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Boże Narodzenie to czas szczególny 
czas, w którym rodzi się nadzieja 
tak w sensie religijnym i duchowym, 
ale również ta związana 
z naszym codziennym  
życiem, to czas, 
w którym pragniemy przekazać 
Państwu najserdeczniejsze życzenia miłości,         spokoju, radosnych i głęboko 
przeżytych chwil w gronie najbliższych.        Życzymy, aby przy świątecznym 
stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery. Niech nadzieja i radość 
zastuka do Państwa drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i uśmiech na każdy 
dzień. Niech się spełnią świąteczne życzenia zarówno łatwe, jak i te trudne, 
a zdrowie, szczęście i zadowolenie towarzyszą przez cały rok. 

 

Stanisław Sułkowski  
Przewodniczący Rady  

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 

Waldemar Serwiński 
Burmistrz  

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 
    

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

Dobiega końca 2008 r., rok, w którym podstawowe działania gminy 
skierowane były na przygotowania zadań inwestycyjnych na lata następne, tak pod 
względem dokumentacyjnym, jak również poszukiwania środków na ich realizację. 
Podstawę do wyznaczenia poszczególnych celów stanowi opracowana i przyjęta 
przez Radę Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna strategia rozwoju społeczno - 
gospodarczego na lata 2008-2015. Pozwala ona na usystematyzowanie 
i skonkretyzowanie poszczególnych działań oraz zapisanie ich w postaci zadań 
inwestycyjnych, które każdorazowo stanowią załącznik do budżetu gminy w formie 
wieloletniego programu inwestycyjnego. To kluczowe dokumenty wskazujące 
kierunki rozwoju gminy, przewidywane inwestycje, planowane na nie wydatki 
w poszczególnych latach. Jest oczywistym, że dokument ten podlega modyfikacjom 
w zależności od możliwości pozyskania środków finansowych. Proces inwestycyjny 
wymaga długotrwałego okresu przygotowawczego stąd konieczność planowania na 
wiele lat. A co w tym roku: do końca zbliżają się prace przygotowawcze przy budowie 
wałów przeciwpowodziowych (geodeci wyznaczają teren budowy), zakończyły się 
konsultacje społeczne przy projekcie drogi wyprowadzającej ruch tranzytowy 
z centrum miasta, przygotowany został projekt kanalizacji sanitarnej dla Żegiestowa - 
Łopaty, w decydującą fazę weszły prace projektowe drogi Żegiestów - Szczawnik 
(trwa przygotowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko), trwają prace 
projektowe drogi Milik - Szczawnik, przekazaliśmy Starostwu Powiatowemu 
w Nowym Sączu pełną dokumentację drogi przez Złockie do Szczawnika wraz 
z pozwoleniem na budowę (niestety do tej pory powiat nie potrafił jej wykorzystać), 
wykonaliśmy dokumentację na drogę rowerową od ul. Polnej do ujścia Kryniczanki 
prawym brzegiem Muszynki (trwa uzgodnienie z RZGW), zakończone zostały prace 
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projektowe na drogę, kanalizację i wodociąg do osiedla „Polna”, wykonaliśmy 
dokumentację techniczną na rekonstrukcję budynku Zajazdu (obecne muzeum) oraz 
remont Dworu Starostów, wykonaliśmy projekt na budowę chodnika w Powroźniku 
(w okolicy przejazdu kolejowego). Przygotowaliśmy stosowne komplety dokumentów 
wraz z dokumentacjami i złożyliśmy wnioski o środki z funduszy unijnych, ale o tym 
poinformuję Państwa w następnym numerze.  

W ostatnim okresie ważnym wydarzeniem dla naszej gminy było uruchomienie 
wyciągu narciarskiego w Szczawniku łączącego się z wyciągiem w Wierchomli. 
Ponadto gmina otrzymała dotację w wysokości 1 mln zł na budowę szkoły 
podstawowej w Złockiem.     

 Waldemar Serwiński 
Burmistrz  

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 
 

Wysokie 15. miejsce Muszyny w rankingu Wspólnoty 
 

Po raz kolejny pismo samorządu terytorialnego Wspólnota przeprowadziło 
ranking inwestycyjny 2008. Klasyfikacja swym zasięgiem obejmowała samorządy 
województw, powiatów i gmin całego kraju. Pod uwagę brane były m.in. dotowane 
inwestycje samorządowe skierowane na rozwój infrastruktury technicznej, 
koncentrowane w trzech działach: 
� transport (przede wszystkim remonty i budowa dróg administrowanych przez 

samorządy, ale także tabor związany z lokalnym transportem zbiorowym), 
� gospodarka komunalna (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie 

ścieków, wysypiska śmieci, oświetlenie ulic itp.), 
� gospodarka mieszkaniowa. 
Uwzględniano wydatki wyrażone w cenach stałych z 2007 r., w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca, liczone jako średnia z ostatnich trzech lat (brane były pod 
uwagę lata 2005-2007). W przypadku Muszyny jest to kwota 890,55 zł na osobę.  
 W kategorii „małe miasta” Muszyna zajęła wysokie 15. miejsce w skali 
kraju. Z terenu województwa małopolskiego jedynie Niepołomice uplasowały 
się na wyższej pozycji. A oto inwestycje, których realizacja pozwoliła nam na 
zajęcie tak zaszczytnego miejsca: „Przebudowa chodnika wraz z odwodnieniem 
drogi wojewódzkiej nr 971 Krynica - Piwniczna w Żegiestowie”, „Kanalizacja 
sanitarna Zapopradzie”, „Kompleksowe turystyczne zagospodarowanie strefy 
uzdrowiskowej Gminy Muszyna”, „Modernizacja Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej”, „Modernizacja części uzdrowiskowej wsi 
Złockie”, „Modernizacja centrum wsi Powroźnik”, „Budowa kanalizacji sanitarnej 
Żegiestów”, „Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez oznakowanie trasy 
rowerowej oraz modernizację drogi Leluchów-Dubne-Wojkowa”, „Kompleksowe 
uzupełnienie sieci wodno - kanalizacyjnej Gminy Muszyna”, „Likwidacja osuwiska 
wraz z przebudową odcinka drogi prowadzącej do przejścia granicznego 
w Leluchowie”.  
 

Odśnieżony chodnik gwarancją bezpieczeństwa 
 

Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr 132, poz. 622 z późniejszymi 
zmianami) właściciele nieruchomości mają obowiązek oczyszczać z wszelkich 
nieczystości oraz usuwać śnieg i lód z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.  

W związku z powyższym prosimy o bieżące odśnieżanie chodników 
położonych wzdłuż własnych posesji. Właściwe utrzymywanie ciągów 
komunikacyjnych ułatwi nam wszystkim swobodne, a przede wszystkim bezpieczne, 
poruszanie się. 
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Lista wykonawców zimowego utrzymania dróg sezon 2008/2009 
 

I. Drogi gminne administrowane przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 39, 33-370 Muszyna 
tel. 4714197, 502299270  

Nazwa drogi/ulicy Standard 
ul. Rynek, ul. Zefirka, ul. Piłsudskiego – boczna wraz z usunięciem śniegu od 
strony chodnika, Wojkowa   

IV 

ulice: Rolanda, Nowa, Zielona , 21 Stycznia , Wąska, Krzywa, Krótka, Basztowa 
wraz z usunięciem śniegu, Złockie Osiedle, Powroźnik Osiedle 

V 

Powroźnik k/ Króla, Powroźnik – za rzeką, Powroźnik – k/Oczkoś, Powroźnik – 
k/Krówczyńskiego, Powroźnik w kierunku zabudowań P. Bajtel, Powroźnik k/ 
Chorążyk, Powroźnik – w kierunku nowo budowanego kościoła, Powroźnik k/ 
rozdzielni gazu, Powroźnik – Młynne, 

VI 

 

Zakład Remontowo-Budowlany i Malarsko-Tapeciarski Leszek Szymański – Ryszard 
Szymański i Wiesław Mąka Złockie 81, 33-370 Muszyna tel. 4714488, 504159916, 
504159917 

Nazwa drogi/ulicy Standard 
ul. Leśna od mostu do Majdanu IV 
Szczawnik – Stacja narciarska wraz z usunięciem śniegu, Leluchów – Dubne, 
ulice: Jasna, Słoneczna, Polna, Złockie – Kościół 

V 

Szczawnik – za Szczawniczkiem + Poręba, Szczawnik – od zajezdni 
autobusowej w kierunku zabudowań mieszkalnych, Szczawnik w kierunku 
zabudowań Radzik, Szczawnik w kierunku zabudowań Klimek, Jasieńczyk, 
Jastrzębik – drogi boczne 

VI 

 

Zakład Remontowo Budowlany Ireneusz Kluska Andrzejówka 89, 33-370 Muszyna 
tel.4717179, 601073698 

Nazwa drogi/ulicy Standard 
Milik IV 
Andrzejówka Wieś, Andrzejówka Ługi, Andrzejówka Łopata, Żegiestów – 
Rusinówka, Żegiestów – Kościół 

V 

Żegiestów – droga wzdłuż torów kolejowych, Żegiestów –droga w kierunku 
zabudowań nr 91,92,stary cmentarz. 

VI 
 

Usługi Transportowo – Rolnicze Moszczak Andrzej ul. Podgórna 1 a, 33-370 Muszyna tel. 
4718910, 604807391 

Nazwa drogi/ulicy Standard 
ulice: Leśna, Podgórna, Ogrodowa i Ogrodowa boczna wraz z usunięciem 
śniegu od strony chodnika, ul. Mściwujewskiego, Al. Zdrojowa 

V 

ul. Piłsudskiego – boczna – wjazd od Al. Zdrojowej, Ul. Grunwaldzka obok 
cmentarza, ul. Grunwaldzka boczna – do Grzesiaków, ul. Grunwaldzka boczna 
– do Skwarło,  ul. Grunwaldzka boczna – do Herbut 

VI 

 

Informacji dotyczących zimowego utrzymania dróg gminnych udzielają: 
1. Stanisław Michalik - kierownik referatu Urząd MiGU Muszyna II piętro pokój nr 18, tel. 

4714009 wew. 35, 506063197 
2. January Smoczyński - Urząd MiGU Muszyna II piętro pokój nr 18, tel. 4714009 wew. 36, 

500216048 
 

II. Drogi wojewódzkie administrowane przez Wojewódzki Zarząd Dróg w Nowym Sączu 
Zakład Remontowo-Budowlany i Malarsko-Tapeciarski Leszek Szymański – Ryszard 
Szymański i Wiesław Mąka Złockie 81, 33-370 Muszyna tel. 4714488, 504159916, 
504159917 

Nazwa drogi/ulicy Standard 
Droga nr 971 od Żegiestowa do Powroźnika  III  

 

III. Drogi powiatowe administrowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu 
Zakład Remontowo-Budowlany i Malarsko-Tapeciarski Leszek Szymański – Ryszard 
Szymański i Wiesław Mąka Złockie 81, 33-370 Muszyna tel. 4714488, 504159916, 
504159917 
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Nazwa drogi/ulicy Standard 
ulice: Piłsudskiego, Pułaskiego, Kościuszki, Muszyna - Złockie IV 
ul. Zazamcze, Muszyna - Leluchów, Żegiestów Wieś, Muszyna - Szczawnik V 
 

Rozliczenie budowy pomnika Jana Pawła II w Muszynie 
 

W sobotę 2 sierpnia 2008 r. w Muszynie odbyła się uroczystość odsłonięcia 
i poświęcenia pomnika Kardynała Karola Wojtyły – Papieża Jana Pawła II. Aktu 
poświęcenia dokonał Jego Ekscelencja Ordynariusz diecezji tarnowskiej, ks. Biskup 
Wiktor Skworc, Arcybiskup Bambergu ks. dr Ludwig Schick oraz ks. Prałat Józef 
Wierzbicki, proboszcz parafii św. Józefa w Muszynie. Pomnik został zaprojektowany 
przez tarnowskiego artystę rzeźbiarza, dr Jacka Kucabę, a odlany w pracowni inż. 
Zbigniewa Porady w Zaczerniu k. Rzeszowa. 

Projekt zagospodarowania terenu, na którym zlokalizowany jest pomnik, został 
opracowany gratis przez architekta Piotra Gościńskiego z Muszyny. Na konto 
budowy pomnika od osób fizycznych wpłynęło 27.994 zł, oraz 16.200 zł od firm, 
działających na terenie MiGU Muszyna. Ze sprzedaży cegiełek (ufundowanych przez 
sponsorów - Jolantę i Waldemara Serwińskich) i ze zbiórki do puszek przed 
kościołem uzyskano kwotę 7.417 zł, ze sprzedaży 257 medali uzyskano kwotę 
7.714,50 zł, ze sprzedaży 46 książek Franka Kmietowicza „Muszyna” (ofiarowanych 
przez rodzinę autora) uzyskano kwotę 920 zł, z loterii fantowej uzyskano kwotę 5.140 
zł, ze składek członkowskich 2.739 zł, odsetki bankowe 0,44 zł. Suma zebranych 
pieniędzy zamknęła się w kwocie 68.124,94 zł.  

Całkowity koszt wzniesienia pomnika to 59.160 zł (brutto), w tym koszt 
projektu pomnika, rzeźby i projektu medalu to 25.000 zł (brutto), a koszt odlewu  
- 34.160 zł (brutto). W koszcie odlewu zmieściło się przygotowanie matrycy 
i wytłoczenie 60 pamiątkowych medali. Dodatkowo zakupiono 100 medali za kwotę 
976 zł (brutto), które są już zapłacone oraz 100 medali niezapłaconych /nie ma 
jeszcze faktury/, zakupiono również 260 etui na medale za kwotę 642,94 zł (brutto). 
Opłaty sądowe i rejestracyjne Stowarzyszenia 1.715,44 zł. Koszt obsługi bankowej 
wyniósł 417,17 zł. Pieczątki, cegiełki /sponsor/, jedna opłata pocztowa - 457,02 zł. 
Koszt podjęcia gości wyniósł 1.280 zł /brutto/ z czego 600 zł pokrył sponsor a z puli 
składek członkowskich przeznaczono na ten cel 680 zł. Suma rozchodów to 
64.648,57 zł. Po zapłaceniu wszystkich należności, na koncie na dzień 29.10.2008 
pozostaje 3.476,37 zł. Mapę geodezyjną terenu przygotowała nieodpłatnie Danuta 
Bębenek. Plany przyszłego oświetlenia pomnika przygotował oraz przeprowadzenia 
kabli dokonał Marek Babiarz, jako cegiełkę – wkład do budowy pomnika. Pokrycia 
kosztów związanych z zagospodarowaniem skweru, włącznie z postawieniem cokołu, 
podjął się – na mocy uchwały Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna – Urząd 
Miasta i Gminy. Okolice pomnika roślinami ozdobnymi obsadzili oraz udekorowali 
kościół na uroczystość – również nieodpłatnie – Stanisława i Kazimierz Homowie. 
Transport pomnika zapewnił odlewnik w ramach kosztów pomnika. Posadowienia 
pomnika na cokole dokonał odlewnik z pomocą UMiG Muszyna. Kwiaty i wiązanki 
ufundowali sponsorzy. Wszystkie dodatkowe koszty, np. korespondencję, dojazdy do 
rzeźbiarza i odlewnika, telefony – pokrywali sponsorzy.  

Dziękujemy serdecznie wszystkim donatorom, a także osobom, które swą 
cegiełkę włożyły w postaci pracy – czy to w trakcie przygotowywania terenu wokół 
pomnika, czy w przeprowadzeniu samej uroczystości, a także przy organizacji loterii 
fantowych, pieczeniu ciast i robieniu sałatek oraz sprzedaży pamiątkowych medali, 
cegiełek i książek. 

Stowarzyszenie Budowy Pomnika 
Kardynała Karola Wojtyły - Ojca Świętego 

Jana Pawła II w Muszynie oraz Centrum Godnej Starości 
im. Jana Pawła II w Mieście i Gminie Muszyna 


