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Nadchodzą Święta
Przed nami najpiękniejszy 

okres w roku, niech więc czas 
Bożego Narodzenia

odrodzi w nas spokój,
harmonię i radość.

W naszych domach niech
zagości prawdziwie rodzinna

atmosfera, pełna ciepła 
i miłości.

A nowy Rok 
przyniesie dużo 

zdrowia, pogody ducha,
 spełnienia marzeń

 oraz satysfakcji 
i wielu sukcesów.

Przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy 

Uzdrowiskowej Muszyna

mgr Jerzy Majka

Burmistrz Muszyny 

dr Jan Golba
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3Nowe inwestycje
- w gminie przybywa atrakcji

Rozbudowa ogrodów sensorycznych
- ogród baśni i legend o Muszynie, pawilon muzyczny

S
zanowni Państwo, w ciągu roku na bieżąco informowaliśmy Państwa o planach i działaniach inwestycyjnych. Z budżetu 
gminy na działania inwestycyjne zostało przeznaczonych, aż 30 379 053 zł co stanowi blisko 38% całego budżetu. 
Przeważająca większość (stanowiąca 55%)  wydatków inwestycyjnych pochodzi z zewnętrznych źródeł finansowania, 
które udało się pozyskać. Dzięki sprawnej realizacji wraz z końcem roku w naszej gminie przybyło nowych atrakcji. Ze 

względu na ogrom prac nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkich zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, dlatego 
prezentujemy tylko niektóre projekty.

Budowa ogrodów tematycznych w Parku Zapopradzie w Uzdrowisku Muszyna 
całkowita wartość zadania: 5 630 631 zł
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Nowe inwestycje
- w gminie przybywa atrakcji

4

Remont traktu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem w miejscowości 
Powroźnik oraz  budowa chodnika z kostki brukowej betonowej, a także 
wykonanie podbudowy pod drogę przy nowym Kościele w Powroźniku 

łączna kwota zadań: 782 840 zł

Rozbudowa lodowiska w Muszynie całkowita wartość projektu: 3 536 406 zł
- zadaszenie obiektu i modernizacja, w sezonie letnim obiekt będzie służył jako kort do tenisa ziemnego  

FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA, MACIEJ ZWIERZ, KONRAD ROGOZIŃSKI, GRZEGORZ MACIEJEWSKI, ARTUR KRÓLIKOWSKI
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
podsumowuje kolejny rok działalności…

Szanowni Mieszkańcy 
Miasta i Gminy 

Uzdrowiskowej Muszyna!

K
olejny rok 
dobiega końca. 
Ostatnie 
dwanaście 

miesięcy przyniosło wiele 
zmian zarówno w otoczeniu 
prawno-organizacyjnym 
spółki (uchwalenie nowego 
prawa wodnego, utworzenie 
Wód Polskich, zmiany w fi-
nansowaniu gospodarki 
wodnej), w wewnętrznym 
działaniu spółki (podział 
Spółki) jak również obfito-
wało w realizację wielu  
przedsięwzięć inwestycyj-
nych. Koniec roku to czas na 
refleksję i podsumowanie 
efektów. Lista wszystkich 
inwestycji jest bardzo długa, 
ale postaramy się przybliżyć 
Państwu te działania, które 
wydają się najistotniejsze.
W trosce o poprawę 
gospodarki wodno-
ściekowej, jakość środowi-
ska naturalnego, a przede 
wszystkim mając na uwadze 
poprawę jakości życia 
mieszkańców, Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunal-
nej sp. z o.o. w Muszynie, 
realizuje Projekt nr 
POIS.02.03.00-00-0081/16 
w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko pod nazwą: 
„Uporządkowanie 
gospodarki wodno – 
kanalizacyjnej na terenie 
Miasta i Gminy Uzdrowi-
skowej Muszyna”. 
Przedsięwzięcie obejmuje 
swym zakresem sześć zadań 
inwestycyjnych. Są to 
bardzo ważne inwestycje dla 
regionu, które bez pozyska-
nia środków z zewnątrz nie 
byłyby możliwe do zrealizo-
wania w najbliższej perspek-
tywie czasowej.
Najkosztowniejszym, bo 
niemal 29 mln przedsię-
wzięciem, jest przebudowa 
i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Muszynie. 
Realizacja tego zadania 

pozwoli na znaczne popra-
wienie parametrów pracy oraz 
przystosowanie do przyjmo-
wania i oczyszczania więk-
szej ilości ścieków. Obecny 
układ pracującej oczyszczalni 
jest przestarzały technolo-
gicznie, wymaga pilnej wy-
miany i unowocześnienia, co 
jest związane nie tylko z roz-
wojem technologicznym 
w zakresie oczyszczania ście-
ków, ale również konieczno-
ścią dostosowania do norm 
polskich i unijnych w tym 
zakresie. Warto wspomnieć, 
że nie wywiązanie się z dyre-
ktyw unijnych oznacza 
ogromne kary finansowe. 
Wobec powyższego, przewi-
duje się budowę oczyszczalni 
w oparciu o najnowszą 
technologię oczyszczania 
ścieków MBR (Membrane 
Biological Reaktor) – techno-
logię opartą na mikrofiltracji 
membranowej. Zadanie reali-
zuje konsorcjum firm, 
w skład którego wchodzi 
SCHWANDER POLSKA Sp. 
z o. o., Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Produkcyjno-
Handlowe „OTECH” 
Sp. z o.o. oraz „ZAKŁAD 
BUDOWNICTWA 
OGÓLNEGO ŚWIERCZEK” 
Sp. z o.o. Przewidywany 
termin zakończenia budowy 

wyznaczono na koniec marca 
2020 r. 
      W chwili obecnej konty-
nuowane są prace budowlane 
związane z remontem sieci 
wodociągowej i kanalizacyj-
nej na terenie Miasta i Gminy 
Uzdrowiskowej Muszyna. 
Długość wodociągu to ok. 
6,7 km, a kanalizacji sanitar-
nej wynosi ok. 20 km. Koszt 
wykonania robót opiewa na 
kwotę ok. 19 mln złotych. 
Powyższa inwestycja w za-
kresie budowy odcinków sieci 
wodociągowej jest realizowa-
na przez konsorcjum firm 
MACHNIK-KRISBUD, 
natomiast prace w zakresie 
sieci kanalizacyjnej wykonuje 
konsorcjum firm BLEJKAN-
TERLAN-INFRA. 
      Niebawem czeka nas in-
westycyjny boom. Ku końco-
wi zmierza procedura przetar-
gowa w sprawie remontu 
i rozbudowy ujęć wody 
„Szczawnik” oraz „Jasień-
czyk”. Umowy powinny 
zostać niebawem podpisane, 
a plac budowy przekazany. 
Jak wynika z dokumentacji 
przetargowej, inwestycja dla 
pierwszego z ujęć powinna 
zakończyć się w lipcu 2019 
roku, zaś drugiego w marcu 
2020 roku. Czekamy obecnie 
na rozstrzygnięcie procedur 

przetargowych, w wyniku 
których zostaną wyłonieni 
wykonawcy na rozbudowę 
sieci wodociągowej w ul. Po-
lnej i Słonecznej, jak również 
rozbudowę Stacji Uzdatniania 
Wody „Jasieńczyk”. W naj-
bliższych miesiącach plano-
wane jest wyłonienie poten-
cjalnych wykonawców w dro-
dze przetargu m.in. na remont 
istniejącej przepompowni 
ścieków przy ul. Lipowej 
w Muszynie oraz dostawę 
trzech specjalistycznych 
samochodów.  
Realizacja projektu jest waż-
nym krokiem w celu poprawy 
stanu środowiska naturalnego,  
w tym czystości wód oraz 
dostosowania gospodarki 
ściekowej aglomeracji Mu-
szyna do wymagań Polski 
i Unii Europejskiej, a tym 
samym przyczynienia się do 
realizacji celów polityki 
ekologicznej Unii Europej-
skiej, tj. do ochrony, zacho-
wania i poprawy jakości śro-
dowiska, ochrony zdrowia 
ludzkiego oraz oszczędnego 
i racjonalnego wykorzystania 
zasobów naturalnych.
Inwestycje, w powiązaniu 
z zakupem specjalistycznych 
pojazdów, pozwolą w dużej 
mierze na uporządkowanie 
kwestii związanych z zaopa-

Budowa oczyszczalni ścieków FOT. ARCH. PGK
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trzeniem mieszkańców 
aglomeracji w dobrej jako-
ści wodę pitną, gromadze-
niem, oczyszczaniem i od-
prowadzaniem ścieków. To 
nie są jedyne inwestycje, 
które będą realizowane 
w naszej Spółce za pienią-
dze unijne. Cieszymy się, że 
możemy podzielić się dobrą 
informacją. Już wkrótce na 
terenie Gminy ruszą kolejne 
przedsięwzięcia. Tym razem 
chodzi o rozwijanie syste-
mu gospodarowania odpa-
dami. Również tutaj przed-
siębiorstwo z sukcesem się-
gnęło po unijne wsparcie
i podpisało umowy o dofi-
nansowanie dwóch projek-
tów w ramach Regional-
nego Programu Operacyjne-
go Województwa Małopol-
skiego na lata 2014 – 2020. 
Projekty dotyczą utworze-
nia punktu selektywnego 
zbierania odpadów komu-
nalnych (zwanego potocz-
nie PSZOK) w Muszynie 
oraz modernizacji już ist-
niejącego w Powroźniku. 
Ich realizację zaplanowano 
na lata 2019-2020. 
Planowany całkowity koszt 
jednego przedsięwzięcia 
brutto wynosi: 1 920 883 zł. 
Kwota dofinansowania na 
realizację projektu to 
1 327 439 zł, co stanowi 
85% wydatków kwalifiko-
wanych. Całkowita wartość 
drugiego Projektu wynosi: 
1 235 617 zł, wnioskowana 
kwota pomocy to 
853 881 zł. Głównym celem 
projektów jest stworzenie 
kompleksowego systemu 
gospodarowania odpadami 
poprzez modernizację 
i budowę PSZOK, 
zapewnienie mieszkańcom 
infrastruktury niezbędnej do 
prowadzenia selektywnej 
zbiórki odpadów, a także 
dążenie do zwiększenia 
udziału odpadów zbiera-
nych selektywnie, w stosun-
ku do wszystkich odpadów 

komunalnych zbieranych na 
terenie gminy.
     Biorąc pod uwagę skale 
zadań realizowanych przez 
Spółkę, zarówno zadań 
powierzonych przez Miasto
i Gminę Uzdrowiskową 
Muszyna Spółce jak również 
przedsięwzięć, które Spółka 
pozyskała do realizacji 
w drodze przetargowej 
w bieżącym roku nastąpił 
podział Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej sp. 
z o.o. w Muszynie poprzez 
wydzielenie zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa. 
W wyniku podziału została 
utworzona Spółka Gminna 
pod nazwą ZAPOPRADZIE 
sp. z o.o. Nowo zawiązana 
spółka będzie prowadziła 
działalność komercyjną 
(usługi budowlane, usługi 
sportowo-rekreacyjne oraz 
prowadzenie restauracji). 
Rozwiązanie to spowoduje, 
że prowadzona działalność 
komercyjna będzie mogła się 
rozwijać bez ograniczeń, 
a pozostała działalność nie-
komercyjna nie będzie już 
kolidowała z prawem, dając 
tym samym możliwość 
wykonywania powierzonych 
przez gminę zadań z zakresu 
gospodarki komunalnej, 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
     Należy zaznaczyć, że  
PGK sp. z o.o jest w fazie 
dynamicznego rozwoju. 
Realizacja trudnych, zróżni-
cowanych konstrukcyjnie 
i technologiczne zadań, 
a także prowadzenie rekor-
dowych co do wysokości 
finansowania w historii 
spółki przedsięwzięć inwe-
stycyjnych było ogromnym 
wyzwaniem dla wszystkich 
pracowników.
     Wśród zadań realizowa-
nych w ostatnim okresie 
należy wymienić m.in.: 
1. „Rozbudowa ogólnodo-
stępnego lodowiska w Mu-
szynie poprzez wykonanie 

zadaszenia z przeznaczeniem 
na całoroczny obiekt wielo-
funkcyjny wraz z dalszym 
zagospodarowaniem terenu” 
– wartość przedsięwzięcia 
3 157 015 zł. 
2. „Budowa ogrodów 
tematycznych w Parku 
Zapopradzie w Uzdrowisku 
Muszyna” obejmująca 
budowę Pawilonu Muzycz-
nego wraz z trzema ogroda-
mi tematycznymi („Ogród 
Nowoczesny”, „Ogród Le-
śny”, „Ogród Baśni i Le-
gend”) – łączna wartość 
przedsięwzięcia
5 106 661 zł.
       Realizacja tak wielu, 
zróżnicowanych tematycznie  
zadań nie byłaby możliwa 
bez odpowiedniej bazy 
sprzętowej. W ostatnim 
okresie spółka wzbogaciła 
się o kolejne maszyny 
i urządzenia m.in.: 
1) Samochód do odbioru 
odpadów marki  SCANIA.
2) Koparka na gąsienicach 
marki CATARPILLER 304C.
3) Piaskarka do zimowego 
utrzymania dróg.
4) Odśnieżarka marki 
TORNADO.
5) Walec kołowy.
6) Koparka na gąsienicach 
marki CATARPILLER 308.
7) Wozidło kołowe.
8) Ciągnik do zimowego 
utrzymania dróg marki 
Ferguson.
Dzięki systematycznemu 
doposażeniu zakładu 
w stosowne urządzania 
i maszyny Spółka podejmuje 
się realizacji innowacyjnych 
technologicznie i tematycz-
nie przedsięwzięć, stając się 
niezwykle konkurencyjnym 
podmiotem na rynku 
lokalnym.
     Chcąc być konkurencyj-
nym na runku pracy oraz 
dostrzegając konieczność 
inwestowania  w kadrę 
pracowniczą Spółka 
w bieżącym roku uzyskała 
dofinansowanie z Powiato-

wego Urzędu Pracy 
w Nowym Sączu w ramach 
działania obejmującego 
kształcenie ustawiczne 
pracowników i pracodawcy 
z Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego. Wartość 
przedsięwzięcia: 43 030 zł 
w tym dofinansowanie 
34 424 zł. W ramach ww. 
środków 19 pracowników 
odbyło specjalistyczne 
szkolenia i uzyskało 
dodatkowe kwalifikacje 
w zakresie:
1. Księgowości i rachunko-
wości – 2 osoby.
2. Prawa jazdy kat. C, C+E, 
oraz kwalifikacji wstępnej 
– 9 osób.
3. Operatora walca– 2 osoby.
4. Zgrzewania rur 
wodociągowych PE, PP 
– 3 osoby.
5. Barista, kelner – 3 osoby. 

    Za nami niezwykle trudny, 
ale bardzo owocny rok, który 
przyniósł wiele wymiernych 
korzyści nie tylko dla 
mieszkańców gminy Muszy-
na, ale również dalszego 
rozwoju Spółki. Mam 
nadzieję, że wypracowany  
przez lata system działania, 
przy dużym zaangażowaniu  
pracowników pozwoli na 
realizację kolejnych, równie 
ambitnych celów i zadań.

Miłych i pogodnych Świąt 
Bożego Narodzenia, wielu 

radosnych chwil 
spędzonych w gronie 
rodziny oraz samych 

sukcesów w nadchodzącym 
Roku życzy 

Prezes Zarządu 
Mariusz Rymarczyk 
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W
 dniu 8 grud-
nia br. w mu-
szyńskim 
Dworze 

Starostów odbyła się uro-
czysta zbiórka z okazji 
włączenia jednostki OSP 
Muszyna-Folwark do 
Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego 
oraz wręczenie medali za 
zasługi dla ratownictwa. 
Meldunek o rozpoczęciu 
uroczystości od st. kpt. 
Mariusza Piwowara przyjął 
nadbrygadier Stanisław 
Nowak - Małopolski 
Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży 
Pożarnej. Następnie odegra-
no hymn państwowy, a po 
przywitaniu gości przez 
Prezesa OSP Muszyna-
Folwark Bogumiła 
Polańskiego, nastąpiło 
uroczyste przekazanie 
decyzji komendanta 
głównego PSP o włączeniu 
jednostki do KSRG. 
Wręczenia decyzji na ręce 
Burmistrza Miasta i Gminy 

Uzdrowiskowej Muszyna 
oraz Prezesa OSP Muszyna-
Folwark dokonali: Zbigniew 
Starzec – Wicewojewoda 
Małopolski oraz nadbryga-
dier Stanisław Nowak. 
Następnie odbyło się 
uroczyste wręczenie medali 
od Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy za zasługi dla 
ratowania życia ludzkiego
i mienia. Uroczystego 
wręczenia odznaczeń 
w imieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
dokonał Zbigniew Starzec – 
Wicewojewoda Małopolski. 
To jest właśnie największe 
poświęcenie – nieść 
bezinteresowną pomoc 
drugiemu, często z naraże-
niem życia – mówił 
Wicewojewoda, wręczając 
odznaczenia zasłużonym 
w ratowaniu życia i mienia. 
Dziękował odznaczonym za 
postawę bohaterstwa, 
niezłomności i wielkiej 
odwagi. Wśród odznaczo-
nych było trzech strażaków! 
Za zasługi w działalności na 

rzecz ochrony przeciwpo-
żarowej Srebrnym Krzyżem 
Zasługi odznaczony został 
druh Bruno Moszczak, 
natomiast Brązowym 
Krzyżem Zasługi odznaczeni 
zostali: druh Bartosz 
Gawęcki i druh Stanisław 
Długosz. Podsumowania 
uroczystości dokonała 
druhna Helena Drozd – 
Kronikarz OSP Muszyna-
Folwark. Na zakończenie 
Prezes OSP Muszyna-
Folwark w imieniu druhów 
podziękował za okazane im 
zaufanie oraz zapewnił 
o gotowości do wykony-
wania zadań związanych 
z włączeniem do KSRG.

Krajowy System 
Ratowniczo-Gaśniczy został 
zorganizowany przez 
Państwową Straż Pożarną
i zaczął funkcjonować 
w Polsce od 1995 roku. Jego 
podstawowym celem jest 
ochrona życia, zdrowia, 
mienia lub środowiska 
poprzez: walkę z pożarami 

i innymi klęskami żywioło-
wymi, ratownictwo 
techniczne, chemiczne i od 
1997 roku również poprzez 
ratownictwo ekologiczne
i medyczne. Podstawowym 
założeniem w budowie 
systemu ratowniczo-
gaśniczego było stworzenie 
jednolitego i spójnego 
układu, skupiającego 
powiązane ze sobą różne 
podmioty ratownicze, tak 
aby można było podjąć 
skutecznie każde działanie 
ratownicze. Krajowy System 
Ratowniczo-Gaśniczy 
(KSRG) stanowi integralną 
część bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa, 
obejmującą w celu ratowania 
życia, zdrowia, mienia lub 
środowiska, prognozowanie, 
rozpoznawanie i zwalczanie 
pożarów, klęsk żywiołowych 
lub innych miejscowych 
zagrożeń.

(RED)

- Prezydent odznaczył strażaków Krzyżami Zasługi
OSP Muszyna-Folwark włączona do KSRG

Od lewej: J. Golba - Burmistrz Muszyny, dh B. Moszczak, dh S. Długosz, S. Nowak - Małopolski Komendant Wojewódki PSP, dh B. Gawęcki,
Z. Starzec - Wicewojewoda Małopolski, W. Kuźma - Komendant Miejski PSP w Nowym Sączu, P. Motyka - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP
w Nowym Sączu FOT. M. ZWIERZ

 Uroczyste wręczenie decyzji na ręce Burmistrza FOT. M. ZWIERZ  Uroczyste wręczenie odznaczeń Państwowych FOT. M. ZWIERZ
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D
obiega końca 
pierwsza edycja 
projektu 
„Zdrowy 

kręgosłup seniora” 
realizowanego przez 
Stowarzyszenie Klucz 
Muszyński na rzecz osób 
starszych z terenu gminy 
Muszyna jak i całego 
Województwa Małopolskie-
go. Pod czujnym okiem 
specjalistów seniorzy mieli 
możliwość zadbania o swój 
kręgosłup. Przewidziane 
aktywności, które miały za 
zadanie pomóc w zachęce-

niu uczestników do dbania 
o swoje zdrowie i zmiany 
trybu życia, to przede 
wszystkim gimnastyka
w basenie, zabiegi rehabilita-
cyjne, warsztaty kulinarne 
oraz indywidualne konsulta-
cje z fizjoterapeutami. 
Wszystkie te aktywności dla 
uczestników są bezpłatne, 
dzięki wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskie-
go, który jest realizowany 
w ramach zadania 
publicznego EDUKACJA 
PROZDROWOTNA DLA 
MAŁOPOLSKICH 

SENIORÓW NA LATA 
2018-2019. 
Seniorów chętnych do 
udziału w drugiej edycji 
projektu zapraszamy do 
kontaktu ze Stowarzysze-
niem lub wypatrywaniu 
informacji o rekrutacji 
zaplanowanej w miesiącu 
styczniu 2019 r. 
W programie mogą wziąć 
udział mieszkańcy Woje-
wództwa Małopolskiego, 
którzy ukończyli 50 rok 
życia. 

Z okazji zbliżających się 
Świąt pragnę wszystkim 

mieszkańcom życzyć 
zdrowych, radosnych 

i spokojnych, pełnych ciepła 
i nadziei Świąt Bożego 

Naradzenia oraz wszelkiej 
pomyślności, osiągnięcia 
sukcesów, cierpliwości 

i wytrwałości w realizacji 
planów w nadchodzącym 

Nowym Roku. 
     

Katarzyna Kucia-
Garncarczyk        

Stowarzyszenie Klucz 
Muszyński

Zdrowy kręgosłup seniora

P
ani Helena 
Orłowska 
w grudniu tego 
roku obchodziła 

okrągłe setne urodziny. 
Z okazji jubileuszu 
Szanowną Jubilatkę 
odwiedzili Burmistrz 
Muszyny Jan Golba, 
Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy 
Uzdrowiskowej Muszyna 
Jerzy Majka, Dyrektor 
Ośrodka Pomocy 
Społecznej Grzegorz Łaś 
oraz Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Iwona 
Wachna. Życzę Pani 200 lat 
w zdrowiu, bo ono jest 

najważniejsze, dużo radości, 
jak najwięcej uśmiechu – 
mówił Burmistrz Muszyny. 
Oprócz życzeń i urodzino-
wych upominków Burmistrz 
przekazał Pani Helenie 
również listy gratulacyjne od 
Prezesa Rady Ministrów oraz 
Wojewody Małopolskiego. 
Pani Helena jest jedyną 100-
latką w Muszynie. Jubilatka 
dochowała się dwóch córek 
i syna, ma także 5 wnuków 
i 4 prawnuków. Od urodzenia 
mieszka w Muszynie. Z sym-
patią i radością patrzymy na 
osoby, które doczekały tego 
pięknego wieku i tradycyjnie 
życzymy 200 lat!

Jubileusz 100-nych urodzin

Pani Helena Orłowska - jubilatka z córką FOT. M. ZWIERZ(RED)

Zajęcia w ramach projektu „Zdrowy kręgosłup dla seniora”  FOT. ARCH. STOWARZYSZENIE KLUCZ MUSZYŃSKI

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

AKTYWNY WYPOCZYNEK
MUSZYNA

ZIMĄ

Fot. Konrad Rogoziński, Andrzej Klimkowski
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Młody świat Muszyny – czyli co się dzieje
w naszym Liceum i Technikum
 N

owy rok szkolny 
2018/2019 mło-
dzież Powiato-
wego Zespołu 

Szkół w Muszynie rozpo-
częła pełna wiary i optymi-
zmu, że będzie co najmniej 
tak dobry jak poprzedni. 
Bardzo wysoka zdawalność 
matury w sesji letniej 96 % 
mobilizuje nas tylko do 
wytężonej pracy. Stypendia 
Prezesa Rady Ministrów 
otrzymały Magdalena 
Cisowska z kl. IIIA LO 
i Karolina Pająk z kl. II 
Technikum. Stypendia 
Starosty Nowosądeckiego 
za bardzo dobre wyniki 
w nauce odebrali ucznio-
wie, którzy uzyskali średnią 
5,0 i wyższą: Dorota Lech, 
Magdalena Cisowska, 
Ewelina Nieć, Magdalena 
Kumorek, Angelika 
Franczyk, Żaneta Białas, 
Alicja Smyda, Zuzanna 
Peregrym. Absolwenci 
i uczniowie wyróżniający 
się w nauce oraz pracy na 
rzecz środowiska lokalnego 
zostali wyróżnieni Stypen-
diami Stowarzyszenia 
Przyjaciół Almanachu 
Muszyny. W tym gronie 
znaleźli się Katarzyna 
Marczyk, Mateusz Błaż-
ków, Zuzanna Peregrym, 
Angelika Franczyk i Patry-
cja Śliwińska. Bardzo 
cieszy nas fakt, że od wrze-
śnia bierzemy udział w pro-
jekcie  Małopolska Chmura 
Edukacyjna, realizowanym 
w ramach RPO WM 2014-
2020, 10 Oś Priorytetowa 
Wiedza i Kompetencje, 
Działanie 10.1 Rozwój 
kształcenia ogólnego, Pod-
działanie 10.1.4. Małopol-
ska Chmura Edukacyjna, 
dzięki której odbywają się 
zajęcia z języka angielskie-
go, przedsiębiorczości oraz 
przedmiotów zawodowych 
prowadzone on-line i sta-
cjonarnie, m.in. przez Uni-
wersytet Ekonomiczny 
w Krakowie. Kontynuuje-
my również współpracę 
z Akademią Górniczo-

Hutniczą w Krakowie, która 
objęła nas  naukowym 
patronatem. Ostatnio odbyły 
się wykłady i warsztaty 
prowadzone w naszej szkole 
przez dra inż. Piotra Olcho-
wego i doktorantów 
Wydziału Geologii, 
Geofizyki i Ochrony 
Środowiska AGH w Kra-
kowie. Już na początku 
września, tradycyjnie zaczę-
liśmy zmagania sportowe. 
Grupa biegaczy i wolontariu-
szy brała udział w 9. PKO 
Festiwalu Biegowym w kon-
kurencji Aktywna Małopol-
ska, plasując się po raz kolej-
ny na I miejscu oraz w zawo-
dach Niepodległa – Bieg 
Małopolska. Najlepszym 
biegaczem okazał się Michał 
Uryga z IV Technikum. 
Możemy również być dumni 
z naszej drużyny męskiej, 
która wygrała Powiatowe 
Mistrzostwa w Unihokeju 
Chłopców. Z niecierpliwo-
ścią czekamy na wyniki 
kolejnych zmagań sporto-
wych, które przed nami. 
Młodzież Powiatowego 
Zespołu Szkół w Muszynie 
bierze udział w wydarze-
niach kulturalnych odbywa-
jących się na terenie gminy 
Muszyna i Krynica-Zdrój. 
Mieliśmy przyjemność 
zaprezentować swoje umie-
jętności humanistyczne 
w czasie XXI Jesieni Literac-
kiej Krynica Poezji, na której 
w otwartym konkursie po-

etyckim została wyróżniona 
Alicja Smyda z kl. IIA LO za 
wiersz o naturze. Była to 
również okazja do spotkania 
z poetami ze Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich. Patrycja 
Śliwińska wraz z zespołem 
Nasi. Muzyczna Grupa 
Twórcza śpiewała w Sali 
Balowej Starego Domu 
Zdrojowego, a Angelika 
Franczyk czytała wiersze 
Jerzego Harasymowicza 
w czasie obchodów 50. rocz-
nicy śmierci Nikifora. 
     Ważnym wydarzeniem 
w życiu szkoły były obchody 
100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 
Rozpoczęliśmy świętowanie 
dość wcześnie, bo już we 
wrześniu wraz z Biblioteką 
Publiczną w Muszynie oraz 
Akademią Seniora przygoto-
waliśmy Narodowe Czytanie 
Przedwiośnia Stefana Że-
romskiego. Przed listopado-
wym świętem wykonaliśmy 
wraz z Paniami z Akademii 

Seniora ponad 100 kotylio-
nów, ustanawialiśmy rekord 
we wspólnym odśpiewaniu 
hymnu narodowego, punktu-
alnie o 11.11 i przygotowa-
liśmy uroczystą akademię. 
Nasze stypendystki uczestni-
czyły także w otwarciu wy-
stawy „Sto kolekcjonerskich 
eksponatów na stulecie 
odzyskania niepodległości”. 
Mieliśmy przyjemność 
wystąpić w Muzeum Regio-
nalnym Państwa Muszyń-
skiego działającym przy 
MGOK w Muszynie i przed-
stawić program patriotyczny 
Wstań, Polsko moja! Zwień-
czeniem obchodów było 
wyróżnienie zdobyte na XV 
Małopolskim Konkursie 
Szkół Gastronomicznych, 
które wywalczyli w Krako-
wie Karolina Franczyk 
i Bartłomiej Jurczyński z III 
Technikum. Powiatowy 
Zespół Szkół w Muszynie
Zapraszamy na naszą stronę 
internetową:

Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w LO i Technikum
w Muszynie FOT. ARCH. LO

Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie 
www.szkola.muszyna.pl

AKTYWNY WYPOCZYNEK
MUSZYNA

ZIMĄ

Fot. Konrad Rogoziński, Andrzej Klimkowski



Lista wykonawców zimowego utrzymania
dróg w sezonie zimowym 2018/2019

ul. Piłsudskiego 128, 33-370 Muszyna tel. 18 471 41 97, 
Koordynator akcji zima tel. 502 299 270

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

Droga wojewódzka nr 971 na odcinku: Powroźnik – Żegiestów, obwodnica

Muszyna: ul. Piłsudskiego, ul. Pułaskiego, ul. Kościuszki, ul. Rynek, ul. Zefirka,
ul. Piłsudskiego – boczna, ul. Leśna od mostu do „Majdanu”, Milik, Wojkowa

Muszyna: ul. Nowa, ul. Zielona, ul. R. Dmowskiego, ul. Wąska, ul. Krzywa, ul. Krótka,
ul. Basztowa, ul. Jasna, ul. Polna, ul. Słoneczna, ul. Jasna (od mostu do DW Jaga),
Al. Zdrojowa, ul. Mściwujewskiego, ul. Zazamcze, Muszyna - Leluchów,
Żegiestów – Muszyna, Muszyna - Szczawnik, Muszyna – Złockie, Złockie „Osiedle”,
Powroźnik „Osiedle”, Szczawnik - stacja narciarska, Złockie – kościół

Wszystkie drogi gminne w mieście Muszyna oraz na terenie wsi: Szczawnik, Złockie,
Jastrzębik, Powroźnik i Milik

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

Wszystkie drogi gminne na terenie wsi Andrzejówka
Wszystkie drogi gminne na terenie wsi Żegiestów

Andrzejówka 89, 33-370 Muszyna, tel. 18 471 71 79, 601 073 698

Zakład Remontowo-Budowlany Ireneusz Kluska 

Dubne - Leluchów

Wszystkie drogi gminne w Leluchowie 

Dubne 2, 33-370 Muszyna tel. 516 830 539

F.H.U „Krynicki” Ireneusz Krynicki

Powroźnik-Tylicz (droga powiatowa administrowana przez Powiatowy Zarząd Dróg
 w Nowym Sączu)

Mochnaczka Wyżna 47, 33-383 Tylicz tel. 781 144 155

Allroud Adrian Baran 

Muszyna: ul. Rolanda, ul. Ogrodowa oraz drogi boczne,  ul. Leśna, ul. Podgórna

ul. Podgórna 1A, 33-370 Muszyna tel. 604 807 391

Usługi Transportowo-Rolnicze  Andrzej Moszczak 

Wszystkie drogi gminne na ul. Leśnej, ul. Ogrodowej, ul. Rolanda, ul. Polnej, 
ul. Słonecznej, ul. Grunwaldzkiej
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Standardy zimowego utrzymania dróg
w okresie zimowym 2018/2019
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Standardy zimowego utrzymania dróg
w okresie zimowym 2018/2019

W
 związku z  t rwającym okresem zimowym, 
p r z y p o m i n a m y  w ł a ś c i c i e l o m ,  z a r z ą d c o m 
i  adminis t ra torom obiek tów budowlanych 
o obowiązku monitorowania pokrywy śnieżnej lub 

lodowej zalegającej na dachach, stropach, tarasach użytkowych, 
balkonach i tym podobnych elementach budynku, w szczególności na 
obiektach wielo powierzchniowych. W przypadku znacznych 
nagromadzeń śniegu lub lodu, sopli i nawisów lodowych mogących 
stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, odpowiedzialny za stan 
techniczny obiektu zobowiązany jest podjąć niezwłoczne działania, 
aby je usunąć. Prace te należy wykonać ze szczególnym 
uwzględnieniem przepisów  BHP pod nadzorem osób uprawnionych 
(tak jak roboty na wysokościach). Przypominamy także o obowiązku 
przeprowadzenia okresowych kontroli instalacji kominowych 
i wentylacyjnych oraz instalacji grzewczych i gazowych 
w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz firmach.

(RED)
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13W Muszynie jest magicznie… 
kulturalnie i artystycznie…

Z
a oknem już 
zimowo i coraz 
więcej śniegu 
pojawia się

w Muszynie, a my 
wspominamy jesień 
i wydarzenia, które 
zakończyły sezon 
plenerowy w naszym 
uzdrowisku.
JARMARK MUSZYŃŚKI 

Tradycyjnie jak co roku to 
Jarmark Muszyński 
zakończył plenerowy sezon 
artystyczny w naszym 
uzdrowisku. Wydarzenie 
miało miejsce 22 września 
2018 r. przed Dworem 
Starostów w Muszynie. 
Podczas programu 
artystycznego 
zaprezentowali się: Kapela 
Biesiadna MUSZYNIACY, 
TRIO UNIWERSAL 
z Krakowa, Zespół 
Regionalny ECHO 
JAWORZA z Ptaszkowej, 
Kapela KARPATYA oraz 
Popradzkie Smyki 
z Muszyny. Prócz wspania-
łych prezentacji artystycz-
nych i rękodzielniczych 
podczas jarmarku odbywały 
się warsztaty archeolo-
giczne i ceramiczne, 
warsztaty garncarskie dla 
dzieci i dorosłych oraz 
pokazy rycerskie i szermier-
cze. Nie zabrakło harników 
i mincerzy, którzy wybijali 
muszyńskie dukaty oraz 
muszyńskich mieszczek, 
które częstowały gości 
regionalnymi specjałami. 
Tradycyjnie odbył się 
również turniej łuczniczy 
podczas, którego wyłoniono 
najlepszych łuczników. Na 
jarmark przybyli także 
goście podróżujący 
pociągiem retro, który tego 
dnia przyjechał do naszego 
miasteczka.

JUBILEUSZ POETY 
- Adam Ziemianin i zespół 

„U STUDNI” 
13 października 2018 r. 
w sali widowiskowej 
Muszyńskiego Dworu 
Starostów odbyło się 
jubileuszowe spotkanie 

z okazji urodzin Adama 
Ziemianina – muszyńskiego 
poety. Podczas tego 
wydarzenia wystąpił zespół 
„U STUDNI” oraz grupa 
wokalno-instrumentalna 
„MUSSINA” działająca przy 
Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Muszynie pod 
kierownictwem Macieja 
Niecia. Tego wieczoru 
dyrektor MGOK Izabela 
Bajorek przedstawiła 
również prezentację na temat 
związków Adama 
Ziemianina z Muszyną 
pt. „Muszyna Rodzinnym 
Gniazdem Adama 
Ziemianina”. Kawiarnia 
Dwór Starostów 
przygotowała na tę okazję 
tort w postaci muszyńskiej 
makatki z aniołem, którym 
zostali poczęstowani 

wszyscy uczestniczący 
w tym wydarzeniu no i oczy-
wiście sam mistrz pióra, 
jubilat Adam Ziemianin. 

MUSZYNIACY 
Nagrodzeni przez Starostę 

Nowosądeckiego
16 października 2018 r. 
Zespół Regionalny 

MUSZYNIACY został 
nagrodzony przez Starostę 
Nowosądeckiego za pracę na 
rzecz lokalnej społeczności
i krzewienie kultury 
regionalnej. Nagrodzony 
został również Pan Marian  
Adamczyk – instruktor 
zespołu. MUSZYNIACY

Jarmark Muszyński FOT. M. ZWIERZ

Jubileusz poety - Adama Ziemianina, występ zespołu „U STUDNI” FOT. M. ZWIERZ

Zespół Regionalny Muszyniacy FOT. M. ZWIERZ
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coraz częściej występują 
podczas ważnych 
uroczystości w naszym 
mieście, uczestniczą także 
w wydarzeniach 
artystycznych na które są 
zapraszani takich jak: 
Wyszehradzki Festiwal 
Kultur, Międzynarodowa 
Prezentacja Stołów 
Wigilijnych czy występy
w zaprzyjaźnionych 
miejscowościach na 
Słowacji podczas wydarzeń 
plenerowych. 
MUSZYNIACY bardzo 
często goszczą w muszyń-
skim Dworze Starostów 
podczas Popołudnia przy 
kawie, które cieszy się 
coraz większym 
zainteresowaniem zarówno 
mieszkańców naszego 
uzdrowiska, jak i przyjeż-
dżających do miasteczka 
gości. Kiedy występują 
MUSZYNIACY sala 
widowiskowa pęka 
w szwach.
NARODOWE ŚWIĘTO 

NIEPODLEGŁOŚCI 
11 listopada 2018 r. 
w całym kraju obchodzono 
100. Rocznicę Odzyskania 
Niepodległości. W Muszy-
nie tradycyjnie jak co roku 
ten dzień rozpoczęto od 
mszy św. w intencji 
ojczyzny z udziałem władz 
miasta, pocztów 
sztandarowych, harników
i mieszkańców naszego 
uzdrowiska. 
Okolicznościowe kazanie 
wygłosił proboszcz parafii 
pod wezwaniem Św. Józefa 
Oblubieńca Najświętszej 
Marii Panny w Muszynie 
ks. Paweł Stabach, o opra-
wę muzyczną zadbała grupa 
wokalna działająca przy 
Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Muszynie. Tego 
samego dnia w muszyńskim 
Dworze Starostów 
rozegrany został Turniej 
Niepodległości Brydża 
Sportowego, a w godzinach 
popołudniowych 
w Muzeum Regionalnym 
„Państwa Muszyńskiego” 

odbyło się Muszyńskie 
Podzamkowe Śpiewanie 
Pieśni Patriotycznych.
Aby podkreślić patriotyczny 
charakter Narodowego 
Święta Niepodległości oraz 
upamiętnić tą ważną dla nas 
wszystkich datę, dzieci 
i młodzież w strojach 
mieszczańskich z zespołów 
artystycznych MGOK 
rozdawały biało-czerwone 
kotyliony i chorągiewki 
uczestnikom obchodów 

uroczystości, a także 
przechodniom spacerującym 
po ulicach Muszyny. 
W tym roku ze względu na 
przypadającą 100. Rocznicę 
Odzyskania Niepodległości 
świętowaliśmy wyjątkowo 
uroczyście. W ciągu całego 
roku w naszym mieście 
odbywało się wiele wydarzeń 
poprzedzających 
uroczystości związane 
z jubileuszem. Na uwagę 
zdecydowanie zasługuje 

wspaniały plenerowy koncert 
„Śpiewam Wolność” oraz 
„Koncert polskiej muzyki 
klasycznej i patriotycznej”
w wykonaniu młodzieży 
z Nowego Sącza i okolic, 
a także projekcja filmu
o Stefanie Małeckim 
zasłużonym mieszkańcu 
naszego miasta pod tytułem 
„Świadkowie I Wojny 
Światowej w Muszynie”.
Były też patriotyczne 
wieczory poetyckie, wystawy 
tematyczne w muszyńskim 
muzeum, a także warsztaty 
wykonywania niepodległo-
ściowych kotylionów.
Uroczystości jubileuszowe 
zakończy wystawa pt. „A to 
Polska właśnie – 100 
patriotycznych makatek na 
100-lecie Niepodległości”, 
którą będzie można oglądać 
od 29 grudnia do drugiej 
połowy stycznia 2019 r. 

SPOTKANIE ZE 
ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM
5 grudnia 2018 r. jak co roku 
Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Muszynie 
zorganizował „Spotkanie ze 
Świętym Mikołajem”, które 
odbyło się w muszyńskim 
Dworze Starostów. Wzorem 
lat poprzednich czekając na 
Świętego Mikołaja dzieci 
należące do zespołów 
artystycznych prezentowały 
się podczas widowiska 
muzycznego. Ze względu na 
bardzo dużą liczbę 
uczestników tego dnia 

W Muszynie jest magicznie… 
kulturalnie i artystycznie… c.d.

Poczty sztandarowe podczas msz św. w intencji ojczyzny w dniu 11 listopada FOT. M. OBIDOWSKI

Spotkanie ze Świętym Mikołajem FOT. M. ZWIERZ

Koncert polskiej muzyki klasycznej i patriotycznej FOT. M. ZWIERZ
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odbyły się dwa spotkania 
muzyczno- taneczne dla 
najmłodszych. Mikołaj 
odwiedził także świetlice 
wiejskie działające przy 
Miejsko - Gminnym 
Ośrodku Kultury 
w Muszynie.

KIERMASZ 
RĘKODZIEŁA

15 grudnia 2018 r. w Mu-
szyńskim Dworze Staro-
stów odbył się kiermasz 
rękodzieła artystycznego 
nawiązującego do nadcho-
dzących Świąt Bożego 
Narodzenia. Podczas 
kiermaszu twórcy rękodzie-
ła z Muszyny prezentowali 
wspaniałe prace wykonane 
własnoręcznie na Boże 
Narodzenie. Podczas 
kiermaszu uczestnicy zajęć 
wokalnych śpiewali kolędy 
i piosenki bożonarodzenio-
we, tworząc świąteczny 
klimat. Kiermasz poprze-
dzony został warsztatami 
w muszyńskim muzeum 
podczas, których każdy 
mógł wykonać własno-
ręcznie świąteczne ozdoby 
do swoich domów i dla 
swoich bliskich.

POPOŁUDNIE PRZY 
KAWIE - interesująca 
oferta Kawiarni Dwór 
Starostów w Muszynie

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Muszynie 
wyszedł z propozycją 
artystyczną pn. „Popołudnie 
przy kawie”. W niedzielne 
popołudnia w ogrodzie 
kawiarnianym przed 
Dworem Starostów, a pod-
czas pogody deszczowej 
oraz w sezonie jesienno-
zimowym w sali widowi-
skowej Muszyńskiego 
Dworu Starostów odbywają 
się koncerty zaproszonych 
artystów. W tym sezonie 
gościli między innymi: 
„MR. SIERG - SOLO 
SAX” - saksofonista 
prezentujący muzyczne 
światowe szlagiery, zespół 
„Muszyniacy”, który 
przypomniał licznie 

zebranym słuchaczom 
regionalne pieśni z naszego 
terenu, kwartet smyczkowy 
dr Mariusza Monczaka, 
zespół No Brothers, Maciej 
Nieć i Ewa Novel, Monika 
Dubel oraz Zespół 
„Mussina” i wiele innych 
artystów.
Na kolejne Popołudnie przy 
kawie z duetem wokalno-
instrumentalnym zapraszamy 
30 grudnia 2018 r. od 15.00 
do 18.00. Doskonałe desery 
w połączeniu z wyśmienitą 
kawą i wspaniałą muzyką 
pozwolą Państwu zapomnieć 
choć na chwilę o codzien-
nych smutkach i przeniosą 
Was do cudownej muzycznej 
krainy pełnej aromatu 
prawdziwej kawy 
przywiezionej przez 
włoskiego kupca do 
Muszyny w XVIII wieku. 

Z nadejściem Nowego 
Roku 2019 odbędą się 
kolejne propozycje 
artystyczne, które z pewno-
ścią okażą się dla Państwa 
interesujące i godne uwagi.
Już dziś bardzo serdecznie 
zapraszamy na wydarzenia 
kulturalno-artystyczne, które 
zainaugurowane zostaną 
Koncertem Noworocznym 
w wykonaniu Reprezen-
tacyjnej Orkiestry Straży 
Granicznej z Nowego Sącza 
wraz z solistami w stylu 
wiedeńskim. Koncert 
odbędzie się 6 stycznia 
2019 r. o godzinie 17.00 
w hali widowiskowo-
sportowej w Muszynie.

12 stycznia 2019 r. godz. 
15.00 Koncert świąteczny  
w wykonaniu „Uczniów 
Szkoły gry na skrzypcach 
metodą Suzuki”
Miejsce: Dwór Starostów, 
ul. Kity 17

13 stycznia 2019 r.
Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy
Miejsce: Dwór Starostów, 
ul. Kity 17

23 stycznia 2019 r. 
Spektakl teatralny dla 
dzieci w wykonaniu 
aktorów Studia Art.-Re 
Miejsce: Dwór Starostów, 
ul. Kity 17,

27 stycznia 2019 r. 
Koncert kolęd i pastorałek 
w wykonaniu zespołów: 
„Popradzkie Smyki”, 
„Nastolatki” oraz 
zaproszonych gości.
Miejsce: Dwór Starostów, 
ul. Kity 17

 
Zdrowych, spokojnych

Świąt Bożego Narodzenia
wypełnionych wiarą, 
nadzieją i miłością

oraz wszelkiej pomyślności
 w Nowym Roku 2019 

życzy Dyrektor 
Miejsko-Gminnego
 Ośrodka Kultury 

w Muszynie 
wraz z Kadrą artystyczną

DWÓR STAROSTÓWDWÓR STAROSTÓWDWÓR STAROSTÓW

13.01.201913.01.201913.01.2019 MUSZYNAMUSZYNAMUSZYNA
ul. KITY 17ul. KITY 17ul. KITY 17
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