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Szanowni Mieszka cy,
„Trwa niezwykle intensywny sezon inwestorski. Cz  zada  inwestycyjnych zosta o
zako czonych, inne s  w toku, kolejne czekaj  na rozstrzygni cia przetargowe lub s
przygotowywane do realizacji. Najwi kszym placem inwestycyjnym w ostatnim czasie 
by o i jest Z ockie. Zako czona zosta a przebudowa historycznej trylinki, inwestycja 
kosztowa a 3.745.941 z . Gmina udzieli a w tym zakresie Powiatowi 
Nowos deckiemu pomocy w kwocie 855.375 z , co stanowi 23%. To znaczna kwota 
bior c pod uwag  potrzeby inwestycyjne na drogach gminnych, ale wydatek ten by
niezb dny, gdy  bez tego udzia u droga nie mia a szans realizacji a przecie
korzystaj ...” To ostatni niedoko czony brudnopis wst pu do biuletynu pisany 
w asnor cznie przez Waldemara Serwi skiego Burmistrza Miasta i Gminy 
Uzdrowiskowej Muszyna. Nie zd y  doko czy  my li, jak zwykle zamierza  Pa stwu
przekaza  informacje o najwa niejszych wydarzeniach w gminie. O tak wielu 
sprawach chcia  jeszcze pisa , ale los podj  inn  decyzj .

W przysz ym roku b dziemy k pa  si  na Zapopradziu  
W ramach Ma opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
w dniu 30 czerwca 2009 r. przyznane zosta y nam rodki finansowe na realizacj
projektu pn.: „Budowa zespo u basenów w Muszynie, jako uzupe nienie 
kompleksowej oferty turystyczno - rekreacyjnej uzdrowiska w celu zwi kszenia ruchu 
turystycznego”. Otrzymane dofinansowanie wynosi 4.925.692 z . W ramach tego 
projektu w Muszynie przy Al. Zdrojowej, bezpo rednio w s siedztwie amfiteatru, 
wybudowany zostanie kompleks basenów odkrytych, w tym: basen i brodzik, jacuzzi 
z wod  lecznicz , obiekty zaplecza, ma a architektura. W du ym basenie zostan
wydzielone tory p ywackie o g boko ci nieprzekraczaj cej 1,35 m. Brodzik dla dzieci 
zlokalizowany zostanie w pobli u pla y piaskowej. Atrakcje planowane w ramach 
kompleksu basenów to: zje d alnia rodzinna, grzybek wodny, awka do siedzenia, 
kaskady wodne, masa e cienne, grota sztucznej fali, kula wytwarzaj ca sztuczn
fal , gejzer denny, fontanny o kszta cie s onia i nosoro ca oraz siatka do wspinaczki 
w brodziku dla dzieci. Wokó  basenów znajdowa  si  b dzie obej cie, aby umo liwi
pla owanie bezpo rednio przy basenach. Planowany termin realizacji basenów - do 
15 czerwca 2010 r. 
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Ko cowy etap stabilizacji osuwiska  
Trwaj  prace zwi zane z likwidacj  osuwiska wraz z przebudow  odcinka drogi 
prowadz cej do przej cia granicznego w Leluchowie. To ju  trzeci etap tego zadania, 
na który sk ada si  wykonanie kotew i gwo dzi gruntowych, rozbiórka nawierzchni 
asfaltowej i podbudowy, wykonanie murów oporowych i mikropali, wykonanie 
nawierzchni asfaltowej, odwodnienie korpusu drogowego oraz wykonanie obu
kamiennobetonowego. Warto  tego zakresu wynosi 8.777.766 z , rodki finansowe 
zabezpieczone w bud ecie gminy to 877.778 z . Pozosta a kwota pochodzi z dotacji 
z Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji Biura ds. Usuwania Skutków 
Kl sk ywio owych. Planowane zako czenie tego zakresu prac - 15 listopada 2009 r. 
Warto  zadania od pocz tku realizacji wynosi oko o 17,8 mln z .

Remont i modernizacja Alei Zdrojowej  
W ramach zadania „Kompleksowe turystyczne zagospodarowanie strefy 
uzdrowiskowej gminy Muszyna. Przygotowanie strefy aktywno ci gospodarczej 
„Zapopradzie” zadanie pn: Remont i modernizacja Al. Zdrojowej w Muszynie 
(K 292946)” dobiega do ko ca wymiana nawierzchni drogowej na Alei Zdrojowej 
w Muszynie oraz renowacja mostu. Warto  zadania wynosi 597.409 z , w tym 
dofinansowanie z Urz du Marsza kowskiego Województwa Ma opolskiego
w wysoko ci 200.000 z .

Kolejne wyremontowane drogi gminne  
Wykonane zosta y remonty dróg gminnych w Szczawniku nad budynkiem ochotniczej 
stra y po arnej, Jastrz biku - droga na cmentarz, Z ockiem, ul. S oneczna boczna 
i ul. Grunwaldzka boczna. Dobiegaj  ko ca prace zabezpieczaj ce osuwisko przy Al. 
Zdrojowej. czna warto  prac wynosi ok. 280.000 z .

Kolektory s oneczne w Muszynie  
Zako czone zosta y prace zwi zane z zakupem i monta em instalacji solarnej 
w ramach zadania: „Modernizacja przygotowania ciep ej wody u ytkowej w oparciu 
o odnawialne ród a energii dla obiektów publicznych na terenie gminy Muszyna”. 
W kolektory te wyposa one zosta y: Zespó  Szkó  Ogólnokszta c cych w Muszynie, 
przedszkola w Muszynie i Powro niku, szko y podstawowe w egiestowie, 
Powro niku, Nr 2 w Muszynie oraz Samodzielny Publiczny Zak ad Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej w Muszynie. Warto  ca ego zadania wynios a 268.854 z , w tym 
dofinansowanie z EkoFunduszu w wysoko ci 98.800 z  oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysoko ci 98.847 z .
Traw rozpatrywanie wniosków na indywidualne solary dla mieszka ców gminy. 

Co ciekawego dzia o si  w kulturze  
Tradycyjnie ju , jak co roku, „Majówka” w muszy skim amfiteatrze rozpocz a letni 
sezon plenerowy. W trakcie d ugiego weekendu odby  si  „Festyn nad Popradem”, 
wyst pi  zespó  „Oddzia  Zamkni ty”. Z kolei w czerwcu odby o si  powitanie lata - 
„Noc wi toja ska”. W ramach XVII Mi dzynarodowego Festiwalu Dzieci cych
Zespo ów Regionalnych „ wi to Dzieci Gór” organizowanego rok rocznie przez 
Ma opolskie Centrum Kultury „Sokó ” w Nowym S czu, Muszyna go ci a dwa 
dzieci ce zespo y, które wyst pi y w muszy skim amfiteatrze. Zaprezentowa  si
Dzieci cy Zespó  Góralski „Gronicek” z Gilowic oraz wyst pi  „Dzieci cy Zespó  dla 
Ratowania Lokalnej Tradycji” - Gyimes z Rumunii. Ju  po raz trzeci w Muszynie 
odby  si  Gminny Festiwal Piosenki Dzieci cej „Muszy skie Nutki”. Podczas 
przes ucha  konkursowych uczestnicy prezentowali piosenki o tematyce dzieci cej
i oceniani byli w trzech kategoriach wiekowych. Nast pnie koncert fina owy odby  si
w Dniu Dziecka w hali sportowej Zespo u Szkó  Ogólnokszta c cych w Muszynie. 
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spacerowych w tej uzdrowiskowej dzielnicy. Planowany w ramach projektu Park 
Zdrojowy rozci ga  si  b dzie wokó  istniej cej pijalni „Antoni” i obejmowa  m.in. 
budow  ci gów komunikacyjnych i placów, urz dzenie terenów zielonych 
(nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej), wykonanie elementów ma ej architektury 
nawi zuj cych do przedwojennego ukszta towania Parku ( cie ki obudowane 
zielonymi i kwitn cymi pergolami), wykonanie trzech stawów w po udniowej cz ci
parku, wykonanie fontanny (kaskady) w centralnej cz ci parku, wykonanie 
o wietlenia. Wa nym elementem buduj cym klimat Parku b dzie te  wykorzystanie 
o wietlenia iluminacyjnego, które b dzie wydobywa  i podkre la  najciekawsze 
elementy parku (ogrody kwiatowe, fontann , stawy itp.), a tak e wykonanie 
elementów ma ej architektury ( awek parkowych i koszy na mieci). Ponadto 
w ramach projektu planuje si  otoczy  ca e wzgórze (dooko a istniej cych obiektów 
sanatoryjnych) p tl  pieszo-rowerow . Niezwykle wa nym elementem projektu 
b dzie zagospodarowanie brzegów Popradu i na jego fragmentach wykonanie pla
dla turystów i kuracjuszy. Wa n  funkcj  w ca ym za o eniu b d  spe nia y ogrody 
tematyczne, w tym m.in.: ogród aromaterapii, ogród ro lin pn cych, wrzosowisko, 
ogród traw ozdobnych, ogród skalny, ogród azalii i ró aneczników, ogród wodny.

Budowa Miejskiego Parku Zdrojowego „Baszta” w Uzdrowisku Muszyna 
Równie  przygotowywana jest dokumentacja projektowa budowy Miejskiego Parku 
Zdrojowego „Baszta”. Celem projektu jest utworzenie Parku Zdrojowego poprzez 
zagospodarowanie terenów zielonych obejmuj cych wzgórze zamkowe góruj ce nad 
centrum Muszyny oraz terenu u uj cia potoku Szczawnik do rzeki Poprad. czna
powierzchnia planowanego Parku Zdrojowego „Baszta” wyniesie 12 ha. Na terenie 
wzgórza zamkowego Park b dzie mia  charakter parku le nego ze swobodnie 
prowadzonymi alejkami, z dominuj c  atrakcj  w postaci ruin zamku i planowanego 
do odtworzenia drewnianego grodziska. Po drugiej stronie wzgórza planowana jest 
rewitalizacja istniej cego skweru (w s siedztwie DW Mimoza) wraz z nadaniem mu 
nowego charakteru tj. typowo uzdrowiskowego deptaku z du  ilo ci  kwitn cej
ro linno ci. W dalszej cz ci Parku, bezpo rednio nad potokiem Szczawnik 
zaprojektowano elementy cie ki zdrowia w postaci Parku Seniora. cznikiem dla 
ca ego za o enia b d  dwie ogólnodost pne pijalnie wody mineralnej zlokalizowane 
po obu stronach wzgórza zamkowego. Planowane jest wykonanie nowoczesnej 
iluminacji ruin zamkowych, tak, aby sta y si  one wa nym elementem krajobrazowym 
Muszyny, podkre laj c jednocze nie wielowiekowe tradycje i histori  miasta. Na 
grzbiecie wzgórza zamkowego odtworzone zostanie drewniane grodzisko, które w 
przysz o ci planuje si  wykorzysta , jako jedn  z atrakcji Muszyny organizuj c wokó
niego szereg interesuj cych wydarze , szczególnie dla najm odszych osób 
odwiedzaj cych uzdrowisko. Oprócz przystosowania samego wzgórza do funkcji 
parkowej projekt przewiduje szereg elementów podkre laj cych jego uzdrowiskowy 
charakter, a tak e zwi kszaj cych atrakcyjno  Parku dla ró nych kategorii osób 
odwiedzaj cych Muszyn .

Zagospodarowanie centrum wsi Powro nik
Podj te zosta y dzia ania zmierzaj ce do przygotowania dokumentacji projektowej 
docelowego zagospodarowania centrum Powro nika. Podstawowym za o eniem jest 
o  kompozycyjna cz ca centrum wsi z Cerkwi  pw. w. Jakuba M odszego. 
Zamkni ciem na linii cerkiew - centrum jest fontanna wody mineralnej, która mo e
zosta  zaprojektowana w taki sposób, aby by a atwo dostrzegalna z miejsca Cerkwi 
(pe ni cej funkcj  dominanty). Obiekty otaczaj ce urz dzon  ziele  wokó
skrzy owania to lokale przeznaczone pod gastronomi  i drobny handel, takie jak 
kwiaciarnie, upominki dla turystów itp. Obiekty nawi zuj  do tradycji architektury 
drewnianej w nowoczesnej formie. Planowane jest równie  ogrodzone boisko 
sportowe do pi ki r cznej i dwa boiska do koszykówki. 
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Mia a miejsce równie  impreza charytatywna pod has em „Otwórz serce” w trakcie, 
której m.in. odby a si  loteria fantowa oraz aukcja prac uczestników Powiatowego 
O rodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Muszynie. 
Ponadto odby y si  dwa kongresy. Pierwszy dotyczy XV Kongresu 
Transgranicznego Zwi zku Euroregion „Tatry”. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa 
Muszyna od 1996 r. jest cz onkiem Zwi zku Euroregion „Tatry”. W trakcie tego 
kongresu m.in. obchodzono jubileuszu 15-lecia Zwi zku.  
Nast pnie obradowa  w Muszynie XVIII Kongres Uzdrowisk Polskich. Kongres ten 
jest ogólnopolsk , presti ow  konferencj  uzdrowiskow  i w tym roku obradowa  pod 
has em „Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa 
uzdrowiskowego”. Gromadzi on liczn  reprezentacj  polityczn  i zawodow
zwi zan  ze rodowiskiem uzdrowiskowym, a tak e przedstawicieli administracji 
rz dowej, samorz dowej, rodowisk naukowych i medycznych. Muszyna jako 
wspó organizator kongresu zapewni a koncert Andrzeja Piasecznego.  

Tegoroczne wi to Wód Mineralnych  
W tym roku wi to Wód Mineralnych odb dzie si  8 sierpnia 
w amfiteatrze „Zapopradzie” w Muszynie. G ównym celem 
wi ta jest prezentacja produktów rozlewni wód mineralnych 

z naszego regionu. Wszystkich zapraszamy do najwi kszej 
plenerowej pijalni, w któr , na ten czas zamieni si  muszy ski
amfiteatr. Ka dy b dzie móg  dowoli delektowa  si  wodami 
i porównywa  ich walory smakowe. Podczas imprezy zostan
przeprowadzone Mi dzynarodowe Wybory „Wakacyjna Miss 
Polski”. Na najm odszych czeka specjalnie przygotowany 
program dla dzieci. Wyst pi zespó  „Bawialnia”, gwiazd
wieczoru b dzie , a ca o  zako czy
pokaz sztucznych ogni „ wiat em Pisane”. 
Podczas tegorocznego wi ta z o ymy ho d Burmistrzowi 

Waldemarowi Serwi skiemu, który przez lata  organizowa  imprez  i by  inicjatorem 
obecnej formu y wi ta. Specjalny 45 - minutowy program zadedykowany zostanie 
Burmistrzowi, a na zako czenie wiat em sztucznych ogni (po czonych 
z zapalonymi wieczkami, zapalniczkami) - wiat em pisanym podzi kujemy Mu, e
by  z nami. 

Co planujemy w przysz o ci 
Budowa chodnika w Powro niku  
Proponowany do wykonania odcinek chodnika stanowi w chwili obecnej najbardziej 
newralgiczny, niezb dny ze wzgl dów bezpiecze stwa pieszych odcinek. W rejonie 
dobudowywanego chodnika wyst puje skrzy owanie drogi wojewódzkiej, gminnej 
i linii kolejowej. Realizowany b dzie na intensywnie u ytkowanym odcinku drogi 
w najtrudniejszych terenowo miejscu, gdzie wyst puje krzy owanie si  ruchu 
pieszego z samochodowym w tym w obszarze przejazdu kolejowego. Wnioskowany 
odcinek ucz szczany jest przez dzieci i m odzie  szkoln  ze szko y po o onej,
w stosunku do zwartej zabudowy wiejskiej, po przeciwnej stronie drogi i toru 
kolejowego. Pozosta e odcinki drogi s  od wielu lat wyposa one w bezpieczny 
chodnik, a ze wzgl du na trudno ci terenowe wnioskowany fragment zosta
pomini ty w trakcie poprzednich realizacji. Warto  zadania ok. 40 tys. z .

Budowa Parku Zdrojowego w Uzdrowisku Muszyna 
Przygotowywana jest dokumentacja projektowa docelowego zagospodarowania 
Zapopradzia. Celem projektu jest rozwijanie historycznej dzielnicy uzdrowiskowej 
Muszyny, jak  jest Zapopradzie. Elementem brakuj cym w obecnej przestrzeni 
Zapopradzia jest brak Parku Zdrojowego oraz niewielka atrakcyjno  terenów 
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spacerowych w tej uzdrowiskowej dzielnicy. Planowany w ramach projektu Park 
Zdrojowy rozci ga  si  b dzie wokó  istniej cej pijalni „Antoni” i obejmowa  m.in. 
budow  ci gów komunikacyjnych i placów, urz dzenie terenów zielonych 
(nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej), wykonanie elementów ma ej architektury 
nawi zuj cych do przedwojennego ukszta towania Parku ( cie ki obudowane 
zielonymi i kwitn cymi pergolami), wykonanie trzech stawów w po udniowej cz ci
parku, wykonanie fontanny (kaskady) w centralnej cz ci parku, wykonanie 
o wietlenia. Wa nym elementem buduj cym klimat Parku b dzie te  wykorzystanie 
o wietlenia iluminacyjnego, które b dzie wydobywa  i podkre la  najciekawsze 
elementy parku (ogrody kwiatowe, fontann , stawy itp.), a tak e wykonanie 
elementów ma ej architektury ( awek parkowych i koszy na mieci). Ponadto 
w ramach projektu planuje si  otoczy  ca e wzgórze (dooko a istniej cych obiektów 
sanatoryjnych) p tl  pieszo-rowerow . Niezwykle wa nym elementem projektu 
b dzie zagospodarowanie brzegów Popradu i na jego fragmentach wykonanie pla
dla turystów i kuracjuszy. Wa n  funkcj  w ca ym za o eniu b d  spe nia y ogrody 
tematyczne, w tym m.in.: ogród aromaterapii, ogród ro lin pn cych, wrzosowisko, 
ogród traw ozdobnych, ogród skalny, ogród azalii i ró aneczników, ogród wodny.

Budowa Miejskiego Parku Zdrojowego „Baszta” w Uzdrowisku Muszyna 
Równie  przygotowywana jest dokumentacja projektowa budowy Miejskiego Parku 
Zdrojowego „Baszta”. Celem projektu jest utworzenie Parku Zdrojowego poprzez 
zagospodarowanie terenów zielonych obejmuj cych wzgórze zamkowe góruj ce nad 
centrum Muszyny oraz terenu u uj cia potoku Szczawnik do rzeki Poprad. czna
powierzchnia planowanego Parku Zdrojowego „Baszta” wyniesie 12 ha. Na terenie 
wzgórza zamkowego Park b dzie mia  charakter parku le nego ze swobodnie 
prowadzonymi alejkami, z dominuj c  atrakcj  w postaci ruin zamku i planowanego 
do odtworzenia drewnianego grodziska. Po drugiej stronie wzgórza planowana jest 
rewitalizacja istniej cego skweru (w s siedztwie DW Mimoza) wraz z nadaniem mu 
nowego charakteru tj. typowo uzdrowiskowego deptaku z du  ilo ci  kwitn cej
ro linno ci. W dalszej cz ci Parku, bezpo rednio nad potokiem Szczawnik 
zaprojektowano elementy cie ki zdrowia w postaci Parku Seniora. cznikiem dla 
ca ego za o enia b d  dwie ogólnodost pne pijalnie wody mineralnej zlokalizowane 
po obu stronach wzgórza zamkowego. Planowane jest wykonanie nowoczesnej 
iluminacji ruin zamkowych, tak, aby sta y si  one wa nym elementem krajobrazowym 
Muszyny, podkre laj c jednocze nie wielowiekowe tradycje i histori  miasta. Na 
grzbiecie wzgórza zamkowego odtworzone zostanie drewniane grodzisko, które w 
przysz o ci planuje si  wykorzysta , jako jedn  z atrakcji Muszyny organizuj c wokó
niego szereg interesuj cych wydarze , szczególnie dla najm odszych osób 
odwiedzaj cych uzdrowisko. Oprócz przystosowania samego wzgórza do funkcji 
parkowej projekt przewiduje szereg elementów podkre laj cych jego uzdrowiskowy 
charakter, a tak e zwi kszaj cych atrakcyjno  Parku dla ró nych kategorii osób 
odwiedzaj cych Muszyn .

Zagospodarowanie centrum wsi Powro nik
Podj te zosta y dzia ania zmierzaj ce do przygotowania dokumentacji projektowej 
docelowego zagospodarowania centrum Powro nika. Podstawowym za o eniem jest 
o  kompozycyjna cz ca centrum wsi z Cerkwi  pw. w. Jakuba M odszego. 
Zamkni ciem na linii cerkiew - centrum jest fontanna wody mineralnej, która mo e
zosta  zaprojektowana w taki sposób, aby by a atwo dostrzegalna z miejsca Cerkwi 
(pe ni cej funkcj  dominanty). Obiekty otaczaj ce urz dzon  ziele  wokó
skrzy owania to lokale przeznaczone pod gastronomi  i drobny handel, takie jak 
kwiaciarnie, upominki dla turystów itp. Obiekty nawi zuj  do tradycji architektury 
drewnianej w nowoczesnej formie. Planowane jest równie  ogrodzone boisko 
sportowe do pi ki r cznej i dwa boiska do koszykówki. 
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Ko cowy etap stabilizacji osuwiska  
Trwaj  prace zwi zane z likwidacj  osuwiska wraz z przebudow  odcinka drogi 
prowadz cej do przej cia granicznego w Leluchowie. To ju  trzeci etap tego zadania, 
na który sk ada si  wykonanie kotew i gwo dzi gruntowych, rozbiórka nawierzchni 
asfaltowej i podbudowy, wykonanie murów oporowych i mikropali, wykonanie 
nawierzchni asfaltowej, odwodnienie korpusu drogowego oraz wykonanie obu
kamiennobetonowego. Warto  tego zakresu wynosi 8.777.766 z , rodki finansowe 
zabezpieczone w bud ecie gminy to 877.778 z . Pozosta a kwota pochodzi z dotacji 
z Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji Biura ds. Usuwania Skutków 
Kl sk ywio owych. Planowane zako czenie tego zakresu prac - 15 listopada 2009 r. 
Warto  zadania od pocz tku realizacji wynosi oko o 17,8 mln z .

Remont i modernizacja Alei Zdrojowej  
W ramach zadania „Kompleksowe turystyczne zagospodarowanie strefy 
uzdrowiskowej gminy Muszyna. Przygotowanie strefy aktywno ci gospodarczej 
„Zapopradzie” zadanie pn: Remont i modernizacja Al. Zdrojowej w Muszynie 
(K 292946)” dobiega do ko ca wymiana nawierzchni drogowej na Alei Zdrojowej 
w Muszynie oraz renowacja mostu. Warto  zadania wynosi 597.409 z , w tym 
dofinansowanie z Urz du Marsza kowskiego Województwa Ma opolskiego
w wysoko ci 200.000 z .

Kolejne wyremontowane drogi gminne  
Wykonane zosta y remonty dróg gminnych w Szczawniku nad budynkiem ochotniczej 
stra y po arnej, Jastrz biku - droga na cmentarz, Z ockiem, ul. S oneczna boczna 
i ul. Grunwaldzka boczna. Dobiegaj  ko ca prace zabezpieczaj ce osuwisko przy Al. 
Zdrojowej. czna warto  prac wynosi ok. 280.000 z .

Kolektory s oneczne w Muszynie  
Zako czone zosta y prace zwi zane z zakupem i monta em instalacji solarnej 
w ramach zadania: „Modernizacja przygotowania ciep ej wody u ytkowej w oparciu 
o odnawialne ród a energii dla obiektów publicznych na terenie gminy Muszyna”. 
W kolektory te wyposa one zosta y: Zespó  Szkó  Ogólnokszta c cych w Muszynie, 
przedszkola w Muszynie i Powro niku, szko y podstawowe w egiestowie, 
Powro niku, Nr 2 w Muszynie oraz Samodzielny Publiczny Zak ad Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej w Muszynie. Warto  ca ego zadania wynios a 268.854 z , w tym 
dofinansowanie z EkoFunduszu w wysoko ci 98.800 z  oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysoko ci 98.847 z .
Traw rozpatrywanie wniosków na indywidualne solary dla mieszka ców gminy. 

Co ciekawego dzia o si  w kulturze  
Tradycyjnie ju , jak co roku, „Majówka” w muszy skim amfiteatrze rozpocz a letni 
sezon plenerowy. W trakcie d ugiego weekendu odby  si  „Festyn nad Popradem”, 
wyst pi  zespó  „Oddzia  Zamkni ty”. Z kolei w czerwcu odby o si  powitanie lata - 
„Noc wi toja ska”. W ramach XVII Mi dzynarodowego Festiwalu Dzieci cych
Zespo ów Regionalnych „ wi to Dzieci Gór” organizowanego rok rocznie przez 
Ma opolskie Centrum Kultury „Sokó ” w Nowym S czu, Muszyna go ci a dwa 
dzieci ce zespo y, które wyst pi y w muszy skim amfiteatrze. Zaprezentowa  si
Dzieci cy Zespó  Góralski „Gronicek” z Gilowic oraz wyst pi  „Dzieci cy Zespó  dla 
Ratowania Lokalnej Tradycji” - Gyimes z Rumunii. Ju  po raz trzeci w Muszynie 
odby  si  Gminny Festiwal Piosenki Dzieci cej „Muszy skie Nutki”. Podczas 
przes ucha  konkursowych uczestnicy prezentowali piosenki o tematyce dzieci cej
i oceniani byli w trzech kategoriach wiekowych. Nast pnie koncert fina owy odby  si
w Dniu Dziecka w hali sportowej Zespo u Szkó  Ogólnokszta c cych w Muszynie. 
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