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MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA 

 
 
 SZANOWNI PAŃSTWO! 
MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY 
UZDROWISKOWEJ MUSZYNA! 

 

Oddajemy do Państwa rąk 
kolejny egzemplarz Biuletynu 
Informacyjnego. Próbujemy 
pokazać w nim, co udało nam 
się zrobić w ciągu 10-ciu 
wyjątkowo trudnych (powódź, 
niesprzyjające warunki 
pogodowe dla prowadzenia 
inwestycji) miesięcy roku 2010. 
Mam nadzieję, że ten bilans 
dokonań jest ze wszech miar 
korzystny zarówno dla Muszyny 
jak i okolicznych miejscowości.  
Mam także nadzieję, że 
dostrzegacie Państwo naszą 

pracę i sukcesywnie dokonujące się zmiany, zmierzające nie tylko do bieżącej 
poprawy warunków życia mieszkańców naszej Gminy, ale też otwierające drogę do 
budowania podstaw jej rozwoju na przyszłość. Staramy się nie zaniedbywać zarówno 
dużych inwestycji mających bardzo ważne znaczenie dla przyszłości Muszyny 
i okolicznych miejscowości, jak też spraw mniejszych związanych z bieżącymi 
uciążliwościami życia (oświetlenie, remonty dróg i chodników, przepustów, itp). 
Podjęliśmy działania zmierzające do odbudowy dróg, kładek i mostów po powodzi 
i pozyskaliśmy na ten cel stosowne środki.  
Brak szybkiej realizacji niektórych prac (kładki, mostki, drogi) wynika z długotrwałej 
procedury administracyjnej (przetargi, pozwolenia), a czasem z niefrasobliwości firm, 
które podejmują się prac, których nie są w stanie wykonać. Ci mieszkańcy, którzy 
śledzą działania Urzędu widzą jak wiele jest jeszcze robót, które trwają i zostaną 
zakończone w bieżącym roku (Orlik, lodowisko, kładki, nawierzchnie ulic itd.). 
Zapewne większość mieszkańców dostrzegła zmiany w funkcjonowaniu komunalnej 
spółki PGK, która jest coraz lepiej wyposażona w sprzęt, uczestniczy w pracach 
porządkowych i estetyzacyjnych w mieście i gminie, a także prowadzi szeroki front 
działań inwestycyjnych. Co ciekawe, spółka jest obecnie w dobrej kondycji 
finansowej. Bez rozgłosu i jakichś specjalnych wyrzeczeń (np. drastycznych 
podwyżek cen) uporaliśmy się z problemem wywozu śmieci poza obszar naszej 
gminy i prowadzimy działania zmierzające do rekultywacji wysypiska. Pomimo 
trudnych chwil w działalności gminy (powódź) zrealizowano niemalże pełny program 
imprez kulturalnych, które cieszyły się bardzo dużym powodzeniem i uznaniem. 
Szeroki wachlarz imprez w amfiteatrze na Zapopradziu i w innych miejscach 
Muszyny na stałe wpisuje się do rocznego kalendarza imprez uzdrowiskowych, które 
chcielibyśmy nie tylko utrzymać, ale też znacząco je wzbogacić. Częściowo już 
zrewitalizowana Dzielnica Uzdrowiskowa Zapopradzie stała się w tym roku swoistym 
hitem turystycznym i przyciągnęła do Muszyny mnóstwo turystów. Mam nadzieję, że 
kolejne inwestycje utrwalą te tendencje i pozwolą spokojnie myśleć o przyszłości. 

fot. A. Klimkowski Barwy jesieni - potok w Szczawniku 
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        Szanowni Państwo! 

Dużą uwagę przywiązywaliśmy w ciągu tych 10 –ciu miesięcy do promocji Muszyny 
w mediach. Wydaje się, że w tym zakresie osiągnięty został już duży postęp, choć 
jest to minimum tego co jest naszym zamiarem. Jeżeli chcemy rozwijać turystykę, to 
po prostu o Muszynie musi być głośno. Nie zaniechaliśmy także prac związanych 
z przygotowaniem przyszłych zadań inwestycyjnych, które zadecydują o przyszłości 
Muszyny, a więc planów: połączenia narciarskiego Szczawnika z Jaworzyną, budowy 
wyciągu krzesełkowego w Jastrzębiku, budowy obwodnicy itd.  
I co jest niezwykle ważne! Wszystkie zadania realizujemy bez kłótni i przy pełnej 
współpracy Rady Miasta i burmistrza.  
        Szanowni Państwo! 
Mam nadzieję, że za parę miesięcy będę mógł Państwu przedstawić pełny bilans 
roku 2010. W moim przekonaniu jest to naprawdę dobry rok dla Muszyny. Dzieje się 
tak, bo mam Państwa życzliwość i przyzwolenie na realizację zaproponowanego rok 
temu programu. Wiem, że bez tej życzliwości, wsparcia i okazywanych dowodów 
sympatii nie udałoby się tak wiele zrobić. Dlatego w chwili kończącej się kadencji 
bardzo dziękuję za wszelką pomoc i życzliwość. Mam nadzieję, że kolejne 4 lata (już 
po dokonaniu przez Was wyboru burmistrza i radnych) nie będą latami gorszymi dla 
Muszyny. 
        Jan Golba 
 

♦ ROK 2010 ROKIEM STRATEGICZNYCH INWESTYCJI  
 
Ze względu na ilość i charakter przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy w roku 2010 
śmiało można by go nazwać „rokiem rozbudowy i inwestycji”. Ten rozmach 
inwestycyjny na pewno cieszy mieszkańców Muszyny i okolicznych miejscowości, 
a także turystów, którzy zauważają dokonujące się zmiany i dają temu wyraz 
w swoich opiniach.  
 

STAWIAMY NA ROZWÓJ 
 

Niegdyś wspaniała, później zaniedbana, teraz na nowo rozświetlana dzielnica 
uzdrowiskowa Zapopradzie to kolejne przedsięwzięcie, z którego Gmina może być 
dumna. Założeniem projektu kompleksowej modernizacji „Zapopradzia” było nadanie 
mu jednoznacznego charakteru turystyczno-uzdrowiskowo-rekreacyjnego, służącego 
zarówno mieszkańcom miasta, jak i kuracjuszom oraz turystom.  
Należy tutaj wspomnieć, że dzielnica w najbliższych latach dalej będzie się rozwijać. 
Do tej pory udało się wykonać następujące elementy projektu: 
− Modernizacja drogi wlotowej prowadzącej do dzielnicy uzdrowiskowej wraz 

z kompleksową rewitalizacją zieleni przy pijalni Antoni. Dzięki wybudowaniu 
szerokiego traktu pieszego, który został podkreślony atrakcyjnymi nasadzeniami 
zieleni oraz małą architekturą powstała główna promenada spacerowa.  

− Modernizacja traktu spacerowego na prawym brzegu Popradu na koronie wału 
przeciwpowodziowego wraz z budową oświetlenia parkowego, na którym powstał 
elegancki trakt spacerowy na odcinku: tory kolejowe – most na Popradzie – 
dworzec kolejowy. 

− Modernizacja traktu spacerowego na lewym brzegu Popradu na koronie wału 
przeciwpowodziowego wraz z budową oświetlenia parkowego, modernizacją 
drogi prowadzącej do obiektów sanatoryjnych oraz ścieżek na terenie „Zagajnika 
Zapopradzie” wraz z rewitalizacją zieleni. W ramach tej części projektu 
zmodernizowana została ścieżka spacerowa na wale przeciwpowodziowym 
wzdłuż Al. Zdrojowej wraz z montażem oświetlenia parkowego i elementami małej 
architektury. 

− Modernizacja odcinka ul. Mściwujewskiego prowadzącego od Al. Zdrojowej do 
sanatorium „Muszyna” i „Korona”, wraz z budową chodnika, oświetlenia oraz 
małej architektury, a także rekompozycją zieleni. Elementem uzupełniającym była 
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rewitalizacja i wyeksponowanie zaniedbanego dotychczas „Zagajnika” (ścieżka, 
zieleń, oświetlenie, modernizacja i zadaszenie kapliczki Matki Boskiej). 

− Budowa traktu pieszo-jezdnego pomiędzy wałem przeciwpowodziowym a strefą 
uzdrowiskową, element trasy rowerowej wraz z budową parkingu, przeniesieniem 
istniejącego placu zabaw i likwidacją napowietrznej linii energetycznej średniego 
napięcia. W stopie wału wybudowano ścieżkę rowerowo-rolkową wraz 
z parkingiem na początku jej przebiegu. Trakt wyposażony został w nowe 
oświetlenie parkowe zasilane kablową linią ziemną w miejsce oświetleniowej 
elektrycznej sieci napowietrznej. 

 

Zrewitalizowane Zapopradzie 
 
KOMPLEKS REKREACJI WODNEJ - STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ 
 

Jedna z długo oczekiwanych inwestycji w naszym regionie okazała się 
przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. Mowa tutaj oczywiście o kompleksie 
odkrytych basenów na Zapopradziu. Pierwszego dnia ich funkcjonowania tj. 17 lipca 
2010 r. baseny odwiedziło około 1 000 osób (wstęp wolny). Półtoramiesięczny bilans 
funkcjonowania basenów to ponad 23 000 osób, które skorzystały z nowopowstałego 
obiektu. Dla porównania w naszej gminie mamy 12 000 mieszkańców. Klientami 
rekreacyjnych basenów byli zarówno mieszkańcy Muszyny, „nasi” turyści 
i kuracjusze, jak też goście z Krynicy, Piwnicznej, Rytra, Nowego Sącza, Gorlic, 
a także pobliskiej Słowacji.  
W ramach zbudowania kompleksowej oferty rekreacyjno-turystycznej Miasto i Gmina 
Uzdrowiskowej Muszyna stara się o dobudowanie kolejnych, tym razem krytych 
basenów wraz z infrastrukturą służącą wypoczynkowi, rekreacji i leczeniu. W tym 
celu został ogłoszony konkurs na koncepcję kompleksu basenów krytych, a jego 
rozstrzygnięcie przewiduje się na 9 listopada br. Koncepcja zakłada, że w nowym 
krytym kompleksie rekreacji wodnej ulokowane zostaną: baseny rekreacyjne, jacuzzi, 
kręgielnia, sale do squsa, spa, różnego rodzaju sauny, część uzdrowiskowa 
(lecznicze zabiegi) i część gastronomiczna.  
 

Kompleks basenów w Muszynie 
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HISTORIA PISANA OD NOWA 
 

Listopad 2009 r. oraz 31 lipca 2010 r. to dwie ważne 
daty w historii nowożytnej naszego regionu. Pierwsza 
z nich to rozbiórka zabytkowego (XVIII w.) Zajazdu 
w Muszynie. Druga to uroczyste otwarcie 
zrekonstruowanego budynku Zajazdu będącego 
obecnie siedzibą „Muzeum Regionalnego Państwa 
Muszyńskiego”. Pionierskie przedsięwzięcie w skali 
całego województwa (do tej pory w Małopolsce nie 
dokonano przeniesienia i rekonstrukcji murowanego 
budynku) było częścią większego projektu związanego 
z budową obwodnicy. W nowym Muzeum oprócz 
wiedzy historycznej na temat Ziemi Muszyńskiej 
można również zasięgnąć informacji turystycznej oraz 
wiadomości zawartych w „infokiosku” zamontowanym 
przed muzeum.  

Poza funkcją informacyjną i kulturowo-historyczną muzeum pełni rolę centrum 
konferencyjnego. Ostatnie sympozjum, które się tutaj odbyło miało miejsce 
7 października br. było to Forum Turystyczne pt. „Muszyna 2011 – nowe oblicze”. 
Jego głównym celem było przedyskutowanie spraw promocji miasta i gminy przed 
sezonem 2011. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw, 
władze gminy oraz menadżerowie ds. marketingu z firmy PricewaterhouseCoopers 
z Warszawy.  
 
OCHRONIĆ FOLWARK PRZED POWODZIĄ  
 
Pomimo ogromnych przeciwności związanych z tegoroczną powodzią, dobiegają do 
końca prace związane z budową wałów przeciwpowodziowych na lewym brzegu 
Popradu wzdłuż ul. Kościuszki. Jest to największa budowa w gminie Muszyna 
o wartości 14 mln zł. Wał długości 1970 mb o zmiennej wysokości wykonany jest 
jako mur z betonu w okładzinie kamiennej. Dla dojazdu do koryta rzeki przewidziano 
wykonanie czterech tzw. bram powodziowych na lewym brzegu. Wzdłuż muru 
w miejscach bezpośredniego zbliżenia do Popradu, na długości 1563 m zabito 
stalowe ścianki szczelne o głębokości 3,0 m i 4, 0 m. Mieszkańcy ulicy Kościuszki 
będą w końcu mogli „spać spokojnie”. Jesteśmy jednak dopiero w połowie drogi, 
bowiem trzeba wybudować wał na przeciwległym brzegu, tak by mieszkańcy ul. 
Leśnej byli bezpieczni. Jak zapewnia nas Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych dalsza budowa planowana jest na rok 2011r., a jej koszt to ponad 7 mln zł. 
 

Budowa wałów przeciwpowodziowych 
 

 
Infokiosk przed muzeum 
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BADANIA ARCHEOLOGICZNE NA ZAMKU BISKUPÓW KRAKOWSKICH. 
NOWE SPOJRZENIE NA FUNKCJĘ ZAMKU  
 

Badania wykopaliskowe prowadzone na zamku biskupów krakowskich od roku 
2007 mają na celu przede wszystkim „uczytelnienie” (ukazanie przebiegu) murów 
zamkowych. Tegoroczne prace koncentrowały się w zachodniej części zamku przy 
odsłanianiu budynku mieszkalnego, który ze względu na rozmiary i elementy 
wyposażenia można już chyba zaliczyć do grupy rezydencji biskupich. Był to obiekt 
o znacznych rozmiarach, choć niestety zachował się jedynie w partii fundamentowej. 
Ma około 27 m długości i 13,5 m szerokości, zaś odsłonięte dwa pomieszczenia 
około 6 i 7 m długości. Dostawiono go do zachodniej części obwodu obronnego. 
Dotychczas odkryto znaczną część muru zamykającego obiekt od wschodu oraz 
w całości mury działowe. Te ostatnie różnią się między sobą grubością i sposobem 
murowania, a zatem mamy do czynienia z budynkiem, który powstawał w czasie, co 
najmniej dwóch faz budowlanych. Niestety w jego obrębie zupełnie nie zachowały się 
poziomy użytkowe, zaś materiał zabytkowy znajdowany w glinie, którą zasypano 
fundamenty jest bardzo skąpy.  

W tej sytuacji znacznie ciekawsze okazały się trzy pomieszczenia odsłonięte 
w środkowej części zamku, zniszczone przez pożar, zapewne w końcu XVI w. Ogień 
musiał być potężny, skoro ich mury o grubości ok. 120 cm są w całości przepalone. 
We wszystkich tych pomieszczeniach natrafiono na warstwy rozbitych cegieł (tzw. 
palcówek) oraz pokruszonej polepy konstrukcyjnej, z których pozyskano kilkaset 
fragmentów kafli płytowych, w tym wiele ułamków lic kaflowych. Szczęśliwym trafem 
niektóre udało się w dużej części posklejać. Niestety i kafle ucierpiały w czasie 
pożaru. Piękne, różnokolorowe szkliwa, które zdobiły wiele lic stopiły się, a do 
powierzchni przywarła glina. Mimo to kafle zachwycają różnorodnością ornamentyki 
i poziomem wykonania. Mamy, zatem kafle szkliwione i pozbawione szkliwa 
z przedstawieniem halabardnika – pucułowatego młodzieńca z halabardą w jednej 
ręce i mieczem w drugiej, młodego mężczyzny w berecie ozdobionym piórami, 
fragmenty głów tzw. aniołów tarczowników (aniołów trzymających tarczę herbową), 
przepiękną główkę kobiecą w wysokiej koronie zwieńczonej liliami, należącą 
prawdopodobnie do Najświętszej Panny Marii. Kilka sylwetek kobiecych 
pozbawionych głowy pochodzi zapewne z tego właśnie okresu. Najliczniejsze są 
jednak kafle zdobione motywami roślinnymi i geometrycznymi. Wśród znalezisk tej 
kategorii najwięcej zainteresowania wzbudza kafel z tarczą herbową, na której 
umieszczono orła utrzymanego w stylistyce typowej dla schyłku XV w. 

W jednym z odsłoniętych pomieszczeń, poniżej poziomu pokruszonej cegły 
i polepy natrafiono na rozsypisko spalonego zboża. W pobliżu odkryto połówkę 
kamienia żarnowego oraz kamień, w którym zaczęto wiercić otwór. Nieopodal 
zalegały spalone belki. Niewykluczone, że pierwotnie było to pomieszczenie 
o charakterze gospodarczym, któremu z czasem nadano charakter mieszkalny.  

Do innych interesujących znalezisk należą: szczypce do odlewania kulek, 
ozdobny zawias do drzwi, wielka kłódka oraz dwie monetki węgierskie z XV w. 

 
Barbara Chudzińska 
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Prace i znaleziska na Baszcie 

 
RENOWACJA MUSZYŃSKICH KAPLICZEK 
 
W związku z uzyskaniem wsparcia finansowego z budżetu Województwa 
Małopolskiego realizowane jest zadanie związane z remontem zabytkowej kapliczki 
pw. św. Floriana. Remont kapliczki obejmuje wykonanie zabezpieczeń 
przeciwwilgociowych fundamentów i posadzki, renowację tynków wewnętrznych 
i zewnętrznych, malowanie, naprawę i konserwację drewnianych ażurowych płotków 
oraz bramy wejściowej, remont i konserwację więźby dachowej, wymianę 
blaszanego pokrycia dachu i kopuły. 
Trwa również remont zabytkowej kapliczki pw. św. Jana Nepomucena realizowany 
w całości ze środków własnych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. 
Realizowane prace obejmują wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych 
fundamentów i posadzki, renowację tynków wewnętrznych i zewnętrznych, 
malowanie, czyszczenie i malowanie bramy wejściowej, wykonanie kutego herbu 
Muszyny, wykonanie nowych okien. Figury świętych, a także same kapliczki zostaną 
w odpowiedni sposób podświetlone tak, aby wydobyć z nich prawdziwe piękno. 
Odrestaurowanie kapliczek wiąże się nie tylko z podniesieniem ich estetyki 
i utrwaleniem oraz  zachowaniem substancji zabytku, ale też z początkiem prac 
zmierzających do podniesienia estetyki Rynku. Dzięki przeprowadzeniu tych prac 
muszyńskie kapliczki i Rynek zyskają nowe oblicze i blask. 
 

  
Kapliczka św. Floriana Kapliczka św. Nepomucena 
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LEKCJA ŻYCIA 
 
Czerwcowa powódź zalała wiele gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i obiektów 
publicznego użytku. Wśród nich była również Szkoła Podstawowa Nr 2 w Muszynie. 
Dewastacyjna siła żywiołu zniszczyła w dużym stopniu ten budynek, ale edukacja 
prawników, lekarzy, urzędników, nauczycieli itp., którymi kiedyś zostaną uczniowie 
tej szkoły, nie mogła zostać przerwana. Dlatego podjęliśmy działania mające na celu 
jak najszybsze przywrócenie jej do funkcjonalności. Remont szkoły kosztował 
200.536 zł i swoim zakresem obejmował: remont kotłowni z wymianą pieca 
gazowego i wykonaniem studni rewizyjnej, wykonanie elewacji akrylowej budynku, 
wykonanie ogrodzenia z siatki oraz podwyższenie ogrodzenia z siatki wokół boiska 
szkolnego, malowanie pomieszczeń klasowych, zaplecza kuchennego i piwnic, 
wymianę stolarki okiennej, ułożenie posadzki z parkietu wraz z cyklinowaniem 
i lakierowaniem w pomieszczeniach klasowych, ułożenie płytek ceramicznych na 
posadzkach, wyłożenie ścian tworzywem sztucznym typu Tarket w pomieszczeniach 
klasowych.  
 
DESKOROLKĄ PO LODOWISKU? 
 
TAK. Planowany termin oddania do użytku odkrytego lodowiska to 15 listopada br., 
więc już niebawem będzie można szaleć na tafli lodowej i podziwiać nadpopradzki 
krajobraz. Inwestycja ta będzie kosztować ogółem 701.000 zł. Poza sezonem 
zimowym przewiduje się również wykorzystywanie obiektu w innych okresach roku. 
Latem miłośnicy deskorolek i rolek w końcu będą mogli spróbować swoich sił 
w muszyńskim SkateParku. Na rozmrożonej tafli lodowiska znajdą się następujące 
urządzenia: Bank ramp, Quarter pipe, Funbox z grindboxem 3/1 i poręczą 2/3, 
Funbox do skoków, Spin, Poręcz prosta oraz Grindbox. 
Takie rozwiązanie jest idealne ze względu na charakter i sezonowość uprawianych 
sportów. Przede wszystkim zostanie urozmaicona oferta turystyczna na lato i zimę 
przy mniejszych nakładach finansowych. Dodatkowo urządzenia ze SkateParku będą 
mniej narażone na dewastację siły natury poprzez zimowe składowanie.  
 

 

fot. A. Klimkowski Zimą - lodowisko Latem - SkatePark 
 
PIERWSZY „ORLIK 2012” W MUSZYNIE. GDZIE NASTĘPNY?  
 

Już wkrótce Muszyna wzbogaci się o wyjątkowy obiekt 
sportowo-rekreacyjny. Na Osiedlu Piłsudskiego (miejsce 
po dawnym tartaku) ulokowano „Orlika 2012”. Obiekt 
posiada nowoczesne boisko do piłki nożnej oraz 

wielofunkcyjne boisko do koszykówki, siatkówki czy tenisa. Na pierwszym z nich 
znajdzie się trawa syntetyczna, natomiast nawierzchnią drugiego będzie poliuretan. 
Na realizację Orlika - Muszyna uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki w kwocie 500.000 zł . Wsparcie finansowe otrzymaliśmy również z Urzędu 
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Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie 333.000 zł. Resztę 
kosztów pokrył wkład własny gminy ok. 494.000 zł. Oprócz dwóch boisk projekt 
przewiduje również infrastrukturę towarzysząca: chodniki, ogrodzenia oraz budynek 
socjalny spełniający funkcję sanitarno-szatniowe. Ogólnodostępny kompleks 
usytuowany przy ul. Piłsudskiego oddany zostanie do użytku w terminie 30 listopada 
2010 r. Drugi kompleks planowany jest w Szczawniku, a jego realizacja przewidziana 
jest w 2011 roku. 
 

Wielofunkcyjne boisko do koszykówki, siatkówki i tenisa Boisko do piłki nożnej 
 
MURY (OSP) PNĄ SIĘ DO GÓRY 
 
W czerwcu br. zakończono IV etap „Budowy garażu Ochotniczej Straży Pożarnej 
Muszyna - Folwark” Obejmował on wykonanie więźby dachowej wraz z pokryciem 
z blachy. Koszt tego przedsięwzięcia to 77.958 zł.  
W przyszłej remizie znajdą się 3 stanowiska garażowe dla pojazdów ratowniczych, 
pomieszczenie magazynowe, socjalne, higieniczno - sanitarne, kotłownia gazowa 
oraz świetlica.  
 
REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO  
 
Trwają prace przy modernizacji obiektu do wymogów budynku komunalno - 
socjalnego przy ulicy Ogrodowej w Muszynie. Prace obejmują przebudowę budynku 
na wszystkich kondygnacjach z przeprowadzeniem przebić i zamurowań w celu 
wydzielenia niezależnych lokali mieszkalnych w ilości 8 mieszkań, zmianę konstrukcji 
dachu z wykorzystaniem powstałego poddasza na cele mieszkalne, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, ocieplenie elewacji budynku wraz z izolacją fundamentów oraz 
wykonanie wewnętrznych instalacji i przyłącza instalacji zewnętrznych. Całkowity 
koszt inwestycji wynosi 818.385 zł. 
 
BUDOWA KŁADEK NA POTOKU MUSZYNKA 

 
 
Jeszcze w tym roku zakończona zostanie „Budowa kładki nr 3 na potoku Muszynka - 
przedłużenie ulicy 21 Stycznia w ramach projektu Budowa Miejskiego Parku 
Zdrojowego „Baszta” i odbudowa obiektów komunalnej infrastruktury technicznej 
zniszczonej w wyniku powodzi w czerwcu 2010 roku.” Będzie to kładka pieszo-
rowerowa na potoku Muszynka (na wysokości ul. 21 Stycznia). Konstrukcję kładki 
będą stanowiły dwa bliźniacze dźwigary łukowe z drewna klejonego. Długość 
całkowita obiektu ok. 30 m, szerokość chodnika ok. 2 m. Wartość zadania wynosi 
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685.924,43 zł, w tym dotacja w wysokości 535.484,82 zł z budżet Państwa i środków 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. 
Kolejna kładka, która będzie zrealizowana do końca tego roku to kładka na potoku 
Muszynka na wysokości kościoła w Muszynie. Będzie to również kładka pieszo-
rowerowa o długości ok. 33 m, szerokości chodnika ok. 2 m. Koszt zadania wynosi 
671.402,54 zł i w całości pokrywany jest z budżetu Państwa.  
 
BUDOWA KŁADEK NA POTOKU SZCZAWNIK 

 
 
Na potoku Szczawnik zrealizowane w tym roku zostaną dwie kładki.  
Jedna z nich wykonana zostanie w ramach zadania „Budowa kładki nr 1 na potoku 
Szczawnik - przy ulicy Zazamcze w ramach projektu Budowa Miejskiego Parku 
Zdrojowego „Baszta” i odbudowa obiektów komunalnej infrastruktury technicznej 
zniszczonej w wyniku powodzi w czerwcu 2010 roku” i będzie kładką pieszo - 
rowerową przy ul. Zazamcze o długości ok. 23 m, szerokości chodnika ok. 2 m. 
Wartość zadania to 447. 347,51 zł, w tym dotacja w wysokości 352.779,63 zł 
z budżet Państwa i środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
2007-2013. 
Kolejna wybudowana zostanie w ramach zadania „Budowa kładki nr 2 na potoku 
Szczawnik - przy ulicy Zazamcze w ramach projektu Budowa Miejskiego Parku 
Zdrojowego „Baszta” i odbudowa obiektów komunalnej infrastruktury technicznej 
zniszczonej w wyniku powodzi w czerwcu 2010 roku.” Podobnie jak poprzednia ta 
również będzie kładką pieszo-rowerową o długości ok. 23 m, szerokości chodnika ok. 
2 m. Wartość zadania 421.346,09 zł, w tym dotacja 328. 404,82 zł z budżet Państwa 
i środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. 
 
PRACE PRZY INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ 
 

 Remont drogi gminnej ul. Ogrodowa boczna (betonowa) 
 Remont drogi gminnej na Malnik z płyt betonowych 
 Remont drogi gminnej ul. Kościuszki boczna  
 Wykonanie parkingu betonowego przy cmentarzu 
 Remont drogi gminnej ul. Słoneczna boczna  
 Remont drogi gminnej na Wesołówkę  
 Remont drogi gminnej ul. Ogrodowa boczna 
 Umocnienie brzegów potoku przy ul. Słonecznej bocznej  
 Zabezpieczenie ul. Słonecznej koszami kamiennymi od potoku Muszynka 
 Przedszkole w Muszynie - ułożenie płytek oraz malowanie 
 Wykonanie archiwum dla ZOSiP w budynku świetlicy socjoterapeutycznej 
 Częściowe przełożenie koski bazaltowej w Rynku 
 Cząstkowy remont ulic i dróg gminnych 
 Wykonanie kładki pieszej na potoku Muszyna w ul. Polnej i 21 -Stycznia 
 Montaż wiat przystankowych - 5 szt. 
 Wymiana nawierzchni pokładu mostu wraz z barierkami ul. Grunwaldzka  
  Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy ul. Kościuszki 
 Obsadzenie Rynku drzewami i krzewami ozdobnymi 

Do końca roku realizowane zostaną jeszcze prace remontowe przy ulicach: Leśna 
boczna w kierunku przejścia granicznego, Podgórna osiedlowa, most przy ul. Leśnej, 
droga wzdłuż wału przeciwpowodziowego w Muszynie. Wartość tych prac wynosi 
283.547 zł. 
Z kolei w ramach realizacji zadania „Odtworzenie zniszczonej infrastruktury 
kanalizacji sanitarnej i przepompowni - odtworzenie trasy przebiegu kanalizacji 
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i odbudowa odcinka sieci kanalizacyjnej przy ul. Słonecznej i Jasnej w Muszynie” 
odbudowana zostanie sieć kanalizacyjna przy wymienionych ulicach o wartości 
352.497 zł. 
 
AKTYWNA WSPÓŁPRACA ZE SŁOWAKAMI 
 

Bieżący rok obfitował w częste kontakty z naszymi południowymi sąsiadami - 
Słowakami. Zawdzięczamy to uzyskanym środkom finansowym z Unii Europejskiej. 
To dzięki nim, w ramach realizacji projektu „Poznajmy się jeszcze lepiej w Muszynie” 
samorządowcy z Lipan, Dubovicy, Lubotina i Muszyny w trakcie organizowanych 
spotkań i konferencji oraz imprez kulturalnych wymieniali się poglądami 
i doświadczeniami w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego 
po obu stronach granicy. Wkrótce dzieci i młodzież z wymienionych miejscowości 
rozegrają turnieje piłki siatkowej i piłki nożnej halowej oraz wezmą udział 
w wycieczce krajoznawczej.  
W ramach projektu „Spotkajmy się na zamku w Muszynie - historia i współczesność” 
realizowanego z Kamenicą zorganizowano konferencję, oraz wydano folder i album 
o zamkach na historycznym szlaku handlowym pogranicza. Zainstalowano infokiosk, 
wytyczono i oznakowano szlak turystyczny informujący o zamkach w Muszynie, 
Rytrze, Kamenicy i Plavcu. Organizowane będą także wystawy ukazujące zabytkowe 
zamki w fotografii i rycinach, a także ekspozycje wydobytych podczas prac 
archeologicznych zabytków.  
Współpraca między jednostkami ochotniczych straży pożarnych na naszym 
pograniczu umocniona została dzięki realizowanemu projektowi „Wspólne działania 
przeciwpowodziowe i ratownictwo ekologiczne - Muszyna”. Ochotnicza Straż 
Pożarna w Muszynie realizuje ww. mikroprojekt przy udziale partnera słowackiego, 
którym jest Gmina Malý Lipnik oraz partnera krajowego, którym jest Miasto i Gmina 
Uzdrowiskowa Muszyna. W ramach projektu realizowane są wspólne spotkania 
transgraniczne w Muszynie obejmujące szkolenia, seminarium i ćwiczenia mające na 
celu podzielenie się doświadczeniami oraz podniesienie kwalifikacji polskich 
i słowackich strażaków ochotników w celu walki z potencjalnym zagrożeniem 
powodziowym i cywilizacyjnym. Dodatkowo OSP Muszyna wyposażone zostanie 
w nowoczesny sprzęt oraz zorganizuje zawody sprawności bojowej.  
Dobiegła końca realizacja następnego projektu „112 łączy nas” zrealizowanego przez 
Związek Międzygminny „Perły Doliny Popradu” w skład, którego wchodzą 4 gminy: 
Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Łabowa i Rytro. Młodzież tych gmin nabyła umiejętności 
poprawnego reagowania i działania w różnych sytuacjach zagrożenia 
bezpieczeństwa, nawiązała kontakty z młodzieżą ze Słowacji, wymieniła 
doświadczenia między Polską i Słowacją w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Młodzież z Polski i Słowacji uczestniczyła we wspólnych rajdach 
oraz konferencji, a wydana publikacja zaprezentowała partnerów projektu jak również 
zasady udzielania pierwszej pomocy.  
Młodzież Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Muszynie wspólnie z Gimnazjum 
w Bardejovie zrealizowała projekt „Współpraca młodzieży i nauczycieli polsko - 
słowackich z zachowaniem wartości kulturowych regionów przygranicznych”. 
Uczestnicy projektu zorganizowali kurs języka słowackiego, wieczory kultury filmowej 
i teatralnej, blok zajęć z historii regionu, imprezę plenerową oraz konferencję, a także 
album informujący o projekcie.  
 
MUSZYNA W CZOŁÓWCE NAJLEPSZYCH GMIN KRAJU I MAŁOPOLSKI 
 
Nie tak dawno w ogólnopolskim rankingu dziennika „Rzeczpospolita” Muszyna 
znalazła się na 14. miejscu pod względem rozwoju gospodarczego. Obecnie 
Muszyna uplasowała się na 8. miejscu spośród 179 gmin, które brały udział 
w rankingu, przeprowadzonym przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego 
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i Administracji. Ranking objęty honorowym patronatem Wojewody Małopolskiego 
został oparty na danych statystycznych z 2009 r. oraz 11 wskaźnikach mierzących 
potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej 
i społecznej. Oczywiście można dyskutować czy przyjęte ogólne wskaźniki rankingu 
są obiektywne, ale na pewno obiektywne są wskaźniki w poszczególnych 
kategoriach, a te nie pozostawiają złudzeń, że jesteśmy w czołówce małopolskich 
gmin. Na wysoką pozycję Muszyny w rankingu przysłużyły się m.in.: duże wydatki 
majątkowe (gminy) na jednego mieszkańca – 2 041,89 zł (3. miejsce 
w rankingu), udzielone noclegi na 1 tysiąc mieszkańców – 23 308,2 (5. miejsce 
w rankingu), wydatki majątkowe inwestycyjne (gminy) na gospodarkę komunalną 
i ochronę środowiska na 1 mieszkańca – 533,58 zł (7. miejsce w rankingu), środki 
z budżetu Unii Europejskiej na 1 mieszkańca (267,10 zł/na mieszkańca - 
8. miejsce w rankingu) są 52 (!) razy większe niż w sąsiedniej gminie Krynica-Zdrój, 
dochody własne na 1 mieszkańca – 1 380,04 zł (20. miejsce w rankingu). 
 
LIDERZY POLSKIEGO SAMORZĄDU 
 

W październiku br. w Warszawie miało 
miejsce spotkanie liderów polskiego 
samorządu, którego organizatorem było 
pismo Samorządu Terytorialnego 
„Wspólnota”. Podczas spotkania zostały 
ogłoszone wyniki czterech rankingów 
przygotowanych przez zespół prof. Pawła 
Swianiewicza z Uniwersytetu 
Warszawskiego. Miasto Muszyna zostało 
laureatem rankingu inwestycyjnego 
samorządów „Wydatki inwestycyjne na 
infrastrukturę techniczną” za lata 2007 - 
2009 zajmując 10. miejsce w Polsce 
w kategorii małe miasta. Laureaci tego 
rankingu otrzymali statuetki Kazimierza 
Wielkiego. Spotkanie miało charakter 
ogólnopolski i odbyło się w ramach 8. 
edycji samorządowego Forum Kapitału 
i Finansów. Dziś już wiemy, że nie są to 
ostatnie wyróżnienia i nagrody, ale nie 
możemy pisać o nich przedwcześnie. 

Ważne jest, że Muszyna bardzo intensywnie się rozwija i zostaje z tego powodu 
dostrzegana i nagradzana. Jest to też znakomita forma promocji i reklamy naszej 
Gminy. 
 
IMPREZY ARTYSTYCZNE W 2010 
 
Rok 2010 obfitował w wiele ciekawych wydarzeń artystycznych organizowanych na 
terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Nowy Rok 2010 powitaliśmy na 
Rynku muszyńskim przy udziale zespołu „Lombard”. Początek stycznia to czas 
kolędowania w wykonaniu zespołów muzycznych działających przy Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury w Muszynie, koncerty odbywały się w kościołach, domach 
wczasowych i w Ośrodku Kultury. Dnia 10 stycznia w naszym mieście zagrała 
„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, podczas, której wspólnie włączyliśmy się 
w ogólnopolską akcję charytatywną na rzecz chorych dzieci. 
W kolejnych miesiącach mogliśmy uczestniczyć w muzycznych spotkaniach 
z piosenką: „Każdy zakochany szaleńcem” w wieczór walentynkowy, „Być kobietą” 
z okazji „Dnia Kobiet”, „Lubimy muzykę” koncert dla dzieci i młodzieży ze szkół 
naszej gminy. 



Biuletyn Informacyjny - listopad 2010 
W maju, jak co roku rozpoczęliśmy artystyczny sezon plenerowy w naszym 
Uzdrowisku. Podczas „Pikniku majowego” prócz dziecięcych i młodzieżowych 
zespołów muzycznych gościliśmy zespół „IRA”. W czerwcu w amfiteatrze 
„Zapopradzie” odbył się koncert laureatów Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej 
„Muszyńskie nutki” z okazji „Dnia Dziecka”. 
Zaplanowana „Noc Świętojańska” niestety nie odbyła się z powodu powodzi, która 
wyrządziła w tym roku wiele szkód na terenie miasta i gminy. Do imprez plenerowych 
powróciliśmy początkiem lipca, kiedy to gościliśmy uczestników Małopolskich 
Spotkań Tanecznych, którzy prezentowali wybrane techniki taneczne w trakcie 
koncertu plenerowego zatytułowanego „W krainie tańca”. W późniejszym czasie 
mieszkańcy Muszyny jak i wczasowicze wypoczywający w naszym Uzdrowisku mogli 
uczestniczyć w kolejnych wydarzeniach plenerowych między innymi w charytatywnej 
akcji „Otwórz serce”, koncercie „Pomóż Powodzianom”, podczas którego 
kwestowano pieniądze na rzecz osób poszkodowanych w powodzi oraz 
w Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Święto Dzieci 
Gór”, w Muszynie wystąpiły zespoły z Polski i Rumunii. 
Pod koniec lipca gościliśmy także „Międzynarodową Orkiestrę Festiwalową” 
w ramach Międzynarodowego Kursu Interpretacji Muzycznej w Nowym Sączu. 
Drugi miesiąc wakacji rozpoczęło „Święto Wód Mineralnych”, zdecydowanie 
największe wydarzenie w sezonie letnim, które rok rocznie przyciąga coraz większą 
ilość zainteresowanych. W tym roku podczas „Święta Wód Mineralnych” gościliśmy 
Beatę Kozidrak i zespół „Bajm”, były również atrakcje dla dzieci, degustacje wód 
mineralnych, potraw regionalnych oraz pokaz sztucznych ogni i dyskoteka 
wakacyjna. Po raz pierwszy pojawiły się również imprezy towarzyszące: koncert 
kapeli regionalnej „Muszyniacy” w Pijalni „Antoni”, spotkanie z Adamem Ziemianinem 
w Bibliotece Publicznej w Muszynie oraz wystawa polsko-słowacka pt.: „Barwy 
Pogranicza” w Muzeum Regionalnym w Muszynie. 
Kolejne weekendy sierpnia przynosiły nowe atrakcje plenerowe. W drugiej połowie 
sierpnia Muszyna, jako jedno z trzech miast Małopolski uczestniczyła w II 
Międzynarodowym Multimedialnym Festiwalu Sztuki „Karpaty Offer”, dzięki czemu 
amfiteatr „Zapopradzie” stał się miejscem interesujących pokazów kuglarskich 
i artystycznych oraz występów wielu zespołów folkowych między innymi: „Fanfara 
Zimbrul”, „Południca” i „Trebunie Tutki”. W sierpniu mieliśmy okazję, poznawać 
zwyczaje naszych sąsiadów ze Słowacji podczas imprezy „Muszyńsko-Bardejowskie 
Granie Muszyńsko-Bardejowskie Smaki”, uczestniczyliśmy w występach zespołów 
folklorystycznych i degustacjach potraw polskich i słowackich. Wakacje, podczas 
których, obok większych imprez artystycznych odbywały się także „Festyny nad 
Popradem i „Dyskoteki pod Gwiazdami” zakończyło wydarzenie plenerowe pn. 
„Zakończenie lata nad Popradem”. 
Sezon artystyczny w muszyńskim amfiteatrze „Zapopradzie” zakończyły dwa 
wydarzenia: tradycyjna „Jesień Popradzka”, podczas, której odbył się koncert 
jubileuszowy z okazji 35-lecia działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Muszynie i koncert zespołu „Zakopower” oraz polsko-słowackie spotkanie 
w ramach projektu pt. „112 łączy nas”, połączone z występami folklorystycznymi, 
degustacją potraw i dyskoteką. 

 
I choć za oknami chłód a do lata jeszcze sporo czasu, 
pod koniec grudnia na mieszkańców Muszyny czeka 
kolejne miłe wydarzenie plenerowe, jakim będzie 
„Sylwester” na muszyńskim Rynku. Czekają na 
Państwa występy muzyczne, dyskoteka sylwestrowa, 
pokaz sztucznych ogni oraz koncert Zbigniewa 
Wodeckiego - Gwiazdy Nocy Sylwestrowej. 
 
Serdecznie zapraszamy! 



Biuletyn Informacyjny - listopad 2010 
♦ CO NOWEGO W SOŁECTWACH? 
 
Pomimo czerwcowej powodzi i skoncentrowania wydatków na usuwaniu jej skutków, 
w sołectwach wykonano w tym roku bardzo dużą ilość prac inwestycyjnych 
i remontowych. Niektóre sołectwa wzbogaciły się o nowe drogi i chodniki, - inne 
o wielofunkcyjne boiska szkolne i place zabaw. Jeszcze w innych wykonano remonty 
szkół, postawiono nowe przystanki i wykonano prace przy istniejącej infrastrukturze 
komunalnej i drogowej. W wielu miejscach pojawili się pracownicy grupy robót 
publicznych, którzy zajęli się porządkowaniem zaniedbanych terenów, koszeniem 
trawy, udrażnianiem przepustów, rowów melioracyjnych czy oczyszczaniem łapaczy. 
Sprawie estetyki w całej gminie poświęcono w tym roku naprawdę dużo uwagi. 
Okazało się, że da się wiele rzeczy zrobić, jeżeli są chęci. Niezwykle istotną sprawą 
było zainicjowanie uruchomienia sprawnej i mobilnej komunikacji, która pozwala 
dotrzeć praktycznie w każde miejsce gminy, a także do Krynicy, Tylicza, Nowego 
Sącza i dalej. Prywatni przewoźnicy bardzo sprawnie wypełnili istniejącą lukę po 
zlikwidowaniu kursów PKS.  
 
A N D R Z E J Ó W K A  
 
PRACE PRZY INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ 
 

 Wykonanie drogi betonowej wraz z odwodnieniem  
 Przełożenie koryt ściekowych droga gminna (Międzymostki) 
 Utrzymanie zieleni na terenie Andrzejówki 
 Montaż koryt ściekowych odwodnienie drogi 

 
D U B N E  
 
PRACE PRZY INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ 
 

 Wykonanie rowów przydrożnych 
 Wykonanie przepustów 2 szt. 
 Koszenie poboczy dróg 

 
J A S T R Z Ę B I K  
 
PRACE PRZY INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ 
 

 Zabezpieczenie korpusu drogi gminnej przed potokiem Jastrzębik 
 Wykonanie fos z zabezpieczeniem skarp płytami betonowymi  
 Wykonanie odwodnienia z koryt betonowych droga k/cmentarza 
 Zamontowanie tablic informacyjnych - 2 szt. 

 
REMONT SZKOŁY I PLAC ZABAW 
 
W sierpniu tego roku dokonano renowacji dachu szkoły w Jastrzębiku 
o równowartości ponad 63 000 zł. Za tą kwotę została wymieniona pokrywa dachu 
wraz z częściową wymianą konstrukcji drewnianej dachu. Ponadto renowacji zostały 
poddane kominy. Całą odnowę kończyły obróbki blacharskie.  
Dodatkowo w pobliżu szkoły powstał kolejny plac zabaw w naszej gminie. Najmłodsi 
mogą teraz tam szaleć m.in. na: karuzeli, sprężynowcach w kształcie koguta oraz 
huśtać się na różnych huśtawkach.  
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Plac zabaw w Jastrzębiku 
 

L E L U C H Ó W  
 

PRACE PRZY INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ 
 

 Naprawa korpusu drogi uszkodzonych podczas powodzi 
 Wykonanie przepustu dł. 12 mb z kręgów żelbetowych 
 Koszenie poboczy dróg oraz utrzymanie zieleni na przejściu granicznym 

Do końca bieżącego roku wykonany zostanie jeszcze remont drogi gminnej na 
długości 400 m (od mostu granicznego w kierunku wsi) o wartości 304.763 zł, w tym 
dotacja z budżetu Państwa w wysokości 265.000 zł. 
 

M I L I K  
 

STAWIAMY NA BUDOWĘ OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 
 
Jesteście właśnie w Miliku i chcielibyście spędzić miło czas z dziećmi na świeżym 
powietrzu? Jeżeli tak to wybierzcie się do nowopowstałego placu zabaw. Dzieci będą 
szaleć na huśtawkach, sprężynowcach, karuzeli i zjeżdżalni. A kiedy nie będziecie 
mieli już siły, żeby za nimi gonić możecie usiąść na jednej z ławeczek. 
Ale to nie koniec, bo gmina planuje w następnych latach budowę wielofunkcyjnych 
boisk i placów zabaw w każdej miejscowości gminy. W niektórych (większych) 
powstanie tych placów zabaw więcej. Po co? Po to, aby dzieci i młodzież rozwijały 
się sportowo i miały gdzie miło spędzić czas. 
 

PRACE PRZY INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ 
 

  Wykonanie zabezpieczeń dróg koszami kamiennymi oraz asfaltu na drodze 
w Miliczkach 

 Wykonanie zabezpieczeń z koszy kamiennych mostu na drodze głównej 
 Wykonanie przepustów z kręgów żelbetowych przy boisku sportowym 
 Wykonanie remontu drogi rolnej  
 Remont pomieszczenia szkolnego dla potrzeb „Radosnej szkoły” 
 Wycięcie i wywiezienie wiklin przy boisku sportowym 
 Koszenie poboczy dróg 
 Malowanie barier mostu  

 
P O W R O Ź N I K  
 
DLA WYGODY PIESZYCH 
 
Planowany termin zakończenia budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 971 
w Powroźniku to 30 listopada br. Wykładany kostką brukową chodnik o długości 183 
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m w 50% finansowany jest ze środków Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 
resztę kosztów pokrywa gmina. Wartość zadania wynosi 306.431 zł. 
Uzupełnienie brakującej części chodnika ma na celu przede wszystkim zachowanie 
bezpieczeństwa i wygody podczas poruszania wzdłuż pasa jezdni. Do tej pory 
poruszanie się wąskim poboczem stwarzało niepotrzebne zagrożenie.  
 
BOISKO WIELOFUNKCYJNE 
 
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Powroźniku wzbogacił się o nowe boisko 
wielofunkcyjne, na którym można rozgrywać mecze piłki ręcznej, nożnej, koszykówkę 
i siatkówkę. Boisko ma wymiary 44 na 22 m, nawierzchnię stanowi sztuczna zielona 
murawa o pow. 1248 m2.  
 
MOST NA POTOKU MŁYNNE  
 
Mieszkańcy Powroźnika - okolic Młynne będą mieli możliwość dogodnego 
poruszania się dzięki planowanej budowie mostu na potoku Młynne. Most ten będzie 
o długości około 8,00 m, szerokości użytkowej - 5,00 m. Jego realizacja 
zaplanowana została do końca roku 2010. 
 
PRACE PRZY INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ 
 

 Wykonanie remontu drogi do górnego mostu (asfalt)  
 Wykonanie remontu drogi do zabudowań w okolicy p. Turków (asfalt)  
 Wykonanie remontu drogi wewnętrznej na wysokości stacji PKP (asfalt)  
 Remont drogi do pól (za ujęciem wody) 
 Przełożenie nawierzchni chodników (górnej części Powroźnika) 
 Utrzymanie zieleni: plac zabaw, stadion, pobocze dróg  
 Montaż wiat przystanków autobusowych - 3 szt. 
 Odbudowa po powodzi dróg: droga za Muszynką do zabudowań p. Półtoraków 

oraz p. Majerskich 
 
S Z C Z A W N I K  
 
PLACE ZABAW 
 
Tego roku Szczawnik wzbogacił się o dwa nowe place zabaw dla dzieci. Pierwszy 
z nich zlokalizowany jest przy przedszkolu, a dzieci szukające dobrej zabawy mogą 
tam znaleźć: huśtawkę konika, zjeżdżalskiego słonia, karuzelę oraz sprężynową 
żyrafę i geparda. Drugi z nich stawia troszkę większe wyzwanie dla maluchów. Mogą 
spróbować wspinać się po różnych przeszkodach, przechodzić między dwiema 
wieżyczkami po mini moście zwodzonym, oraz zjeżdżać na zjeżdżalniach. Wartość 
placów zabaw to kwota 41.359 zł. 
 
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 
 
Dobiega końca przebudowa drogi gminnej w Szczawniku obejmująca swym 
zakresem remont nawierzchni asfaltowej, wykonanie chodników z kostki brukowej 
oraz budowę oświetlenia ulicznego Koszt zadania 847.111,64, w tym dotacja 96. 026 
zł z budżetu Województwa Małopolskiego. 
 
BUDOWA KŁADKI NA POTOKU SZCZAWNIK 
 
Do końca bieżącego roku wykonana zostanie kładka na potoku Szczawnik 
w Szczawniku o wartości 250.000 zł w całości sfinansowana z budżetu Państwa. 
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Będzie to kładka pieszo-rowerowa, stalowo drewniana na dźwigarach stalowych 
o szerokości ok. 2,00 m i długości 13,4 m.  
 
PRACE PRZY INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ 
 

 Remont drogi koło „Ostrowianki” (podbudowa żwirowa) 
 Wymiana nawierzchni pokładu mostu wraz z barierkami  
 utrzymanie zieleni na terenie Szczawnika 
 montaż wiaty przystankowej  

 
W O J K O W A  
 
PRACE PRZY INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ 
 

 Zabezpieczenie kaszycami drogi gminnej wraz z odwodnieniem  
 Utrzymanie zieleni - pobocza drogi  
 Wymiana stolarki okiennej w szkole i świetlicy 

 
Z Ł O C K I E  
 
PLAC ZABAW 
 
Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Złockiem w ramach programu „Radosna 
Szkoła” realizowany jest plac zabaw o pow. ok. 500 m2. Urządzenia montowane są 
na nawierzchni syntetycznej i należą do nich: Małpi Gaj, zestaw (drabinkowy) 5-
elementowy, huśtawki pojedyncza, podwójna i ważka, koniczynka na sprężynie, 
drążki gimnastyczne potrójne, pomost "ruchome klocki". Szkolny plac zabaw ma 
umożliwić dzieciom z klas I-III prawidłowy rozwój poprzez zajęcia ruchowe. 
Urządzenia spełniają rolę miejsca wypoczynku i rekreacji dzieci. Wartość zadania 
wynosi 213. 562 zł, w tym 50% dotacja z budżetu Państwa. 

 
PRACE PRZY INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ 
 

 Wykonanie remontu drogi gminnej z płyt betonowych do zabudowań p. Sajdaków 
 Umocnienie skarp drogi gminnej nad Soplem 
 Wyczyszczenie potoku Szczawnik z namułu od tamy rumoszowej do ujścia 

potoku Złockiego 
 Utwardzenie poboczy drogi do kościoła 
 Montaż wiat przystankowych - 2 szt. 
 Utrzymanie zieleni na plantach wzdłuż traktu spacerowego w uzdrowisku 
 Utrzymanie placów zabaw obok pawilonu handlowego i Kościoła 

 
Ż E G I E S T Ó W  
 
ŻEGIESTÓW SPRZYJA MŁODYM SPORTOWCOM 
 
Od 22 września 2010 r. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żegiestowie może 
poszczycić się nowym obiektem sportowym. Jest to boisko wielofunkcyjne do gry 
w piłkę nożną, ręczną, siatkową i koszykówkę. Nawierzchnia boiska o powierzchni 
1 104 m2 to trawa syntetyczna. Warto również wspomnieć, że oprócz ogrodzenia 
obiekt został wyposażony w tzw. piłko chwyty zabezpieczające przed ewentualnymi, 
niechcianymi szkodami.  
 
REMONT W OSP  
 

Przed remontami nie wzdrygali się strażacy z OSP Żegiestów. W ich remizie zostały 
wymienione 22 przestarzałe drewniane okna. Wymieniono także 17 drzwi 
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balkonowych, które zostały zastąpione nowymi z PCV. Dodatkowo OSP Żegiestów 
posiada teraz dwa podnoszone wrota garażowe. Cała modernizacja miała przede 
wszystkim na celu znaczne oszczędzenie energii cieplnej w okresie grzewczym 
i poprawę bazy lokalowej remizy. 
 

PRACE PRZY INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ 
 

 Wykonanie remontu drogi gminnej betonowej koło budynku świetlicy wiejskiej 
 Wykonanie remontu drogi betonowej do cmentarza 
 Postawienie ścianki działowej, malowanie i wykonanie posadzki w szkole 

podstawowej 
 Czyszczenie zalanych przez powódź piwnic w starym ośrodku zdrowia 
 Utrzymanie zieleni w Żegiestowie 

 
KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ - II EDYCJA 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ogłasza II edycję konkursu na 

najładniejszą dekorację świąteczną na terenie 
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w roku 
2010/2011. Celem konkursu jest podkreślenie 
wyglądu miasta i gminy poprzez odświętny, 
świąteczno - noworoczny wystrój. Zgłoszenia 
do konkursu będą przyjmowane w dwóch 
kategoria: I kategoria - posesje osób fizycznych, 
II kategoria - obiekty sanatoryjne, wczasowe, 
zakładów pracy, placówek gastronomicznych, 
handlowych i usługowych. Komisja konkursowa 
oceniała będzie ogólne wrażenie estetyczne, 
pomysłowość i oryginalność kompozycji, 

różnorodność zastosowanych elementów dekoracji przy użyciu skali od 0-10 
punktów. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Rady i Urzędu 
MiGU Muszyna, przewodniczący zarządów osiedli i sołtysi MiGU Muszyna, z których 
pochodzą zgłoszenia udziału w konkursie, a także przedstawiciele Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Muszyńskiej w Muszynie i Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Muszynie. Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu można składać do 7 stycznia 
2011 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Druki 
zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej www.muszyna.pl lub w Urzędzie 
(pokój nr 4 i 9). Komisja konkursowa w okresie od 10 stycznia 2011 r. do 21 stycznia 
2011 r. dokonywać będzie oceny dekoracji. Uroczyste podsumowanie, ogłoszenie 
wyników i wręczenie nagród konkursu nastąpi w terminie luty - marzec 2011 r. 
Laureaci w obydwu kategoriach otrzymają nagrody o łącznej puli 6.000 zł. 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.  
 
SEZON SIATKARSKI 2010/2011 
 

 
 
Rozpoczynają się rozgrywki o Mistrzostwo 
Polski w Piłce Siatkowej Kobiet oraz rozgrywki 
Europejskiej Ligi Mistrzyń. Przedstawiamy 
Państwu terminarze rozgrywek Banku BPS 
Muszynianki Fakro Muszyna zachęcając 
równocześnie do kibicowania naszym siatkarką. 
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Terminarz Europejskiej Ligi Mistrzyń 
25.11.2010 r. 
godz. 1800 

Bank BPS - Fakro MUSZYNA - Zarechie ODINTSOVO 

16.12.2010 r. 
godz. 1800 

Bank BPS - Fakro MUSZYNA - Crvena Zvezda BEOGRAD 

06.01.2011 r. 
godz. 1800 

Bank BPS - Fakro MUSZYNA - VGS Turk Telekom ISTANBUL 

 

Terminarz Rozgrywek Plus Ligi Kobiet  
04.12.2010 r. Bank BPS Muszynianka Fakro 

Muszyna 
- KPSK Stal Mielec 

11.12.2010 r. BKS Aluprof Bielsko - Biała  - Bank BPS Muszynianka Fakro 
Muszyna 

18.12.2010 r. Bank BPS Muszynianka Fakro 
Muszyna 

- EC Wybrzeże TPS Rumia 

22.12.2010 r. Bank BPS Muszynianka Fakro 
Muszyna 

- Enion Energia MKS Dąbrowa 
Górnicza 

29.12.2010 r. Organika Budowlani Łódź - Bank BPS Muszynianka Fakro 
Muszyna 

08.01.2011 r. Bank BPS Muszynianka Fakro 
Muszyna 

- GCB Centrostal Bydgoszcz 

15.01.2011 r. Trefl Siatkówka S.A. Sopot  - Bank BPS Muszynianka Fakro 
Muszyna 

22.01.2011 r. Bank BPS Muszynianka Fakro 
Muszyna 

- Pronar Zeto Astwa AZS Białystok 

26.01.2011 r. Impel Gwardia Wrocław - Bank BPS Muszynianka Fakro 
Muszyna 

05.02.2011 r. KPSK Stal Mielec - Bank BPS Muszynianka Fakro 
Muszyna 

12.02.2011 r. Bank BPS Muszynianka Fakro 
Muszyna 

- BKS Aluprof Bielsko - Biała 

19.02.2011 r. EC Wybrzeże TPS Rumia - Bank BPS Muszynianka Fakro 
Muszyna 

26.02.2011 r. Enion Energia MKS Dąbrowa 
Górnicza 

- Bank BPS Muszynianka Fakro 
Muszyna 

05.03.2011 r. Bank BPS Muszynianka Fakro 
Muszyna 

- Organika Budowlani Łódź 

12.03.2011 r. GCB Centrostal Bydgoszcz - Bank BPS Muszynianka Fakro 
Muszyna 

19.03.2011 r. Bank BPS Muszynianka Fakro 
Muszyna 

- Trefl Siatkówka S.A. Sopot 

26.03.2011 r. Pronar Zeto Astwa AZS 
Białystok 

- Bank BPS Muszynianka Fakro 
Muszyna 

02.04.2011 r. Bank BPS Muszynianka Fakro 
Muszyna 

- Impel Gwardia Wrocław 

23.03.2011 - 1/8 Pucharu Polski Kobiet 
08-10.04.2011 - Turniej Finałowy Pucharu Polski Kobiet 
I runda play off 
16-17.04.2011, 30.04.2011 ew. 01.05.2011 ew. 04.05.2011 
II runda play off 
07-08.05.2011, 13.05.2011 ew. 14.05.2011 ew. 18.05.2011 
III runda play off 
21-22.05.2011, 27.05.2011 ew. 28.05.2011 ew. 31.05.2011 

TELEWIZJA INTERNETOWA  
Muszyna TV - Bądź w centrum wydarzeń - kontakt: tel. 18471 42 69, strona 
www.muszyna.tv,  e-mail: muszynatv@muszyna.tv 


