewnią wody „Sopel”, 
Złockie – k/P. Wiśniowski, Złockie  - k/P. Ginter, Złockie – k/P. Homa, Złockie – k/P. Sajdak,
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. Plata, Szczawnik  - k/ P.  Zasadni, 
Szczawnik  - k/ P. Majewski, Szczawnik – k/P. Potoniec, Szczawnik – k/P. Okrzes, 
Złockie - „Jasieńczyk”, Milik - k/ P. Tokarz, Milik - k/ P. Franczyka, Milik – k/P.Leśniak, 
Milik – k/P. Jawor, Jastrzębik - drogi boczne, Jastrzębik – k/ P. Szafraniec, 
Jastrzębik – k/ P. Klimczak, Jastrzębik – k/ P. Domek, Jastrzębik – k/ P. Cieśla, 
Jastrzębik – k/ P. Baran, droga wzdłuż obwodnicy.ul. Piłsudskiego - droga do garaży za
 boiskiem „Orlik”, ul. Piłsudskiego - „Osiedle”, ul. Piłsudskiego - k/ P. Hansa, 
Al. Zdrojowa k/ P. Pyrć, Al. Zdrojowa - droga wzdłuż wału,
Al. Zdrojowa - k/ P. Piotrkowskiego, Al. Zdrojowa - „Ustronie”

. .

.

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

Andrzejówka - k/ P. Kluski, Andrzejówka - k/ P. Kopacz, Andrzejówka - k/ P. Jurczyńskiego,
Andrzejówka – Kościół, Andrzejówka - k/ P. Amorozo, Andrzejówka - „Ługi” Ośrodek,
Andrzejówka - k/ P. Koral,Żegiestów droga wzdłuż torów kolejowych, Żegiestów  - dz. nr
310 k. Kościoła wraz z parkingiem, Żegiestów - droga w kierunku zabudowań nr 91, 92,
droga - stary cmentarz, Żegiestów cmentarz, Żegiestów - k/ Klubu Rolnika, Żegiestów 
- oczyszczalnia, Żegiestów - Zdrój (Plebania), Żegiestów - Zdrój (Dom Zdrojowy), Żegiestów
„Zosieńka”, Żegiestów - k/ P. Skalniaka, Żegiestów - k/ P. Majerskiego, Żegiestów 
- „Przekaźnik”, Żegiestów k/ P. Płowiec, Żegiestów „Łopata” - k/ P. Maciejewskiej, Żegiestów
 – k/P. Chmielewska, Żegiestów – k/P. Sotomska

.

.
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Usługi Transportowo - Rolnicze Andrzej Moszczak, ul. Podgórna 1A, 
33-370 Muszyna, tel. 604 807 391

ul. Rolanda, ul. Ogrodowa oraz drogi boczne,  ul. Leśna, ul. Podgórna. V

VI

Usługi Koparko – Ładowarką, Stachura Bogdan, Powroźnik 97, 
33-370 Muszyna, tel. 606 834 369

Wojkowa IV

ul. Rolanda - k/ P. Golańska, ul. Rolanda - k/ P. Idzik  ul. Ogrodowa - k/ P. Piekarz,
ul. Ogrodowa - k/ P. Koza, ul. Ogrodowa - „Malnik”, ul. Ogrodowa - k/ P. Gucwa,
ul. Ogrodowa - k/ P. Jacenik, ul. Ogrodowa - k/ P. Gruca, ,ul. Leśna - k/ P. Bawełkiewicz,
ul. Leśna - k/ P. Ruchała, ul. Kościuszki – k/P. Bajdas, ul. Kościuszki – cmentarz, 
ul. Słoneczna k/ P. Łekawski, ul. Polna k. P. Luberadzki, ul. Grunwaldzka - obok cmentarza, 
ul. Grunwaldzka boczna - k/ P. Grzesiaka, ul. Grunwaldzka k/ P. Pawłowska, 
ul. Grunwaldzka boczna - k/ P. Szkwarło, ul. Grunwaldzka boczna - k/ P. Herbut,
ul. Grunwaldzka boczna - k/ P. Hopeja 

.
.

.

IIDroga wojewódzka nr 971 na odcinku: Powroźnik - Żegiestów

IV

V

Muszyna: ul. Piłsudskiego, ul. Pułaskiego, ul. Kościuszki 

Muszyna - ul. Zazamcze, Muszyna - Leluchów, Żegiestów – Muszyna,
Muszyna - Szczawnik, Muszyna - Złockie

PARKUR Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością, Mochnaczka Wyżna 47
33-383 Tylicz, tel. 18 / 476 18 18

VPowroźnik- Tylicz
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Życzę wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy 
Uzdrowiskowej Muszyna radosnych i pogodnych 

Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej
pomyślności i sukcesów w realizacji ambitnych planów 

w nadchodzącym Nowym 2015 Roku. 

Mariusz Rymarczyk
Prezes 

Przedsiębiorstwa Gospodarki
 Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie





Koncert
Noworoczny

17 stycznia 2015 r.

Hala Widowiskowo-Sportowa
w Muszynie 

00godz. 17

Organizatorzy:
Burmistrz Muszyny

Wykonawcy:
Orkiestra Reprezentacyjna Straży
Granicznej z Nowego SączaMiejsko-Gminny Ośrodek

Kultury w Muszynie Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu
Muszyny




