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Oddajemy do Państwa rąk kolejny nu-
mer  Biuletynu Informacyjnego, 

w którym – mam nadzieję – znajdziecie
Państwo szereg interesujących i istotnych
informacji na temat życia społeczno–gos-
podarczego w naszej Gminie. Znajdziecie
Państwo wizualne odzwierciedlenie tego
co się realizuje lub co się planuje – 
w bliższej i dalszej przyszłości – do realizacji
w Muszynie oraz w okolicznych miejsco-
wościach. Myślę, że – patrząc na zakres
realizowanych zadań inwestycyjnych– dziś
nikt nie ma już żadnych wątpliwości co do
tego, w jakim kierunku podąża Muszyna.
Nowe atrakcje turystyczne Muszyny i oko-
licznych miejscowości już wkrótce pozwolą
nam mówić, że jesteśmy dobrze przygoto-
wani do przyjęcia turystów i kuracjuszy.
Pozwolą nam mówić, że jesteśmy wyjątkowo
atrakcyjną miejscowością,  w której każdy
turysta i kuracjusz znajdzie coś dla siebie 
i nie będzie się tu nudził.

Szanowni Państwo!

Nowe inwestycje otwierają nam drogę
do wzmożenia naszej aktywności gos-

podarczej i odnalezienia swojego miejsca
na gospodarczej mapie Muszyny. W dal-
szym ciągu zachęcam do aktywności 
w tym zakresie, bo możliwości działania
są naprawdę nieograniczone. Zresztą dziś,
niektórzy nasi mieszkańcy już podjęli się

uruchomienia nowych działalności czy
usług których tak w Muszynie brakuje, 
a których uruchomienie – jeszcze do nie-
dawna – było nie do pomyślenia. Zarówno
w mieście jak i na wsiach powstają prywatne
przedszkola, które zabezpieczą opiekę nad
naszymi najmłodszymi, a nauczycielom
dadzą miejsca pracy. Rodzice będą mieć
wreszcie wybór, – gdzie posłać swoje dziec-
ko. Uruchomiono spływ raftingowy 
na Popradzie, a jego pozytywne efekty co
do ilości uczestników przerosły najśmielsze
oczekiwania. Mam też nadzieję na uru-
chomienia spływu tratwami, podobnego
do spływu w Piwnicznej. Bardzo liczę na
inwestora dla letniego toru saneczkowego
oraz parku linowego (prowadzone są roz-
mowy w tym zakresie), a także pola golfo-
wego. Przy tych inwestycjach istnieje moż-
liwość uruchamiania różnego rodzaju usług,
które dopełniać będą zrealizowane inwe-
stycje. Nowe możliwości otworzy wkrótce
zrewitalizowany Rynek i jego otoczenie.
Miejsca pracy mogą być także tworzone
wokół projektu ogrodów sensorycznych.

Szanowni Państwo!

Rozstrzygnięty został przetarg na ob-
wodnicę. W niedługim czasie przed-

stawimy mieszkańcom ul. Kościelnej, Kity
oraz Rynku koncepcje udziału w programie
„Rewitalizacji Rynku i jego otoczenia”.

Ale warto już dziś przemyśleć co powinno
się znaleźć przy Deptaku na ul. Kościelnej.
Warto przemyśleć co powinno funkcjono-
wać wokół Rynku i na płycie Rynku. Za-
praszam wszystkich do wspólnych prze-
myśleń i stworzenia ciekawej koncepcji za-
gospodarowania Rynku. 

Szanowni Państwo!

Nie ma co ukrywać, że ten ogrom zadań
inwestycyjnych – który jest naszym

udziałem – realizowany jest ogromnym
wysiłkiem finansowym gminy, któremu
musimy podołać jeżeli chcemy nadrobić
dystans do najbardziej rozwiniętych uzdro-
wisk i gmin turystycznych. Wiem, że ob-
serwujecie Państwo każdą inwestycję. Wiem,
że nam kibicujecie, aby się to wszystko
udało. I jestem Państwu za to niezmiernie
wdzięczny, bo bez społecznej akceptacji
nie podołalibyśmy temu ogromowi zadań,
które są realizowane i które są przed nami.
Ale przy okazji apeluję o szacunek do wy-
konanych inwestycji. Nie po to je budujemy,
aby za chwilę je zniszczyć. To jest wspólne
nasze dobro i wizerunek, od którego zależy
nasz los. Turysta nie przyjedzie do miejs-
cowości zaniedbanej, ale pojedzie tam
gdzie jest pięknie, czysto, schludnie i gdzie
mieszkańcy są przyjaźnie do niego nasta-
wieni.
Jan Golba
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Szanowni Państwo! Mieszkańcy Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna!

W dniu 14 października 2011 r. 
w Niedzicy, Marszałek Województwa
Małopolskiego Marek Sowa wręczył Ja-
nowi Golbie  – Burmistrzowi Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna głów-
ną nagrodę (Grand Prix) w plebiscycie
„Wielkie Odkrywanie Małopolski 2011”
wraz z okolicznościowymi dyplomami. 

Miastu i Gminie Uzdrowiskowej
Muszyna został wręczony również czek
na kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem
na promocję Muszyny. Nagroda Grand
Prix „Wielkie Odkrywanie Małopolski”
została ustanowiona 12 lat temu i  jest

przyznawana miejscowości turystycznej,
która została wytypowana przez czytel-
ników Gazety Krakowskiej, i która w ple-
biscycie – jako najatrakcyjniejsza tury-
stycznie miejscowość – została uznana
poprzez otrzymanie największej liczby
głosów z nadesłanych kuponów czytel-
ników Gazety Krakowskiej, a także 
w głosowaniu internetowym i  SMS–
owym. Patronat nad plebiscytem spra-
wują: Marszałek Województwa Mało-
polskiego, telewizja TVP KRAKÓW, Ga-
zeta Krakowska, Radio Kraków oraz
Małopolska Organizacja Turystyczna.

NAGRODA GRAND PRIX DLA MUSZYNY!   

Odbiór głównej nagrody, symbolicznego
czeku na kwotę 50 000 zł . FOt. Jakub baJOrek

MUSZYNA



PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ W NOWEJ ODSŁONIE

W bieżącym numerze 
Biuletynu Informacyjnego za-
mieszczamy informacje 
z działalności Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunalnej
sp. z o.o. w Muszynie. W po-
przednich numerach biulety-
nu wiele pisaliśmy  o zmia-
nach organizacyjnych jakie
się dokonały w ostatnich 
2 latach w tym przedsiębior-
stwie. Dzisiaj PGK to nie jest
już przedsiębiorstwo z przy-
słowiową łopatą i taczkami,
ale specjalistyczna firma, 
– która bardzo dobrze działa
na rynku usług komunalnych
i budowlanych. Firma nie tyl-
ko doposażyła się w specja-
listyczny sprzęt, ale też za-
trudnia fachowców i daje pra-
cę wielu mieszkańcom Mu-
szyny i okolic. A oto jakie
zmiany techniczno organiza-
cyjne zaszły w PGK.

Zmiana w zakresie obsługi 
klientów w Spółce
W trosce o poprawę warun-
ków i standardów obsługi
mieszkańców Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna zos-
tało utworzone Biuro Obsługi
Klienta. 

W biurze można sfinali-
zować wszystkie sprawy for-
malne związane przede
wszystkim z zawieraniem
umów na dostawę wody, 

odprowadzeniem ścieków,
odbiór odpadów komunal-
nych itp.

Funkcjonowanie nowego 
systemu gospodarki 
odpadami
Zmiana systemu gospodarki
odpadami na terenie Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Mu-
szyna wprowadzona od mie-
siąca kwietnia br. Uchwałą
Rady Miasta i  Gminy Uzdro-
wiskowej Muszyna Nr IV/
44/2011 z dnia 27.01.2011 r.
wpłynęła na poprawę efek-
tywności selekcji odpadów 
„u źródła”. Zmniejszona
ilość wywiezionych odpadów
komunalnych w porównaniu
do analogicznego okresu 
z roku poprzedniego świad-
czy o  znacznej poprawie
efektywności segregacji za-
nieczyszczeń. Wyrywkowe
kontrole potwierdzają, że
nie wszyscy mieszkańcy so-
lidarnie włączyli się do pro-
gramu. Przypominamy, 
że w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości w ramach
przeprowadzanych kontroli
będą naliczane podwyższone
stawki opłat o 100% za od-
pady niepod–dane segrega-
cji. Apelujemy do mieszkań-
ców o większe zaangażowa-
nie i włączenie się do selek-

tywnej zbiórki odpadów, co
przyniesie wymierne korzyści
w postaci zmniejszenia kosz-
tów związanych  z wywozem
odpadów poza Gminę.

Realizacja prac 
inwestycyjnych w zakresie 
infrastruktury wodno 
– kanalizacyjnej
Spółka kontynuuje realizację
wielu zadań własnych, do któ-
rych należą wszelkie prace re-
montowo–modernizacyjne 
w zakresie infrastruktury wod-
no– kanalizacyjnej. Aktualnie

zostały zrealizowane następu-
jące prace:
■ ul. Jasna, ul. Słoneczna –

przebudowa 200 mb istnie-
jącej sieci wodociągowej
wraz z przyłączami do bu-
dynków,

■ ul. Zielona (górny odcinek)
– budowa 580 mb nowej sie-
ci wodociągowej wraz
z przyłączami oraz 410 mb
sieci kanalizacyjnej wraz 
z odtworzeniem nawierzchni
drogi,

■ul. Zielona – przebudowa 570
mb istniejącej sieci wodocią-
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Nowa betonowa droga przy ul. Grunwaldzkiej
FOt. arch. uMiGu MuszyNa

budynki na terenie oczyszczalni ścieków w Muszynie po remoncie

Nowy sprzęt PGk w akcji FOt. arch. PGk



WIEMY JUŻ KTO MA 
NAJPIĘKNIEJSZE POSESJE 
W NASZEJ GMINIE

ZŁOTA KROPLA MUSZYNY 
DLA SPÓŁDZIELNI PRACY 
„MUSZYNIANKA”

gowej wraz z  przyłączami,
uszczelnienie 660 mb sieci ka-
nalizacyjnej wraz z wymianą
studzienek,

■ ul. Nowa – przebudowa sieci
wodociągowej wraz z przy-
łączami w trakcie realizacji.

Realizacja zaplanowanych 
prac remontowych budynku
socjalno–biurowego
Przeprowadzono prace mo-
dernizacyjne wewnątrz budyn-
ku socjalno–biurowego na te-
renie oczyszczalni ścieków 
w Muszynie. Wykonany został
remont pomieszczeń: labora-
torium, szatni, zaplecze so-
cjalne, sanitariaty, wymiana
stolarki wewnętrznej, moder-
nizacja instalacji wod.–kan.,
c.o. 

Zakup niezbędnego sprzętu 
i pojazdów dla potrzeb
Spółki
Realizując zamierzone plany
rozwoju i doposażenia Spółki
oraz biorąc pod uwagę rosnącą
konkurencję na rynku wyko-
nawstwa Spółka wzbogaciła
swoje wyposażenie o następu-
jący tabor i sprzęt:
■ koparkę kołową Mecalac,
■ ciągnik Deutz wraz z osprzę-

tem do zimowego utrzyma-
nia dróg,

■ samochód ciężarowy MAN
o ładowności powyżej 20

ton wraz z  osprzętem do
zimowego utrzymania dróg.

Zlecenia zewnętrzne wykonane 
przez Zakład Budowlano
–Remontowy
Zakład Budowlano–Remon-
towy realizuje szereg zadań
zewnętrznych pozyskiwa-
nych w drodze przetargów
oraz w ramach zleceń. Za-
kupiony dotychczas sprzęt,
pojazdy umożliwiają reali-
zację wielu prac, które przy-
czyniają się do dalszego roz-
woju Spółki. Łączna wartość
zewnętrznych zleceń zreali-
zowanych dotychczas wynosi
422 371,12 zł,  w tym między
innymi:
■ remont dróg gminnych 

po sezonie zimowym,
■ modernizacja drogi gminnej

(boczna) od ul. Rolanda,
■ budowa parkingu przy In-

stytucie Zdrowia Człowieka
w Muszynie,

■ remont drogi gminnej 
w Żegiestowie,

■ budowa sieci kanalizacyjnej
oraz drogi w Szczawniku,

■ budowa drogi ul. Ogrodo-
wa w Muszynie,

■ odbudowa drogi oraz od-
wodnienia drogi w Dub-
nym,

■ wykonanie przepustów –
drogi gminne w Jastrzębi-
ku.

Rozstrzygnięto konkurs 
pt.  „Najpiękniejsza posesja
2011 roku w Mieście i Gminie
Uzdrowiskowej Muszyna".
Założeniem konkursu była
zachęta o dbanie o  estetykę
otoczenia w Mieście i Gminie
Uzdrowiskowej Muszyna.
Konkurs służył zainspirowa-
niu lokalnej wspólnoty samo-
rządowej do zwię–kszenia
dbałości o  obiekty (sanato-
ryjne, wczasowe, zakłady pra-
cy, placówki gastronomiczne,
handlowe i usługowe) posesje,
ogródki, balkony, estetyczny
i kolorowy wizerunek miasta
i gminy. 

W konkursie uczestni-
czyli właściciele i użytkow-
nicy posesji oraz obiektów
położonych na terenie Mias-
ta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna w dwóch katego-
riach:

Ikategoria, posesje osób
fizycznych, dokonano 20
zgłoszeń udziału w kon-

kursie w tym jedna osoba zre-
zygnowała z udziału w kon-
kursie, 

IIkategoria: obiekty
sanatoryjne, wczaso-
we, zakładów pracy,

placówek gastronomicznych,
handlowych i usługowych,
dokonano 3 zgłoszeń udziału
w konkursie.

Komisja konkursowa
dokonała oceny 19 posesji 
i 3 obiektów w dniu 1,2 i 5
września 2011 r. W wyniku

oceny Komisja ustaliła na-
stępującą punktację i nagro-
dy:

W kategorii posesje osób
fizycznych wyróżnienia oraz
nagrody pieniężne w wyso-
kości po 300 zł otrzymali:
Państwo Janina i Henryk
Czerwińczak z  Żegiestowa,
Pani Halina Wąchała 
z Muszyny, Pan Jerzy Zawiła
ze Złockiego, Pani Anna Go-
mulak z Leluchowa, Państwo
Klaudia i Michał Wolanin
ze Szczawnika, Pan Jan Mor-
darski z Powroźnika oraz
Pan Andrzej Ruchała z Mu-
szyny.

III miejsce oraz czek 
na 800 zł zajęła Pani Renata
Chmielowska z  Żegiestowa.
Zaszczytne II miejsce oraz
nagroda pieniężna wysokości
1000 zł  przypadły posesji
Pani Krystyny Błażków 
i Pani Renaty Kordos z Mu-
szyny. Szczęśliwym zwycięzcą
konkursu w kategorii osób
fizycznych została Pani Ewa
Ruchała z  Muszyny, która
otrzymała czek o równowar-
tości 1300 zł.  

W kategorii obiekty sa-
natoryjne, wczasowe, zakła-
dów pracy, placówek gastro-
nomicznych, handlowe 
i usługowe III i II miejsce
nie przyznano. Laureatem
w tej kategorii oraz zdobywcą
nagrody pieniężnej w wyso-
kości 800 zł został Pan Stani-
sław Hans z Muszyny.
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Władze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uhonorowały
Spółdzielnię Pracy „Muszynianka” Złotą Kroplą Muszyny. 
To szczególne wyróżnienie przyznawane jest osobom i instytucjom
wnoszącym wielki wkład w rozwój gospodarczy i kulturalny
gminy Muszyna. „Muszynianka” otrzymała tę nagrodę za nie-
bywały, wieloletni udział w promowaniu Muszyny w kraju i Eu-
ropie. Uroczyste wręczenie najznamienitszego wyróżnienia przy-
znawanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna miało miejsce podczas obchodów 60–lecia działalności
Spółdzielni Pracy  „Muszynianka”.

Droga boczna od ul. rolanda po modernizacji. 
FOt. arch. uMiG MuszyNa



SZKOLNICTWO W NASZEJ GMINIE

Przedstawiam Państwu
informację o  stanie oświaty
w roku 2011, która zawiera
dane dotyczące:
■ liczby uczniów w szkołach

i przedszkolach prowadzo-
nych przez gminę oraz oso-
by fizyczne,

■ wydatków na jednego
ucznia,

■ remontów przeprowadzo-
nych w szkołach.

W związku z informacjami
przekazywanymi w ostatnim
biuletynie dot. wyników
nauczania w szkołach,
w dniu 5 września 2011 r. od-

było się kolejne spotkanie 
z dyrektorami szkół, którzy
przedstawili plany napraw-
cze związane z podniesie-
niem wyników nauczania 
i jakości pracy szkół. Jed-
nym z podjętych kluczo-
wych działań w tym zakresie
będzie dokładna analiza ist-
niejących zagrożeń, szcze–
gółowy przegląd progra-
mów nauczania, i zwiększe-
nie liczby próbnych spraw–
dzianów w szkołach podsta-
wowych oraz  egzaminów
gimnazjalnych. Każdy dy-
rektor zobowiązał się do
przeprowadzenia co naj-

mniej czterech takich spraw-
dzianów i egzaminów. 

Zwracam się z gorącym
apelem do rodziców, o włącze-
nie się w proces zmian w szko-
łach prowadzonych przez gmi-
nę i osoby fizyczne – w zakresie
podniesienia jakości pracy
szkół, – bo tylko w ten sposób
będziemy mogli podnieść po-
ziom nauczania w naszych
szkołach i uzyskać satysfakcjo-
nujące wyniki ze sprawdzianów.
Tylko świadoma współpraca
rodziców z nauczycielami może
przynieść pozytywne efekty 
w tym zakresie . Sami nauczy-
ciele nie będą w stanie tak zmo-

tywować uczniów, aby podjęli
oni trud, który po stokroć się
im w przyszłości opłaci. Będę
wyczulony na każde niepra-
widłowości w tym zakresie, jak
również na każde cenne inicja-
tywy zmierzające do poprawy
wyników nauczania. Znajdę
czas na wysłuchanie każdej roz-
sądnej propozycji. Kwestię po-
prawy wyników nauczania 
w naszej Gminie, traktuję jako
jedno z najważniejszych zadań
w tej kadencji. Nasze dzieci
muszą mieć zapewnioną przy-
szłość nie gorszą niż ta, którą
oferują inne gminy. 
Jan Golba
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Liczba uczniów w szkołach na terenie gminy
Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę wraz z liczbą oddziałów w roku szkolnym 2011/2012

Liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach „0” 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę.

Od września 2011 r. trzy szkoły podstawowe zostały 
przekazane do prowadzenia osobom fizycznym:

Liczba dzieci w oddziałach „0” w Szkołach Podstawowych
prowadzonych przez osoby fizyczne.

Szkoła Podstawowa w Jastrzębiku – Kl. I–III + ”0” –
Pani Urszuli Leśnik
Szkoła Podstawowa w Miliku – Kl. I–III + „0” –
Pani Renacie Tadra–Dzidzik
Szkoła Podstawowa w Andrzejówce – Kl. I–III + „0”
– Pani Teresie Jurzynek



Zespół Szkolno–Przedszkolny 
w Muszynie:
■ remont holu głównego

szkoły, wymiana oświetle-
nia, wyrównanie ścian

■ remont wejścia głównego
do szkoły

■ naprawa dachu nad pawi-
lonem od strony ul. Rolan-
da

■ remont małej sali gimna-
stycznej, malowanie ścian 
i parkietu

Zespół Szkolno–Przedszkolny 
w Powroźniku:
Szkoła Filialna w Wojkowej:
■ rozbiórka pieców kaflo-

wych
■ montaż grzejników i pieca

c.o. 
■ dostosowanie instalacji

elektrycznej do ogrzewania
elektrycznego

■ wymiana podłogi drewnia-
nej na panele

■ malowanie ścian we wszyst-
kich pomieszczeniach

■ zamurowanie przejść po-
między szkołą a świetlicą
wiejską

Przedszkole w Powroźniku:
■ wymiana okien
■ malowanie wszystkich po-

mieszczeń przedszkolnych

■ wymiana opraw świetlów-
kowych oraz osprzętu
elektrycznego

Szkoła Podstawowa 
i Gimnazjum:
■ malowanie klas i pomiesz-

czeń gospodarczych
■ wymiana drzwi w klasach
■ wymiana podłogi w poko-

ju nauczycielskim
■ remont kuchni – wymiana

płytek podłogowych, ma-
lowanie

■ wykonanie i montaż krat
okiennych

Zespół Szkolno–Przedszkolny 
w Złockiem:
Przedszkole w Szczawniku:
■ wymiana instalacji elek-

trycznej i odgromowej

Szkoła w Złockiem:
■ remont ciągów komino-

wych kotłowni centralne-
go ogrzewania

■ bieżąca konserwacja i re-
nowacja wszystkich placó-
wek Zespołu

Zespół Szkolno–Przedszkolny 
w Żegiestowie:
■ remont na potrzeby utwo-

rzenia zastępczej sali gim-
nastycznej
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III. Remonty przeprowadzone w szkołach w roku 2011

Wydatki poniesione na jednego ucznia w okresie 
od stycznia do września 2011

Wydatki na ucznia Szkoły Podstawowej

Wydatki na ucznia Gimnazjum

SP Nr 1 w Muszynie
5 933,95 zł

7 300,58 zł

6 481,56 zł

5 373,35 zł

7 253,75 zł

4 184,29 zł

4 294,59 zł

4 344,13 zł

SP Nr 2 w Muszynie

SP w Złockiem

SP w Powroźniku

SP w Żegestowie

Gim. w Muszynie

Gim. w Złockiem

Gim. w Powroźniku

NOWE POMYSŁY. NASI
UCZNIOWIE W ZIELONEJ
SZKOLE

Uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Jana
Pawła II w Muszynie wzięli
udział w  Zielonej Szkole.
Jednak zamiast wyjeżdżać
zostali w  swoich klasach.
Stowarzyszenie Na Rzecz
Edukacji i Rozwoju Doliny
Popradu zorganizowało
wyjazd „na niby”. Lekcje
odbywały się wg całorocz-
nego planu, potem nauka
przez zabawę, w której wzię-
li udział nauczyciele
i uczniowie. 18 października
2011 roku  prawie wszyscy
przyjechali do szkoły z tor-
nistrami i  plecakami i  po-
zostali w niej trzy dni. 

We wtorek cała grupa
udała się na pobliską górę
Wesołówkę. Podróż była od-
wołaniem do Drogi Krzy-
żowej, którą pokonano nio-
sąc brzozowy krzyż i odma-
wiając różaniec. Na górze
po zjedzeniu pieczonych
kiełbasek  ukazał się Zielony
Duch, przy którym ucznio-
wie przeszli próbę odwagi,
jedząc kwaśną cytrynę i przy-
rzekając godne zachowanie
podczas Zielonej Szkoły. 
Po ogniskowych zabawach
do szkoły wracano w odbla-
skowych kamizelkach i z la-
tarkami w dłoniach. Kolum-
nę otwierali i zamykali mi-
nistranci z  pochodniami.  
W środę po lekcjach
uczniów odwiedzili goście.
Odbył się wykład o  pracy
Straży Granicznej przepro-
wadzony przez zawodowych

żołnierzy, którzy zaprezen-
towali sprzęt, wykorzysty-
wany w ich codziennej pracy
i psa wytresowanego do znaj-
dowania narkotyków. 

Potem pogadankę
o sprawności fizycznej pro-
wadził olimpijczyk – Henryk
Szost. Opowiadał o trudach
związanych z wyczynowym
sportem, o diecie sportowca,
o krajach, które odwiedził.
Pokazywał też trofea spor-
towe; medale i statuetki. 

Ciekawostką była mas-
ka, którą maratończyk  ku-
pił w Kenii. W czasie wol-
nym wszyscy uczestnicy
Zielonej Szkoły pisali po-
cztówki do rodziców. 
Po spacerach lub podcho-
dach pod   okiem wycho-
wawców, odmówiono róża-
niec w nastrojowej ciemno-
ści, tylko przy świecach.
Następnie dyskoteka, która
rozpoczęła się złożeniem
życzeń Jasiowi z  czwartej
klasy i trzema tańcami przy-
gotowanymi przez klasy:
piątą i  szóstą. DJ Kamil
i DJ Patryk prowadzili dys-
kotekę, korzystając z włas-
nego sprzętu. W czwartek
miało miejsce pakowanie,
trzeba było  opuścić swoje
pokoje. Po lekcjach pod-
sumowano Zieloną Szkołę.
Powołano komisję, która
nagrodziła jeden pokój,
którego lokatorzy wyróż-
niali się aktywnością i od-
powiednie zachowanie oraz
dbaniem o porządek.

uczestnicy zielonej szkoły w szkoły Podstawowej nr 2 w Muszynie
FOt. arch. uMiGu MuszyNa



SEZON PIŁKI SIATKOWEJ ROZPOCZĘTY

5 października 2011 r. w hali sportowej 
w Muszynie miała miejsce nietypowa pre-
zentacja zespołu mistrzyń Polski Bank
BPS Muszynianka Fakro Muszyna przed
nowym sezonem 2011/2012 w PlusLidze
Kobiet. Wydarzenie cieszyło się dużą po-
pularnością bo na 20 min. przed rozpo-
częciem trybuny były już zapełnione,
a znalezienie miejsca parkingowego gra-
niczyło z  cudem. Wśród gości znaleźli
się m.in. delegaci władz samorządowych
oraz główni sponsorzy i przedstawiciele

mediów. Prezentację poprzedził występ
dwóch dżentelmenów wyglądających na
kolegów Al Capone, którzy w rytm muzyki
„Blues Brothers”, jak na prawdziwych
gangsterów przystało, strzelali z działek
do publiczności pamiątkowymi koszul-
kami klubu. Kolejny pomysł organizato-
rów zaskoczył wszystkich. W rolę siatka-
rek, jako „substytuty”, wcieliły się polskie
modelki. 

Natomiast siatkarki – gwiazdy wie-
czoru– wystąpiły w sukniach wieczorowych

wywołując szczere owacje publiczności.
Nie zabrakło również miejsca na pamiąt-
kowe zdjęcia i autografy mistrzyń z Mu-
szyny. Na scenie pojawiła się również Ale-
ksandra Jagieło, która wyjawiła „… jesteśmy
tu we dwie”, dając do zrozumienia, że już
niedługo zostanie mamą. 

Po prezentacji trybuny zaczęły szybko
pustoszeć… ludzie zbierali się pod sceną
bawiąc się na koncercie zespołu Enej, lau-
reata Przystanku Woodstock oraz progra-
mu Must be the Music.  
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Terminarz Rozgrywek Plus Ligi Kobiet sezon 2011/2012
Data Gospodarze Goście
12/10/2011 PtPs Piła vs bank bPs Muszynianka Fakro Muszyna
15/10/2011 bank bPs Muszynianka Fakro Muszyna vs atom trefl sopot
19/10/2011 bks auprof biesko–biała vs bank bPs Muszynianka Fakro Muszyna
22/10/2011 bank bPs Muszynianka Fakro Muszyna vs tauron Mks Dąbrowa Górnicza
26/10/2011 impel Gwardia Wrocław vs bank bPs Muszynianka Fakro Muszyna
23/11/2011 bank bPs Muszynianka Fakro Muszyna vs Organika budowlani Łódź
26/11/2011 ks Pałac bydgoszcz vs bank bPs Muszynianka Fakro Muszyna
03/12/2011 bank bPs Muszynianka Fakro Muszyna vs kPsk stal Mielec
10/12/2011 azs białystok vs bank bPs Muszynianka Fakro Muszyna
17/12/2011 bank bPs Muszynianka Fakro Muszyna vs PtPs Piła
29/12/2011 atom trefl sopot vs bank bPs Muszynianka Fakro Muszyna
04/01/2012 bank bPs Muszynianka Fakro Muszyna vs bks auprof biesko–biała
07/01/2012 tauron Mks Dąbrowa Górnicza vs bank bPs Muszynianka Fakro Muszyna
14/01/2012 bank bPs Muszynianka Fakro Muszyna vs impel Gwardia Wrocław
21/01/2012 Organika budowlani Łódź vs bank bPs Muszynianka Fakro Muszyna
28/01/2012 bank bPs Muszynianka Fakro Muszyna vs ks Pałac bydgoszcz
04/02/2012 kPsk stal Mielec vs bank bPs Muszynianka Fakro Muszyna
11/02/2012 bank bPs Muszynianka Fakro Muszyna vs azs białystok 

Prezentacja siatkarek FOt. POsitive cOlOrs stuDiO



UCZNIOWIE SZKOŁY 
W ZŁOCKIEM POJADĄ 
DO INNSBRUCKU 
Z okazji pierwszych 
w historii Zimowych Igrzysk
Olimpijskich Młodzieży 2012,
które zostaną zorganizowane
w Innsbrucku między 13 a 22
stycznia 2012 roku Firma Sam-
sung zorganizowała konkurs
pod hasłem "It's your future
– be part of it!". Hasłem "It's
your future – be part of it!"
firma Samsung, Oficjalny Part-
ner Zimowych Igrzysk Olim-
pijskich Młodzieży 2012, prag-
nie promować zdrowy styl ży-
cia oraz sport. 

To szansa dla wszystkich
młodych miłośników sportu 
i Igrzysk Olimpijskich, 
by przeżyć przygodę życia 
i pobiec w sztafecie z pochod-
nią olimpijską! Konkurs skła-
dał się z dwóch etapów: 
■ Etap I ułożenie hasła rekla-

mowego promującego Du-
cha Igrzysk Olimpijskich

■ Etap II zawody sportowe
(bieg na 60 m)

Hasło reklamowe uczniów
Zespołu  Szkół w Złockiem
brzmiało: „ZNICZ OLIMPIJ-
SKI–PŁOMIEŃ LUDZKICH
PRAGNIEŃ". Hasło to otwo-
rzyło nam drogę do drugiej
części etapu konkursu. Zwy-
cięzcami biegu na 60 m zostali:
Kama Piwowar i  Paweł Ma-
jewski uczniowie II klasy Tech-
nikum Żywienia i Gospodar-
stwa Domowego w Złockiem.
Uczniowie pobiegną  z po-
chodnią olimpijską w sztafecie
Zimowych Młodzieżowych Ig-
rzysk Olimpijskich Innsbruck
2012 – reprezentując Naszą
Szkołę i Polskę. Laureaci wy-
łonieni zostali ze 100 szkół 
z całej Polski. Spośród 100 na-
desłanych zgłoszeń wybrano
24 zwycięskie szkoły.
anGelika StoińSka
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anna Werblińska przyjmująca 1

Mariola zenik libero 2

rachel rourke przyjmująca 3

caroline Wensink środkowa 4

Magdalena Piątek atakująca 5

agnieszka  bednarek–kasza środkowa 6

Joanna kaczor atakująca 7

Paulina Gajewska libero 8

agnieszka rabka rozgrywająca 9

kinga kasprzak przyjmująca 11

Milena radecka rozgrywająca 12

katarzyna Gajgał środkowa 13

vesna Djurisić środkowa 17

Debby stam–Pilon przyjmująca 18

30/11/2011 +/– 1 dzień
bank bPs Fakro MuszyNa vs crvena zvezda beOGraD
07/12/2011 +/– 1 dzień
Dinamo MOscOW vs bank bPs Fakro MuszyNa
14/12/2011 +/– 1 dzień
scavolini PesarO vs bank bPs Fakro MuszyNa
21/12/2011 +/– 1 dzień
bank bPs Fakro MuszyNa vs scavolini PesarO
11/01/2012 +/– 1 dzień
bank bPs Fakro MuszyNa vs Dinamo MOscOW
17/01/2012 +/– 1 dzień
crvena zvezda beOGraD vs bank bPs Fakro MuszyNa

imię i nazwisko Pozycja Nr
Skład zespołu w sezonie 2011/2012

Terminarz Europejskiej Ligi Mistrzyń CEV sezon 2011/2012

MUSZYNA.TV

Telewizja Internetowa „Muszyna TV” działa od kwietnia
2010 r. Od początku swojego istnienia bierze udział we wszy–
stkich ważniejszych wydarzeniach odbywających się na terenie
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, relacjonuje na żywo
sesje MiGU Muszyna, przeprowadza wywiady z władzami
miasta, artystami i pisarzami. Stara się docierać do ciekawych
zakątków naszego terenu i być wszędzie tam gdzie dzieje się
coś godnego uwagi. Redakcja chce pokazywać Państwu intere-
sujących ludzi, ciekawe wydarzenia i  piękne zakątki naszej
„Ziemi Muszyńskiej”. Jeżeli chcesz wiedzieć „co się kręci”
wejdź na www.muszyna.tv.

ii etap konkursu FOt. arch. saMsuNG



SZUKAJĄ SKARBÓW?  BADANIA 
NA MUSZYŃSKIM ZAMKU

Badania na zamku 
muszyńskim stanowią konty-
nuację kampanii badawczej,
służącej poznaniu dziejów ta-
jemniczego zamczyska oraz po-
zyskaniu zabytków świadczą-
cych o życiu codziennym miesz-
kańców zamku. W ramach ba-
dań zostały otwarte trzy wykopy
archeologiczne podzielone 
na mniejsze odcinki. Wykopy
skupione są w południowej 
i południowo–zachodniej części
ruin. W  założeniu mają one
zbadać część budynku, tzw. ka-
mienicy zamkowej łączonej 
z okresem przełomu XV/XVI
w. oraz południowych partii
murów obronnych wraz z ewen-
tualnymi budynkami przylega-
jącymi do nich. We wschodniej
części założono wykop X, gdzie
odsłonięto wychodnie skał, na
których wzniesiono zamek. 
W pobliżu muru obwodowego
odsłonięto skośnie przebiega-
jące warstwy prawdopodobnie
z okresu poprzedzającego bu-
dowę muru obwodowego. Od-
słonięto też poziom użytkowa-
nia zamku wyróżniający się
ciemniejszą smugą ziemi. 
W centralnej części terenu ob-
jętego badaniami zlokalizowano
wykop IX, w którym odsłonięto
dalsze nawarstwienia z dwóch
poziomów użytkowych: star-
szego poziomu użytkowego za-
mku, zaznaczającego się ciem-

niejszą smugą w nawarstwie-
niach ziemnych, natomiast na
części obszaru tuż pod po-
wierzchnią odsłonięto dobrze
zachowany bruk kamienny, sta-
nowiący młodszy poziom użyt-
kowy z okresu nowożytnego. 

W tej części wykopów od-
słonięto też partie muru ob-
wodowego, którego sposób
murowania wskazuje na zmia-
ny w tkance murowanej. Zmia-

ny te związane są prawdopo-
dobnie z destrukcją lub prze-
budową części murów obron-
nych. Nawarstwienia ziemne
w sąsiedztwie opisywanego
muru wskazują na ślady poża-
ru, z którym być może zwią-
zana jest destrukcja i późniejsza
naprawa muru. W zachodniej
części wyznaczono wykop III–
07, który obejmuje badaniami

pomieszczenie południowe „ka-
mienicy” zamkowej oraz mury
obwodowe w tej części zamku.
W badanych odcinkach odsło-
nięto mur obwodowy i ścianę
wschodnią „kamienicy”. 
Na podstawie odsłoniętych
partii murów i nawarstwień
ziemnych udało się stwierdzić,
że mur obwodowy zamku jest
starszy od wschodniej ściany
budynku. Wskazuje to na fakt,

że wspomniany budynek „ka-
mienicy”, którego wzniesienie
wiąże się z okresem początku
renesansu powstał zapewne
przez przebudowanie istnieją-
cych już murów i zamknięcie
ich nowym murem od strony
wschodniej zamku. W nawar-
stwieniach ziemnych znajdu-
jących się na większych głębo-
kościach natrafiono na ślady

użytkowania terenu w okresie
przed budową w tym miejscu
murów obwodowych. Wśród
dokonanych odkryć ciekawy
jest ślad po wbitym słupie.
Obecnie jeszcze nie wiadomo,
jaka była forma i chronologia
odkrytych najstarszych relik-
tów. 

Podczas eksploracji w za-
łomach skał i warstwach ziem-
nych znaleziono bardzo dobrze
zachowane ostrogi późnośred-
niowieczne z bodźcem gwiaź-
dzistym, elementy zbroi (tzw.
brygantyny), żelazne groty beł-
tów (strzał do kuszy), grot strza-
ły łuku pochodzenia przypusz-
czalnie węgierskiego, fragment
łańcucha żelaznego, fragmenty
podków, sierpa, liczne ułamki
naczyń glinianych oraz kafli 
ze średniowiecza i nowożytno-
ści. Badania archeologiczne rea-
lizowane są w ramach mikro-
projektu pt.: „Poznajemy życie
codzienne na muszyńskim za-
mku” współfinansowanego
przez Unię Europejską z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu
państwa za pośrednictwem Eu-
roregionu „Tatry” w ramach
Programu Współpracy Trans-
granicznej Rzeczpospolita Pol-
ska – Republika Słowacka 2007
– 2013.
WoJciech DuDak, 
RaDoSłaW heRman 
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Podczas eksploracji w załomach skał 
i warstwach ziemnych znaleziono bardzo
dobrze zachowane ostrogi
późnośredniowieczne z bodźcem
gwiaździstym, elementy zbroi, żelazne
groty bełtów, grot strzały łuku
pochodzenia przypuszczalnie
węgierskiego, fragment łańcucha
żelaznego, fragmenty podków, sierpa,
liczne ułamki naczyń glinianych…

ruiny Xiv wiecznego zamku w Muszynie FOt. arch. uMiGu MuszNa



OBFITY ROK IMPREZ ARTYSTYCZNYCH 

Rok 2011 obfitował 
w wiele ciekawych wydarzeń
artystycznych organizowa-
nych na terenie Miasta i Gmi-
ny Uzdrowiskowej Muszyna.
Nowy rok 2011 powitaliśmy
na Rynku muszyńskim pod-
czas Sylwestra tuż po kon-
cercie Zbigniewa Wodeckie-
go. W  styczniu w naszym
mieście zagrała „Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy”
podczas, której wspólnie włą-
czyliśmy się w ogólnopolską
akcję charytatywną na rzecz
chorych dzieci. W kolejnych
miesiącach mogliśmy uczest-
niczyć w muzycznych spot-
kaniach z piosenką z okazji
„Walentynek” i „Dnia Ko-
biet”. W kwietniu odbył się
cykl wydarzeń związanych
z Beatyfikacją Jana Pawła II
zatytułowany „W oczekiwa-
niu na Santo Subito”. Ocze-
kiwanie rozpoczęła „Droga
Krzyżowa” ulicami miasta.
W następnych dniach miesz-
kańcy Muszyny uczestniczyli
w wernisażach wystaw na-
wiązujących do pamiątek 
i podróży Papieża Polaka,
które odbyły się w Bibliotece
Miejskiej oraz w  Muzeum
Regionalnym w Muszynie.

W  przeddzień wyniesienia
Jana Pawła II na ołtarze 
w kościele Parafialnym pod
wezwaniem św. Józefa Ob-
lubieńca NMP w Muszynie
odbył się koncert pt. „Beaty-
fikacja” w wykonaniu wokal-
nej grupy Miejsko–Gminne-
go Ośrodka Kultury w Mu-
szynie. 

W maju, jak co roku roz-
poczęliśmy artystyczny sezon
plenerowy w naszym Uzdro-
wisku. Podczas „Pikniku ma-
jowego” prócz dziecięcych 
i młodzieżowych zespołów
muzycznych, teatru Art–Re
z Krakowa z programem dla
najmłodszych, gościliśmy ze-
spół „Harlem”. W czerwcu
w amfiteatrze „Zapopradzie”
odbył się „Dzień Dziecka”,
podczas którego zaśpiewali
laureaci Gminnego Festiwalu
Piosenki Dziecięcej „Mu-
szyńskie nutki”, zagrały „We-
sołe Harmonijki” ze Słowa-
cji, a gwiazdą wieczoru była
Majka Jeżowska. Kolejne
wydarzenie to „Noc Święto-
jańska”, podczas, której od-
był się tradycyjny konkurs
wianków puszczanych
w nurt Popradu przy dźwię-
kach Kapeli „Muszyniacy”.

Gościliśmy wówczas szkołę
tańca nowoczesnego ze Sło-
wacji, a gwiazdą wieczoru
był zespół „Pudelsi”. Waka-
cje w Muszynie to przede
wszystkim „Festyny nad Po-
pradem” i „Dyskoteki pod
gwiazdami”. Podczas sezonu
letniego gościliśmy uczest-
ników Małopolskich Spot-
kań Tanecznych, którzy pre-
zentowali wybrane techniki
taneczne w trakcie koncertu
plenerowego, dziecięce ze-
społy regionalne w ramach
„Święta Dzieci Gór” a także
wszystkich ludzi wielkiego
serca biorących udział w ak-
cji charytatywnej „Otwórz
serce”. 

W  sierpniu odbyło się
dwudniowe „Święto Wód Mi-
neralnych”, podczas którego
gościliśmy znane postaci pol-
skiej sceny rozrywkowej. 
W muszyńskim amfiteatrze
wystąpili między innymi: Ka-
baret „Rak”, Alosza Awdiejew,
Michał Milowicz, Robert
Rozmus oraz zespół „Skan-
gur”. Gwiazdą drugiego dnia
był zespół „FEEL”, który
przyciągnął ogromną liczbę
uczestników koncertu. Były
również atrakcje dla dzieci,

degustacje wód mineralnych,
potraw regionalnych oraz po-
kaz tańczących fontann. Se-
zon artystyczny w muszyń-
skim amfiteatrze „Zapopra-
dzie” zakończyła „Jesień Po-
pradzka” podczas, której wy-
stąpiły zespoły artystyczne
działające przy Miejsko–
Gminnym Ośrodku Kultury
w Muszynie, teatr „Pozytyw-
ka” z Krakowa oraz Kapela
Regionalna Wojtka Boguc-
kiego z Podegrodzia. Gwiaz-
dą wieczoru była folkowa
grupa „Horpyna”, która roz-
grzała i rozbawiła zziębniętą
muszyńską publiczność.
I  choć za oknami chłód, 
a do lata jeszcze sporo czasu,
to dnia 29 listopada na mu-
szyńskim rynku wystąpi 
z andrzejkowym koncertem
Mandaryna, a  pod koniec
grudnia na mieszkańców Mu-
szyny czeka kolejne miłe wy-
darzenie plenerowe, jakim
będzie „Sylwester” na mu-
szyńskim Rynku. Czekają na
Państwa występy muzyczne,
dyskoteka sylwestrowa, po-
kaz sztucznych ogni oraz
koncert Zespołu „Wanda
i Banda”.      Serdecznie za-
praszamy!

We wrześniu 2011 r. 
odbyły się w Żegiestowie Do-
żynki Wiejskie. Organizato-
rami imprezy byli: Rada So-
łecka i  Ochotnicza Staż Po-
żarna w Żegiestowie. 

Wyjazd konnych korowo-
dów dożynkowych z wień–
cami i  muzykantami rozpo-
czął się o godz. 14.30 pod re-
mizą OSP. Po paradzie przez
wieś udano się na Mszę Świętą
do kościoła parafialnego p.w.
Św. Anny. Wśród zaproszo-
nych gości byli: Jan Golba –
Burmistrz MiGU Muszyna,
Włodzimierz Tokarczyk – Za-
stępca Burmistrza MiGU Mu-
szyna, Jerzy Majka – Prze-
wodniczący Rady MiGU Mu-
szyna, księża z parafii św.

Anny, prezesi wytwórni wód
mineralnych z  terenu gminy
oraz przedstawiciele stowarzy-

szeń. Chleb dożynkowy prze-
kazali Burmistrzowi Janowi
Golbie Państwo Józefa i Wła-

dysław Kuligowie, prowadzący
gospodarstwo agroturystyczne
„Chatka u Władka”.  Wodzi-
rejem dożynek był Sołtys Że-
giestowa Henryk Czerwińczak,
który przywitał zaproszonych
gości, nakreślił zadania wy-
konane przez gminę. Bawił
gości i przybyłych mieszkań-
ców przy stołach gnących się
od wypieków wiejskich chle-
bów, kołaczy oraz serów i in-
nych płodów rolnych. Wraz 
z orkiestrą Sławomira Bołoza
z  Wierchomli przy ciętych
przyśpiewkach Sołtysa 
i ogrywkach bawiono się do
północy. Niektórzy żartowali,
że w poniedziałek muszą iść 
do pracy.  
h. czeRWińczak
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DOŻYNKI WIEJSKIE W ŻEGIESTOWIE

Dożynki w Żegiestowie FOt. h. czerWińczak



CZY POWSTANIE KLASTER 
TURYSTYCZNY „DOLINA POPRADU” ?
Z inicjatywy Stowarzyszenia 
Przyjaciół Almanachu Muszy-
ny w  Hotelu Klimek w Mu-
szynie odbyło się II Forum
Turystyczne Muszyna – Stara
Lubowla. W  Forum wzięli
udział liczni przedstawiciele
władz samorządowych, przed-
siębiorcy i działacze turystyki
z Muszyny, Krynicy–Zdroju,
Piwnicznej–Zdroju i  Rytra
oraz – po słowackiej stronie
– Starej Lubowli, Lipan, Vyš-
nych Ružbachów i Hnezdne-
go. Specjalnymi gośćmi byli
reprezentanci Amerykańskiej
Izby Handlowej (AmCham),
w tym z takich firm, jak Delo-
itte, Ernst & Young, Sheraton,
Hertz oraz Fluor. Myślą prze-
wodnią ożywionej dyskusji 
i znakomitych prezentacji był
zamysł utworzenia klastra tu-
rystycznego, koordynującego
wysiłki wielu podmiotów na
rzecz utworzenia wspólnego
produktu turystycznego, za-
chęcającego gości do odwie-
dzania miejscowości w Dolinie
Popradu po obu stronach gra-
nicy. 

Ta forma współpracy ma
mieć preferencje w trakcie ko-
lejnej rundy finansowania pro-
jektów ze środków Unii Euro-
pejskiej.  W debacie pomocny
był głos ekspertów: Petry To-
mašovej z Bratysławy oraz Mar-
cina Jabłońskiego z Bielska–
Białej, który tworzyli już klastry
na Słowacji i w Polsce. Na fo-
rum zaprezentowane m.in. zos-
tały wyniki badań ankietowych
„Czego oczekują turyści od-
wiedzający nasz region?” oraz
zaprezentowano tworzony
obecnie przez SPAM portal

www.dolinapopradu.info. 
Ponadto Renata Trela i Janina
Klimek, właścicielki obiektów
w Muszynie oraz Norbert
Frank, sławny szef zajazdu
„U Franka” w Starej Lubowli,
zainicjowali debatę na temat
„Popradzkiej Karty Dań”. 
Z uznaniem przedstawicieli
AmChamu spotkały się pro-
fesjonalne multimedialne pre-
zentacje oferty turystycznej
przedstawione przez Włodzi-
mierza Tokarczyka, zastępcę
burmistrza Muszyny i Michała
Biganiča, primatora Starej Lu-
bowli. Uczestnicy Forum byli
zgodni w konkluzji – klaster

turystyczny „Dolina Popradu”
może pomóc w ożywieniu ru-
chu turystycznego w naszym
regionie. Naszą ofertę powin-
niśmy tworzyć transgranicznie,
a współpraca podmiotów pol-
skich i słowackich, biorąc pod
uwagę dużą mobilność turys-
tów i uzupełniającą się ofertę
po obu stronach granicy, spo-
woduje jej wzbogacenie. 
Do końca roku pod patronatem
burmistrzów Muszyny i Starej
Lubowli oraz Stowarzyszenia
Przyjaciół Almanachu Muszy-
ny i Stowarzyszenia Amos 
w Starej Lubowli ma powstać
lista podmiotów zainteresowa-

nych udziałem w tym przed-
sięwzięciu. W trakcie Forum 
o swojej drodze życiowej opo-
wiedzieli po angielsku i talenty
muzyczne zaprezentowali sty-
pendyści Funduszu Stypen-
dialnego Almanachu Muszyny:
Jan Żywczak, Mária Budzáko-
vá, Justyna Tomasiak, Maciej
Hadała oraz Michał Bajorek.
Stypendystów przedstawiła Bo-
żena Mściwujewska–Kruk, 
redaktor naczelna Almanachu
Muszyny. List do uczestników
Forum z życzeniami sukcesu
skierował Marszałek Małopol-
ski Marek Sowa. 
SPam
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Końcem września br. 
otrzymaliśmy bardzo radosną wiadomość,
że po bardzo długim oczekiwaniu pozys-
kaliśmy dofinansowanie ze środków Ma-
łopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego z przeznaczeniem na dofinan-
sowanie zadania niezmiernie istotnego dla
naszej gminy, o nazwie „Budowa nowego
budynku dla Zespołu Szkolno–Przedszkol-

nego w Złockiem. Dofinansowanie wyniesie
3 mln zł, przy całkowitej wartości zadania
na poziomie 7 mln zł. Historia budowy tej
szkoły ciągnie się od 2007 r. kiedy to zostały
rozpoczęte prace i realizowane były kolej-
nymi etapami. Przerwa nastąpiła w 2009
roku, kiedy zabrakło środków na konty-
nuację zadania. Do tej pory wykonano
nowy pawilon z częściowym wykończeniem

wnętrz. Roboty te kosztowały dotychczas
ok. 3,5 mln zł. Do zakończenia i oddania
uczniom szkoły potrzebne są ostateczne
prace wykończeniowe, wyposażenie, a także
remonty i ocieplenia budynków hali spor-
towej oraz zaplecza administracyjno–so-
cjalnego. Planujemy, że rok szkolny
2012/2013 rozpocznie się już w całkowicie
zmodernizowanym obiekcie.

MILIONY ZŁOTYCH DOFINANSOWANIA NA SZKOŁĘ W ZŁOCKIEM

ii Forum turystyczne Muszyna – stara lubowla FOt. arch. uMiGu MuszyNa
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1150–LECIE DZIAŁALNOŚCI
KLUBU MODELARSKIEGO
„ZEFIREK” W MUSZYNIE

NOWE PLACE ZABAW

We wrześniu br. 
miały miejsce uroczystości
związane z  jubileuszem  50–
lecia działalności Klubu Mo-
delarskiego „Zefirek” w Mu-
szynie. Burmistrz Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Mu-
szyna Jan Golba wręczył człon-
kom klubu 6 medali Zasłużony
dla Miasta i Gminy Uzdrowi-
skowej Muszyna oraz listy gra-
tulacyjne dla wyróżnionych.
Działalność klubu została rów-
nież uhonorowana okoliczno-
ściowym grawertonem. Mo-
delarze „Zefirka" 95 razy stawali 

na podium mistrzostw Polski
w modelarstwie kosmicznym,
zdobyli 12 tytułów mistrzów 
i wicemistrzów świata, 4 wice-
mistrzów Europy w tej dyscy-
plinie. Przez pół wieku swego
istnienia 473 modelarzy skon-
struowało 14 477 modeli lata-
jących w różnych kategoriach.
Dwukrotnie klub był organi-
zatorem imprez modelarskich
o randze mistrzostw świata
(1983, 2003), raz mistrzostw
Europy (1998).  „Zefirek" stał
się niekwestionowanym am-
basadorem Muszyny. 

Milusińscy z naszej gminy
mają dwa nowe powody 
do radości, a już wkrótce do-
łączy do nich kolejny. Mowa
tutaj o nowopowstałych pla-
cach zabaw w  Powroźniku 
i Żegiestowie oraz o następ-
nym, budowanym przy Szkole
Podstawowej Nr 2 w Muszy-
nie. Place zabaw, które ostat-
nimi czasy rosną w  naszej
gminie jak przysłowiowe grzy-
by po deszczu, to nie tylko
bezpieczne, odpowiednio wy-
posażone i oznakowane
obiekty rekreacyjne. To do-
datkowa okazja do podejmo-
wania aktywności ruchowej,

doskonalenia umiejętności
motorycznych oraz promo-
wania nawyku aktywnego spę-
dzania wolnego czasu na świe-
żym powietrzu. To również
dbałość o harmonijny rozwój
psychofizyczny dzieci z jed-
noczesnym umożliwieniem
im swobodnego korzystania 
ze szkolnych placów zabaw.
Sumaryczny koszt tych trzech
inwestycji to kwota 376 134,00
zł z czego ok. 50% jest współ-
finansowane z budżetu pań-
stwa za pośrednictwem Wo-
jewody Małopolskiego w ra-
mach programu „Radosna
Szkoła”. 

AKCJA KRWIODAWSTWA 
W MUSZYNIE

Połową listopada br. w Muzeum Regionalnym Państwa Muszyń-
skiego przy ul. Krzywej 1 zorganizowana została akcja poboru
krwi. Kampania cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem
niż ta zorganizowana po raz pierwszy w lipcu tego roku. Chętnych
osób do dzielenia się tym życiodajnym lekiem jakim jest krew było
aż 68 z czego 55 ją oddało. Wynik jest naprawdę imponujący
udało się zebrać 24 litry 750 ml krwi. Dziękujemy wszystkim,
którzy włączyli się w tak szczytną akcję pod nazwą "Oddajesz
krew ratujesz ludzie życie – krew jest bezcennym niezastąpionym
lekiem". W pierwszej takiej akcji zorganizowanej w Muszynie 
17 lipca 2011 roku zarejestrowało się 51 osób, krew pobrano od 36,
łącznie zebrano 16 litrów 200 ml. 

75–LECIE OŚRODKA LECZNICZO – 
REHABILITACYJNEGO „NESTOR”

Początkiem września Ośrodek
Leczniczo – Rehabilitacyjny
„Nestor” w Muszynie obchodził
jubileusz 75–lecia istnienia. Uro-
czystość była połączona z jubi-
leuszem 60–lecia istnienia Pol-
skiego Związku Niewidomych.
Podczas uroczystości Włodzi-
mierz Tokarczyk zastępca bur-
mistrza wręczył Pani Iwonie
Szumowskiej–Kin dyrektor
OLR „Nestor” medal Zasłużo-
nych dla Miasta i Gminy Uzdro-
wiskowej Muszyna oraz oko-
licznościowy grawerton. Medal
ten jest wyróżnieniem za stwa-
rzanie warunków i prowadzenie

specjalistycznej rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, a szczegól-
nie osób niewidomych i niedo-
widzących. Jednocześnie na ręce
Pani Teresy Wrzesińskiej, wice-
prezes Zarządu Głównego Pol-
skiego Związku Niewidomych
jako uhonorowanie całokształtu
działalności na rzecz środowiska
osób niewidomych od władz
miasta wręczony został okolicz-
nościowy grawerton. Burmist-
rzowi Janowi Golbie została
przyznana odznaką „przyjaciel
niewidomych”, którą w jego imie-
niu odebrał  zastępca burmistrza
Włodzimierz Tokarczyk.

burmistrz Jan Golba wręcza medal Juliuszowi Jarończykowi  
prezesowi klubu „zefirek” FOt. staNisŁaW ŚMierciak

Pamiątkowe zdjęcie podczas jednej z imprez towarzyszących 
obchodom 50–lecia klubu „zefirek”FOt. staNisŁaW zyGaDŁO

Nowy plac zabaw w Powroźniku FOt. arch. uMiGu MuszyNa



MOST ZA MOSTEM

Powiatowy Zarząd Dróg
w Nowym Sączu zakończył bu-
dowę mostu w stronę Jastrzę-
bika. Nowa przeprawa kosz-
towała około 3 mln zł i  jest
zrobiona z żelbetonu, bez pod-
pory w korycie rzeki. Dzięki
takiemu rozwiązaniu pod mos-
tem nie ma żadnych elementów,
które mogłyby hamować prze-

pływ wody. Zadanie pn. „Od-
budowa mostu w Muszynie 
w ciągu drogi powiatowej 
nr 1516 K Muszyna – Złockie,
na potoku Muszynka” obej-
mowało swym zakresem:
■ budowę i rozbiórkę mostu

tymczasowego – objazdowe-
go, o nośności do 30 ton
(klasy C)

■ odbudowe mostu zniszczo-
nego podczas powodzi – do
parametrów dla drogi klasy
Z i nośności 40 ton (klasa B)

Obecnie kilkaset metrów
dalej prowadzone są prace nad
budową kolejnych dwóch prze-
praw nad potokiem Muszynka.
Pierwszą z nich jest kładka pie-
sza o konstrukcji stalowej przy

ul. Grunwaldzkiej (droga wo-
jewódzka Nr 971). Przedsięw-
zięcie kosztuje 372 550,00 zł 
i w całości jest finansowane
z  Rezerwy Celowej Budżetu
Państwa przeznaczonej na lik-
widację skutków klęsk żywio-
łowych przyznawanej przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji. Druga in-
westycja jest zlokalizowana bli-
żej w stronę Rynku na wyso-
kości źródełka wody mineralnej
„Grunwald”. Powstanie tam
nowy żelbetonowy most, który
zastąpi wysłużoną już przez
lata konstrukcję drewnianą.
Sama budowa nowej przeprawy
jest elementem większego
przedsięwzięcia, które obejmuje
również remont dróg gminnych
ul. Jasnej, Słonecznej i Polnej.
Drogi te wzbogacą się o nową
nawierzchnię asfaltową oraz
stalowe bariery ochronne i zna-
ki. Koszt tej inwestycji wynosi
1 340 700,00 zł, z czego aż 50%
pokryje Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych.
Termin wykonania tych prac
przypada na drugą połowę lis-
topada br. 
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REMONT DROGI 
W POWROŹNIKU
Modernizacja drogi 
przy Szkole Podstawowej 
w Powroźniku to ważna inwe-
stycja w naszej gminie. Droga
stanowi główną oś komunika-
cyjną naszej gminy 
i jest zarazem najbardziej ob-
ciążona ruchem samochodo-
wym ze względu na połączenie
komunikacyjne Muszyny 
z Krynicą – Zdrojem. Warun-
kiem koniecznym zrealizowa-
nia tego zadania było udziele-
nie samorządowi województwa
małopolskiego pomocy finan-
sowej w wysokości 74 154,00
zł przy zakładanej wartości za-
dania na poziomie 296 618,00
zł. Uzupełnieniem niedawno
zakończonych prac jest podjęcie
działań w zakresie modernizacji
drogi od nowego mostu 
w stronę Jastrzębika w kierunku

Powroźnika. Koszt obecnie pro-
wadzonej modernizacji drogi
o powierzchni 4 500 m2 wynosi
341 000,00  zł.

PRACE BUDOWLANE 
W MILIKU

W ramach programu odnowy wsi Milik prowadzone są prace
budowlane, których celem jest stworzenie nowego oświetlonego
ciągu pieszego. Po realizacji projektów wieś wzbogacić się
o 4 011,27 m2 nowych chodników z kostki brukowej, 2508 mb
kanalizacji opadowej wraz z  przepustami oraz 65 słupów
oświetleniowych. Prace opiewające na łączną kwotę ponad
2,15 mln zł powinny zostać ukończone do końca tego roku. 

tymczasowy most w stronę Jastrzębika FOt. arch. uMiGu MuszyNa

Nowy most w stronę Jastrzębika FOt. arch. uMiGu MuszyNa

Prace budowlane w Miliku FOt. arch. uMiGu MuszyNa
Droga w Powroźniku przed...
i po remoncie FOt. arch. uMiGu
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DROBNE REMONTY

Już niedługo będziemy 
mogli się wybrać na spacer 
w uroczy zakątek Muszyny, po-
łożony na wzgórzu nieopodal
dwóch obiektów hotelowych
„Korona” i „Muszyna”. Obecnie
trwają  bowiem zawansowane
prace budowlane podczas rea-
lizacji kolejnego etapu budowy
Parku Zdrojowego „Zapopra-
dzie”  w Uzdrowisku Muszyna.
Projekt wart aż  6 634 151,80
zł współfinansowany jest 

w 75% ze środków Unii Euro-
pejskiej. Ogrody sensoryczne,
które są przedmiotem tych dzia-
łań powstaną na wzgórzu wokół
obiektów sanatoryjnych w dziel-
nicy uzdrowiskowej Muszyny,
nieopodal kompleksu  rekreacji
wodnej. Wejście do parku bę-
dzie możliwe również od strony
pijali wody mineralnej „Antoni”. 

Obecnie przyszłe ogrody
to jeden wielki plac budowy,
na którym już widać jak zako-

sami będą biegły ścieżki spa-
cerowe. W jednej ze stref moż-
na dostrzec jak pnie się ku gó-
rze wieża widokowa, z której
będzie można podziwiać pięk-
ny muszyński krajobraz.
Obiekt, który właśnie powstaje
poza funkcją spacerowo–rek-
reacyjną będzie spełniać także
funkcje terapii i nauki dla osób
niepełnosprawnych i dzieci.
Przed wejściem do każdej ze
stref, zaprojektowano tablicę

informacyjną z danymi doty-
czącymi ogrodu i możliwości
korzystania z niego. Informacje
znajdujące się na tablicy będą
napisane w druku powiększo-
nym oraz pismem Brajla. 
Namawiamy właścicieli działek
poniżej ogrodów do inwesto-
wania w tym obszarze w urzą-
dzenia z zakresu infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej (ryn-
ny zjazdowe – sankostrada,
rajskie ślizgawki itp.)

Wśród kolejnych pomniejszych remontów dokonanych w ostatnim
czasie można wymienić m.in. modernizację utwardzonej drogi
w Jastrzębiku (ok. 55 tys. zł), wymianę nawierzchni ul. Krótkiej 
w Muszynie na kostkę brukową (ok. 64 tys. zł) oraz renowacja 
i malowanie barier na mostach oraz przepustach drogi wojewódzkiej
od Szczawicznego aż po Zubrzyk. Ponadto zmodernizowana
poprzez stabilizację cementem została droga na Wesołówkę 
(128 tys. zł). W niedalekiej przyszłości zostanie wybetonowana
kolejna droga gminna, tym razem w Andrzejówce. 

Na ukończeniu są już prace związane z zabezpieczeniem pra-
wego brzegu rzeki Poprad. Projekt wart blisko 8,6 mln zł 
ma na celu zabezpieczenie mieszkańców ul. Leśnej w Muszynie
przed ewentualnymi skutkami wzbierania rzeki. Nowopow-
stające obwałowania długości 2,7 km są kontynuacją ubiegło-
rocznej inwestycji zabezpieczającej lewy brzeg Popradu. Obie
inwestycje zostały sfinansowane przez Małopolski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.   

WAŁY PRZECIWPOWODZIOWE 
ROSNĄ I JUŻ CHRONIĄ

Prace budowlane podczas budowy ogrodów sensorycznych FOt. arch. uMiGu MuszyNa

budowa wałów przeciwpowodziowych przy ul. leśnej w Muszynie
FOt. arch. uMiGu MuszyNa
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WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU I SENATU

Wybory rozstrzygnięte, znamy naszych nowych (starych) reprezentantów do Sejmu RP i Senatu RP. A jak wyglądała sytuacja w naszej gminie?

Wyniki wyborów do Senatu RP 
w naszej gminie

Wyniki wyborów do sejmu przeprowadzonych w naszej gminie w kolejności liczby głosów oddanych 
na poszczególnych kandydatów. 

Pis

arkadiusz Mularczyk 699
stanisław suŁkOWski 550
andrzej rOMaNek 181
barbara bartuŚ 70
Paluch anna 69
Piotr NaiMski 62
edward ciaGŁO 59
Wiesław JaNczyk 47
teresa JaNczura 26
antoni POrĘba 24

PO

andrzej  czerWiński 499
agata  krÓl–Mirek 222
leszek zeGzDa 196
Marian cycOń 164
andrzej  Gut–MOstOWy 101
Małgorzata Maluch 40
barbara DziWisz 27
kinga  JaNOWska 23
tadeusz  Patalita 16
Jerzy GÓrka 16

Psl

emil bODziONy 104
bronisław  Dutka 78
Józefa  kOlbrecka 15
Mikołaj chMura 10
elżbieta  WiŚNiOWska 7
stanisław  kaszyk 6
Jolanta stOkŁOsa 6
bogumiła babiarczyk 5
Jerzy NalePka 4
renata MOskaŁa 4

ruch Palikota

kazimierz baNDyk 77
Jolanta reichert 32
Łukasz POlakieWicz 19
stanisław  WĘGrzyN 18
katarzyna  chMieleWska
–sObczak 17
agata FtliPek 17
Monika kiDOń 16
Magdalena leW–MiGacz 12
Jarosław GurGul 11
kamil GraPa 6

slD

kazimierz sas 58
Michał  JasNOsz 27
Piotr kruk 20
bożena kieMystOWicz 11
rafał  kukŁa 9
Jan  kNaPik 8
Jan  GabOr 8
lucyna  lataŁa–ziĘba 7
stanisław  GÓrski 5
Paulina kOŚciÓŁek 5

58%
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altana wypoczynkowa, plac zabaw i ścieżki spacerowe w Parku uzdrowiskowym „baszta” FOt. arch. uMiGu MuszyNa 

W ostatnim wydaniu 
biuletynu informowaliśmy
Państwa o założeniach pro-
jektowych oraz prowadzonych
pracach dotyczących Parku
Zdrojowego „Baszta” 
w Uzdrowisku Muszyna. Dzi-
siaj przechadzając się wzdłuż
potoku Szczawnik można już

na własne oczy (chyba, że
chcemy na cudze)  zobaczyć
większą część prac: stylowe
altany wypoczynkowe, zmo-
dernizowane ujęcie wody mi-
neralnej „Józef”, plac zabaw
dla dzieci oraz wielofunkcyjne
boisko do gier zespołowych.
W parku zostało jeszcze wiele

do zrobienia, a prace budow-
lane nadal trwają. 

W najbliższym czasie
na ul. Nowej  i  ul. Zielonej
zostaną odnowione trakty
spacerowe wraz  z oświetle-
niem. Okolica wzbogaci się
również  o nowy parking. Po-
nadto zagospodarowany zo-

stanie plac wejściowy do par-
ku (od strony Rynku) wraz
z ogólnodostępnym ujęciem
wody mineralnej. Projekt jest
współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej za po-
średnictwem Małopolskiego
Regionalnego Programu
Operacyjnego 2007–2013.
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15INWESTORZY !!!  – CZAS NA ŻEGIESTÓW.                         
PROMENADA SPACEROWA.

Żegiestów zaczyna nabierać 
blasku. Wszystko to za sprawą
prowadzonych prac mających
na celu wzbogacenie oferty tu-
rystyczno–uzdrowiskowej Że-
giestowa oraz budowanie wi-

zerunku Uzdrowiska, jako ob-
szaru atrakcyjnego turystyczne
z wyróżniającą się w skali kraju
kompleksową ofertą łączącą wa-
lory: krajobrazowe, lecznicze,
turystyczne, kulturowe oraz

geograficzne. Nowopowstająca
promenada spacerowa to pro-
jekt o wartości ponad 3 mln zł
i jest aż w 75% współfinanso-
wany ze środków Unii Euro-
pejskiej, resztę kosztów finan-

sowych poniesie Gmina Mu-
szyna. Dotychczasowo wyko-
nano ok. 65% prac pierwszego
etapu projektu, którego koszt
wynosi 732 058 zł. Etap ten
swoim zakresem obejmuje:
■ remont schodów terenowych

wznoszących się nad skwerem
przy Nowym Domu Zdrojo-
wym w kierunku Kościoła 
pw. św. Kingi, 

■ odnowienie traktu rowero-
wo–pieszego, 

■ rewitalizację zieleni na całej
długości deptaku, 

■ modernizację dwóch istnie-
jących kapliczek, 

■ budowę dwóch ozdobnych
bram wejściowych (portali)
na początku i końcu deptaku, 

■ budowę pergoli kwiatowych, 
■ budowę murków oporowych, 
■montaż ławek i koszy 

na śmieci oraz tablic infor-
macyjnych, 

■ całość zostanie także oświet-
lona stylowymi lampami. 

W dniu 8 września 2011 r. 
w hotelu Activa w Muszynie
odbyło się jedno  z ważniejszych
spotkań przedstawicieli władz
regionalnych z krajów Europy
z  przedstawicielami administ-
racji publicznej Unii Europej-
skiej.  Wydarzenie zbiegło się 
z półmetkiem prezydencji Polski
w Radzie Unii Europejskiej.
Dlatego też była to dobra okazja
do podsumowania jej dotych-
czasowych osiągnięć oraz przy-
gotowania się do stawienia czoła
czekającym nas jeszcze wyzwa-
niom. 

W panelu dyskusyjnym
wraz z innymi kluczowymi za-
gadnieniami dla Polski została
poruszona kwestia relacji  Unii
Europejskiej z krajami wschod-
nioeuropejskimi starającymi się
o  członkostwo w  UE. Nad 
V Forum Regionów honorowy
patronat objęła Minister Roz-
woju Regionalnego Elżbieta
Bieńkowska, która wyraziła, że
jest dumna, że to właśnie Polska,
kraj będący symbolem sukcesu

polityki spójności, jest areną
gorącej dyskusji na temat jej
przyszłego kształtu. Dodała

również, że właśnie dlatego Fo-
rum Regionów ma niepowta-
rzalną szansę by na stałe wpisać

się w europejski dyskurs i tym
samym utrwalić należną mu,
europejską rangę.

FORUM REGIONÓW W MUSZYNIE

Panel dyskusyjny podczas Forum regionów w Muszynie FOt. POsitive cOlOrs stuDiO 

altana wypoczynkowa na promenadzie spacerowej w Żegiestowie FOt. arch. uMiGu MuszyNa
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16 HENRYK SZOST UZYSKAŁ DRUGI CZAS
W HISTORII POLSKIEJ LEKKOATLETYKI
W niedzielę 30 października 
2011 r. we Frankfurcie odbył
się bieg BMW Frankfurt Ma-
rathon 2011, w którym mara-
tończyk z Muszyny Henryk
Szost zajął 12. miejsce, uzys-
kując tym samym drugi czas
w historii polskiej lekkoatletyki
– 2:09.39. Rezultat 28–letniego
Szosta z Muszyny jest lepszy
od wskaźnika PZLA na igrzys-
ka olimpijskie w Londynie
(2:10.30). Na szczególną uwagę
zasługuje fakt, że Henryk Szost
był w niedzielę najszybszy
wśród zawodników spoza Af-
ryki. Został wyprzedzony przez
dziesięciu Kenijczyków 
i Etiopczyka.

Trzydziesty bieg we Fran-
kfurcie nad Menem na dystan-
sie 42 km 195 m był jednym 
z najszybszych w historii tej

konkurencji. Rekordowa liczba
zawodników pokonała granicę
2:10.00 – czternasty (Rosjanin
Aleksiej Reunkow) uzyskał
2:09.54. Ze średnią 10 najlep-
szych wyników – 2:05.45 ma-
raton we Frankfurcie przesunął
się na piąte miejsce na świecie,
za Berlinem, Rotterdamem,
Londynem i Bostonem. Do-
tychczasowy rekord należał do
Paryża, gdzie w 2009 roku 12
zawodników osiągnęło czasy
poniżej 2 godzin 10 minut.

Na 25. pozycji bieg ukoń-
czył Mariusz Giżyński (WKS
Grunwald Poznań)  z rekor-
dem życiowym 2:12.34, a na
31. dwukrotny mistrz Polski
na dystansie 42 km 195 m
(2009 i 2010) Radosław Dudycz
(KS Team Run Gdańsk) 
– 2:15.09.

Mężczyźni
1. Wilson kipsang (kenia) 2:03.41 
2. levy Matebo (kenia) 2:05.15 
3. albert Matebor (kenia) 2:05.23 
4. Philip sanga (kenia) 2:06.07 
5. robert kiprono cheruiyot (kenia)
2:06.29 
6. Peter kirui (kenia) 2:06.31 
7. chumba Dickson kiptolo (kenia)
2:07.23 
8. siraj Gena (etiopia) 2:08.31 
9. Duncan koech (kenia) 2:08.38 
10. henry sugut (kenia) 2:08.56 
11. raymond kandie (kenia) 2:09.30 
12. henryk szost (Polska) 2:09.39 
...
25. Mariusz Gizyński (Polska) 2:12.34
31. radosław Dudycz (Polska) 2:15.09

kobiety
1. Mamitu Daska (etiopia) 2:21.59 
2. agnes kiprop (kenia) 2:23.54 
3. Flomena chepchirchir (kenia) 2:24.21 
...
16. agnieszka Gortel (Polska) 2:34.32 henryk szost FOt. arch. uMiGu MuszyNa

13 MECZY BEZ PORAŻKI

Piętnasta kolejka rundy
jesiennej już za nami, a MKS
Poprad Muszyna na szczycie
tabeli. W ostatniej kolejce rundy
jesiennej drużyna z Muszyny
pokonała zespół MKS Lima-
novia 2:1 – drużynę, która 
w tegorocznej edycji Pucharu
Polski prym wiodła w rozgryw-
kach, pokonując u siebie Lechie
Gdańsk z extraklasy. Dobra
passa drużyny MKS Poprad
Muszyna trwa, wystarczy tylko
przeanalizować wyniki rozgry-
wek. Zakończenie sezonu z wy-
nikiem 13 wygranych meczów,
na własnym boisku to z pew-
nością powód do radości. Przed
drużyną stoi teraz realna i wiel-
ka szansa awansu do II Ligi.
Na sukces zespołu składa się
wiele czynników: nowy skład
drużyny, determinacja i upór
młodych ludzi, odpowiednie
treningi pod przewodnictwem
trenera Wiesława Bańkosza.

Seniorzy awansowali do
półfinału Pucharu Polski na
szczeblu okręgu nowosądec-
kiego gdzie na wiosnę zmierzą
się z zespołem Skalnik Ka-
mionka Wielka. Ostatni mecz

w sezonie jesiennym MKS Po-
prad Muszyna rozegrał w dniu
11 listopada br. o godzinie
13:00 z zespołem Janina Li-
biąż. Spotkanie zakończyło
się fenomenalnym wynikiem
4–0. Zwycięskie bramki strze-
lili:  1–0 Drobny 40 min (kar-
ny),  2–0 Szczepanik 45 min,
3–0 Merklinger 81, min 4–0
Drobny 90+2 min.

Bardzo dobrze prezentują
się również w rozgrywkach 
ligowych drużyny młodzieżo-
we naszego klubu. Juniorzy
Starsi, Trampkarze Starsi oraz
Trampkarze Młodsi zajmują
w swoich grupach po rundzie
jesiennej drugie miejsca z szan-
sami na awans do Małopol-
skiej Ligi Juniorów Starszych
oraz Trampkarzy. Nie byłoby
tych sukcesów gdyby 
nie wsparcie Pana Jana Golby
Burmistrza Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna oraz
wielu miłośników tego spor-
tu.

Na szczególne słowa
uznania zasługują trenerzy
prowadzący grupy młodzie-
żowe: Andrzej Grzyb, Adam

Mazur, Artur Mazur, Adam
Sułkowski.

W nadchodzącym sezo-
nie 2012 zarząd klubu będzie
musiał włożyć wiele wysiłku
w pozyskiwanie środków fi-

nansowych i organizacyjnych
w celu zabezpieczenia do-
brego przygotowania zespo-
łów do nadchodzących roz-
grywek.
aRtuR kRólikoWSki

Mecz Mks Poprad Muszyna FOt. POsitive cOlOrs stuDiO



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 i Malarsko–Tapicerski Leszek Szymański,  Ryszard Szymański 
i Wiesław Mąka, Złockie 81, 33–370 Muszyna, tel. 18/471 44 88, 504 159 916, 504 159 917

Nazwa drogi / ulicy Standard

ul. Rynek, ul. Zefirek, Wojkowa, Milik,

Nazwa drogi / ulicy Standard

Jastrzębik – drogi boczne

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

IV

V

VI

VI

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

– k/ P. Klimkowskiego, Powroźnik – za rzeką k/ P. Półtoraka, Powroźnik – w górę potoku

„Szczawiczne”, Złockie – za sklepem P. Tyliszczaka, Złockie – droga za rozlewnią wody

„Sopel”, 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, Złockie – „Jasieńczyk”, Milik – k/ P. Tokarz, Milik – k/ P. Franczyka

Drogi gminne na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Zakład Remontowo–Budowlany Ireneusz Kluska Andrzejówka 89,
33–370 Muszyna, tel. 18/471 71 79, 601 073 698

Nazwa drogi / ulicy Standard

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 – 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. Sowy 

LISTA WYKONAWCÓW ZIMOWEGO UTRZYMANIA
DRÓG W SEZONIE ZIMOWYM 2011/2012

V

VI



Nazwa drogi / ulicy Standard

ul. Piłsudskiego – boczna, ul. Leśna od mostu do „Majdanu”, Leluchów –Dubne

ul. Rolanda wraz z chodnikiem, ul. Ogrodowa oraz drogi boczne, Al. Zdrojowa, 
ul. Mściwujewskiego, ul. Leśna, ul. Podgórna

ul. Rolanda – k/ P. Idzik, 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 – „Malnik”, ul. Ogrodowa – k/ P. Gruca, Al. Zdrojowa
k/ P. Pyrć, Al. Zdrojowa – droga wzdłuż wału, Al. Zdrojowa – k/ P. Piotrkowskiego, Al. Zdrojowa
– „Ustronie”,  ul. Leśna – k/ P. Bawełkiewicz, ul. Leśna – k/ P. Ruchała, ul. Grunwaldzka –
obok cmentarza, ul. Grunwaldzka boczna – k/ P. Grzesiaka, ul. Grunwaldzka boczna – k/ P.
Szkwarło, ul. Grunwaldzka boczna – k/ P. Herbut, ul. Grunwaldzka boczna – k/ P. Hopeja 

Zakład Usług Leśnych Jerzy Wielocha ul. Ogrodowa 173, 33–370 Muszyna, 
tel. 18/471 81 77, 509 471 209

LISTA WYKONAWCÓW ZIMOWEGO UTRZYMANIA
DRÓG W SEZONIE ZIMOWYM 2011/2012

Drogi gminne na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Nazwa drogi / ulicy Standard

Droga wojewódzka nr 971 na odcinku: Powroźnik – Andrzejówka 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie ul. Piłsudskiego 39, 33–370 Muszyna,
tel. 18/4714197, Koordynator akcji zima tel. 502 299 270

Nazwa drogi / ulicy Standard

Droga wojewódzka nr 971 na odcinku: Andrzejówka – Zubrzyk, 
chodnik Żegiestów

Zakład Remontowo–Budowlany i Malarsko–Tapicerski Leszek Szymański – Ryszard Szymański 
i Wiesław Mąka, Złockie 81, 33–370 Muszyna tel. 18/471 44 88, 504 159 916, 504 159 917

Droga wojewódzka nr 971 administrowana przez Wojewódzki Zarząd Dróg w Nowym
Sączu

Nazwa drogi / ulicy Standard

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

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

Zakład Remontowo–Budowlany i Malarsko–Tapicerski Leszek Szymański – Ryszard Szymański i
Wiesław Mąka, Złockie 81, 33–370 Muszyna tel. 18/471 44 88, 504 159 916, 504 159 917

Nazwa drogi / ulicy Standard

Powroźnik– Tylicz

Przedsiębiorstwo Usługowo–Handlowe „KOPBUD” Bogusława Romańczyk,
Berest 90, 33–380 Berest, tel. 18/474 15 41, 501 421 378

Drogi powiatowe administrowane przez Powiatowy Zarząd Dróg 
w Nowym Sączu

IV
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VI
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II

IV

V

V
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