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Czy Muszyna wzbogaci się
o kryte baseny?

Kryty tor narciarski? Cóż to za dziwadło? 

Wostatnim okresie
czasu Muszyna
bardzo intensyw-
nie się rozwija.

Co rusz powstają nowe atrakcje,
które wzbogacają ofertę tury-
styczną i uzdrowiskową Mu-
szyny. Gołym okiem widać do-
konujące się zmiany, a powsta-
jące obiekty turystyczne, re-
kreacyjne czy sportowe przy-
ciągają rzeszę turystów. Wielkim
zainteresowaniem cieszy się lo-
dowisko, Centrum Rekreacji
Wodnej na „Zapopradziu”, Park
Seniora z siłownią na wolnym
powietrzu, „Ogrody Sensorycz-
ne”, Park Seniora nad „Szczaw-
niczkiem” oraz  liczne obiekty
rekreacji ruchowej. Co chwilę
słychać o nowych planach i po-
mysłach na Muszynę. Wiele
z wymienionych wyżej inwe-

stycji to przedsięwzięcia nietu-
zinkowe, które plasują naszą
gminę na konkurencyjnej po-
zycji w stosunku do innych
gmin. Wręcz z zazdrością ob-
serwują zachodzące w naszej
gminie zmiany mieszkańcy in-
nych miejscowości uzdrowisko-
wych. Czy Burmistrz podejmu-
jąc kolejne przedsięwzięcia in-
westycyjne, jest w stanie zasko-
czyć turystów oraz mieszkańców
Muszyny i okolicznych miejs-
cowości?  Jakie kolejne inwe-
stycje znajdą się na liście pla-
nowanych działań Gminy?

Tym razem Burmistrz Mu-
szyny zaprosił potencjalnych
inwestorów do wspólnego
przedsięwzięcia pn. „Centrum
Rekreacji Wellness & Spa
w Muszynie”, które ma objąć
budowę basenów krytych oraz

centrum rekreacji wellness i spa
na bazie istniejącego kompleksu
rekreacji wodnej. Przedsięwzię-
cie ma być zrealizowane  w part-
nerstwie publiczno – prywat-
nym, a potencjalni inwestorzy
mają praktycznie wolną rękę
w zbudowaniu rzeczywistej ofer-
ty, która poza basenami i cen-
trum spa może czy wręcz po-
winna obejmować także gastro-
nomię i usługi noclegowe.
Miejsce na realizację inwestycji
jest wręcz wymarzone, bo znaj-
duje się w samym centrum Mu-
szyny w otoczeniu wielu obiek-
tów rekreacyjnych i gwałtownie
rozwijającej się dzielnicy uzdro-
wiskowej, a już zrealizowana
część kompleksu rekreacyjnego
w postaci basenów odkrytych
gwarantuje powodzenie przed-
sięwzięcia.

Burmistrz zachęca do inwe-
stowania w Gminie i deklaruje
swoją pomoc bo wie, że każdy
kto dziś zainwestuje swoje pie-
niądze w Muszynie, otwiera dla
siebie i Muszyny nowe możli-
wości rozwoju. Powstanie ba-
senów krytych umożliwi świad-
czenie usług przez cały rok,
a nie tylko w okresie wakacyj-
nym, wzbogacając ofertę po-
bytową dla przyjezdnych gości
i kuracjuszy, a także mieszkań-
ców Muszyny. Powodzenie tego
olbrzymiego przedsięwzięcia
zależeć będzie od tego czy znaj-
dą się inwestorzy gotowi wyło-
żyć duże pieniądze na jego re-
alizację. A zatem kibicujmy aby
przedsięwzięcie się udało i cze-
kajmy cierpliwie na pierwszych
chętnych inwestorów.
I. Wachna

Kryte baseny, o których
coraz więcej się mówi,
- a co do których wszy-

scy są przekonani, że są po-
trzebne - nie są  ostatnim dużym
zadaniem inwestycyjnym, które
chce realizować Burmistrz
w Muszynie. W planach zna-
lazła się kolejna unikatowa na
skalę  Polski i Europy inwesty-
cja, która dla sceptyków nie ma
racji bytu i jest wręcz niemożliwa
do zrealizowania, a dla znawców
tematu stanowi przedmiot oży-
wionych dyskusji i wypieków
na policzkach.  Mowa tu o po-
wstaniu krytego stoku narciar-
skiego, który posiadałby trasy
zjazdowe i rynnę snowboardo-
wą pod dachem - funkcjonujący
przez cały rok,-  trasy zjazdowe

zewnętrzne  czynne tylko w zi-
mie oraz pełną infrastrukturę
(restauracja, kawiarnia, wypo-
życzalnia sprzętu, sklepy spor-
towe, parking) czynne w ciągu
całego roku.  Trudno się dziwić
takim opiniom, skoro byłaby
to pierwsza w Polsce tego typu
inwestycja i jedna z nielicznych
w Europie.  Czy uda się zreali-
zować  tak skomplikowane tech-
nologicznie i niezwykle kosz-
towne przedsięwzięcie?  Bur-
mistrz Muszyny zabiega, aby
budowę krytego toru narciar-
skiego ująć w Strategii Rozwoju
Województwa Małopolskiego
oraz w programie rozwoju re-
gionalnego, bo tylko to da moż-
liwość zrealizowania tego przed-
sięwzięcia. Dokończenie – str. 3Kryty stok narciarski w Druskiennikach FOT. WWW.SKIONLINE.PL
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02 Muszyna staje się miastem
ogrodów…
Okazałe parki z uni-

katowymi pomni-
kami przyrody,
skwery, leśne czy

parkowe ścieki zdrowia, altany
w których odbywały się często
występy orkiestr zdrojowych,
wspaniałe, kwiatowe dywany,
które stanowiły ważny element
estetyczny miasta, ogrody te-
matyczne obfitujące w różno-
rodną roślinność, posiadające
ciekawą małą architekturę  były
i nadal są nieodłącznym ele-
mentem każdej miejscowości
posiadającej status uzdrowiska. 

Włodarze miast uzdrowisko-
wych od wielu lat, starają się
aby przestrzeń publiczna była
odpowiednio zagospodarowa-
na, a okazałe parki i zielone
skwery zachęcały do wypoczyn-
ku i pobytu turystów i kura-
cjuszy w uzdrowiskach. Coraz
bardziej popularne staje się za-
tem urządzanie różnego rodzaju
ogrodów zróżnicowanych te-
matycznie, a sztuka ogrodowa
staje się niezwykle modnym te-
matem znawców problematyki
i praktyków. Ogrody i parki
nie tylko poprawiają wizerunek
miejscowości, ale stają się waż-
nymi centrami inicjatyw i dzia-
łań o charakterze kulturalnym,
edukacyjnym, integracyjnym
i społecznym wchodząc w skład
kluczowych czynników wzbo-
gacających ofertę turystyczno–
rekreacyjną. 

Także Burmistrz Muszyny
zadbał o to, aby Muszyna  zna-
lazła się na mapie miejscowości,
które mogą poszczycić się naj-
ciekawszymi propozycjami i no-
wościami w architekturze prze-
strzennej sztuki ogrodniczej.  

W okresie wakacyjnym do-
biegły końca prace rewitaliza-
cyjne Zapopradzia, w ramach
których wykonano na łąkach
nad al. Zdrojową 6 ogrodów
tematycznych. Zgodnie z pro-
jektem w skład tych ogrodów
wchodzi: ogród zdrowia wy-
posażony w –  cieszący się bar-
dzo dużym powodzeniem – ze-
staw urządzeń do ćwiczeń dla
osób starszych i niepełnospraw-
nych, ogród zapachowy, słu-
chowy, dotykowy, smakowy

i wreszcie wzrokowy. Będzie to
czwarty ogród sensoryczny 
w Polsce, a pierwszy w woje-
wództwie małopolskim. Ogro-
dy sensoryczne usytuowane na
wzniesieniu ze wspaniałym wi-
dokiem panoramicznym na Mu-
szynę, –  którą można podzi-
wiać dzięki  znajdującej się na
szczycie ogrodów wieży wido-
kowej –  są ulubionym miejscem
spotkań mieszkańców Muszyny,
przyjeżdżających gości i kura-
cjuszy. Jeszcze w trakcie trwania
prac związanych z nasadzaniem
roślin, można było spotkać przy-
jezdnych i gości, którzy z za-
ciekawieniem obserwowali i bar-
dzo często dopytywali wyko-
nawców projektu  o docelowy
kształt i przeznaczenie zagos-
podarowywanych terenów.
Ogrody sensoryczne, mimo iż
oficjalnie nie zostały otwarte
już zyskały popularność,
a świadczą o tym liczne artykuły
prasowe, reportaże telewizyjne
czy radiowe, a nade wszystko
liczne grupy wycieczkowe przy-
bywające z Krynicy czy pobli-
skiej Słowacji.   Znajdująca się
na ich terenie liczna, różnorodna
roślinność dostarcza szeroką
gamę wrażeń zmysłowych, a od-
powiednia infrastruktura tech-
niczna sprawia, że ogrody są
dostępne dla wszystkich, w tym
dla osób niepełnosprawnych.
Nie można zapomnieć o aspek-
cie edukacyjnym, bo z czasem
ogrody będą również miejscem
spotkań edukacyjnych, podczas
których dzieci i młodzież będą
mogły zapoznać się z różno-

rodnością znajdujących się tam
roślin. Na terenie ogrodów moż-
na organizować przedsięwzięcia
o charakterze kulturalnym, rek-
reacyjnym czy integracyjnym.
Już dzisiaj ogrody sensoryczne
są ulubionym miejscem wypo-
czynku i relaksu wypoczywa-
jących w naszej gminie gości,
a także lokalnych artystów, któ-
rzy znajdują w tym miejscu na-
tchnienie i inspirację artystycz-
ną. Ogrody sensoryczne będą
również miejscem szczególnym
dla nowożeńców. Każda para
młodych, która weźmie ślub
w Muszynie będzie mogła
w okresie od wiosny do jesieni
kupić i zasadzić jedno drzewo
na terenie ogrodów. Zasadzone
drzewo będzie posiadało spe-
cjalną tabliczkę informacyjną,
zawierającą imiona i nazwiska
osób, które to drzewo ufundo-
wali i zasadzili oraz datę za-
warcia związku małżeńskiego.
Zasadzenie symbolicznego drze-
wa na terenie ogrodów ma za-
pewnić szczęście, dostatek na
dalsze lata wspólnego życia.
W ten sposób powstanie szcze-
gólny ogród nazwany „Ogro-
dem Szczęścia” lub „Ogrodem
Miłości”. Zachęcamy, zatem
wszystkie pary, które planują
w najbliższej przyszłości za-
wrzeć związek małżeński do
skorzystania z takiej możliwości.
Wszystkich tych, którzy już te-
raz martwią się co będzie z drze-
wami w przypadku rozwodu
informujemy, że drzewo pozo-
stanie, ale tabliczka może być
z niego zdjęta na życzenie któ-

regokolwiek z małżonków. Nie
przewidujemy absolutnie usu-
wania posadzonych drzew.

Ogrody sensoryczne stały
się impulsem do zainicjowania
kolejnego przedsięwzięcia,–rea-
lizacja którego wzbogaci ofertę
turystyczną naszej gminy i re-
gionu. Mowa tu o projekcie
pn. „Muszyńskie ogrody bib-
lijne – Budowa nowego, uni-
katowego produktu turystycz-
nego na terenie Województwa
Małopolskiego”, który reali-
zowany będzie na przełomie
2012–2014 przez Parafię pw.
św. Józefa Oblubieńca NMP
w Muszynie. Na kilku hekta-
rowej powierzchni (koło plebani
i zabytkowego kościoła w Mu-
szynie) powstaną ogrody bib-
lijne, wraz z okazałym parkin-
giem i Centrum Informacji Tu-
rystycznej. Ogrody te bardzo
popularne w Europie Zachod-
niej są nadal unikatowym pro-
duktem w Polsce. Odpowiednie
zagospodarowanie terenu
tzn. nasadzenie roślinności, wy-
budowanie obiektów małej ar-
chitektury, wykonanie rzeźbiar-
skich motywów biblijnych ma
przybliżyć zwiedzającym kra-
jobraz Ziemi Świętej, a także
wydarzenia opisane w Biblii.
W ogrodzie, zatem będzie moż-
na zobaczyć np. rzekę Jordan
z miejscem chrztu Chrystusa,
gorejący krzew, w którym Bóg
objawił się Mojżeszowi czy pu-
stynię, na której szatan kusił
Jezusa.

Realizacja projektu wzbogaci
ofertę pobytową gminy, także
ułatwi współpracę ekumeniczną
wielu religii: katolickiej, grec-
kokatolickiej, prawosławnej,
protestanckiej i judaizmu na
terenie Muszyny. To z pewno-
ścią kolejne przedsięwzięcie,
którego realizacja spowoduje
wzrost konkurencyjności naszej
miejscowości, bo będziemy trze-
cią gminą w Polsce, która będzie
takie ogrody posiadać. Jesteśmy
przekonani, że również te ogro-
dy będą ulubionym miejscem
spotkań i odwiedzin mieszkań-
ców Muszyny oraz wypoczy-
wających u nas turystów i ku-
racjuszy. KRW

Ogrody Sensoryczne w Muszynie FOt. KOnrad rOgOzińSKi
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Budowa takiego stoku, -
którego koszt ocenia się na
ok. 120-150 mln zł – to olbrzy-
mia szansa na rozwój całego
regionu. Kryty stok dałby oko-
ło 50 miejsc pracy bezpośred-
nio w jego obsłudze, a wokół
- w usługach pokrewnych; -
gastronomia, handel, usługi
noclegowe, parkingi,  trans-
port, przemysł pamiątkarski
itd. powstałoby dodatkowo

ok.  500 nowych miejsc pracy.
Co oznacza taki stok dla Mu-
szyny, Krynicy, Piwnicznej,
Starej Lubovni czy Lipan na
Słowacji nikogo przekonywać
nie trzeba, bo do tego regionu
(a szczególnie do Muszyny)
zawitałoby co najmniej 2000 -
3000 narciarzy dziennie, którzy
gdzieś muszą spać, wyżywić
się, zrobić zakupy i skorzystać
z rozrywek.  „Jeżeli chcemy
na poważnie mówić o rozwoju
turystyki w województwie ma-
łopolskim, to taki pomysł ni-
kogo nie powinien dziwić, bo
świat pędzi do przodu z za-

wrotną prędkością i za chwilę
Polska ze swoimi propozycja-
mi turystycznymi może się
znaleźć w ogonie Europy. Je-
żeli taki stok wybudowano
w litewskim uzdrowisku Dru-
skienniki – które nie ma na-
turalnych warunków  do upra-
wiania narciarstwa, a nawet
do usytuowania stoku - to
dlaczego nie zrobić tego w re-
jonie, który ma już stacje nar-
ciarskie i powoli staje się za-
głębiem turystyki zimowej”
– mówi Jan Golba. Czy uda
się zrealizować ten futurystycz-
ny pomysł dzisiaj nie wiadomo,

ale dyskusje na ten temat nie
ustają.  Realizacja takiej inwe-
stycji to niebywały krok
w przód w rozwoju miejsco-
wości, to wielki skok na po-
ziomie europejskim, który
przyniósłby wymierne korzyści
w postaci aktywizacji społecz-
no-gospodarczej nie tylko gmi-
ny ale całego regionu. Wystar-
czy tylko pomyśleć o całej in-
frastrukturze towarzyszącej,
rekreacyjnej, wypoczynkowej,
która powstawałaby cyklicznie
po realizacji kluczowej inwe-
stycji.
KRW

Siłownie na wolnym powietrzu i ORLIKI
rosną w Muszynie jak grzyby po deszczu

Muszyna staje się
miastem dla ak-
tywnych, dzięki
licznym inwesty-

cjom w infra-strukturze spor-
towo–rekreacyjnej. Za sprawą
nowoczesnych i funkcjonalnych
obiektów sportowo–rekreacyj-
nych, które powstały w ostatnim
czasie Muszyna posiada bardzo
atrakcyjną ofertę spędzania wol-
nego czasu, która zachęca coraz
większą liczbę mieszkańców
i turystów, dorosłych i dzieci,
do czynnego uprawiania sportu. 

Największą atrakcją dla przy-
jeżdżających turystów i kura-
cjuszy, a także mieszkańców
Muszyny i pobliskich miejsco-
wości są „rosnące jak grzyby
po deszczu” siłownie na wol-
nym powietrzu. Gmina posiada
już na swoim terenie trzy takie
siłownie: w Miejskim Parku
Zdrojowym Baszta, w Parku
Zdrojowym Zapopradzie oraz
nowo powstały skwer w Szczaw-
niku. O popularności tych
miejsc świadczą licznie odwie-
dzający te miejsca goście. Nie
ma znaczenia wiek, stopień
sprawności fizycznej czy status
materialny, siłownie dostępne
są dla wszystkich, wystarczą
tylko chęci do podjęcia aktyw-
ności fizycznej. Właściwie o każ-
dej porze dnia, a nawet późnym
wieczorem można spotkać ak-
tywnie spędzających swój czas
ludzi. 

Gmina posiada szczególnie

ceniony latem Kompleks Rek-
reacji Wodnej, liczne boiska
sportowe (7 boisk wielofunk-
cyjnych, 3 hale sportowe, 3
boiska piłkarskie, 3 boiska
trawiaste), liczne korty teni-
sowe,  aż 17 placów zabaw,
w sezonie letnim SkatePark,
a w sezonie zimowym sztucz-
ne lodowisko. W dniu 
19 sierpnia odbyła się uro-
czystość otwarcia Centrum
Sportu i Rekreacji w Szczaw-
niku. W skład nowo otwarte-
go Centrum wchodzi boisko
ORLIK (drugie na terenie
gminy) wraz z boiskiem wie-
lofunkcyjnym, na którym
można grać w siatkówkę, ko-
szykówkę oraz tenisa ziem-
nego. Niewątpliwą atrakcją
dla mieszkańców i turystów
jest siłownia na wolnym po-
wietrzu – trzecia na naszym
terenie. Rozmieszczone swo-
bodnie na całym zagospoda-

rowanym obszarze skweru
urządzenia tworzą tzw. plac
seniora, na obszarze którego
można przechadzać się po
ścieżkach spacerowych, wśród
pięknych i wyszukanych kom-
pozycji roślin ozdobnych.

Uroczystego przecięcia
wstęgi i oficjalnego otwarcia
dokonali Jan Golba – bur-
mistrz  Muszyny, Ryszard Jur-
kiewicz – radny Muszyny, Zo-
fia Bołoz – Franczak sołtys
wsi Szczawnik oraz przedsta-
wiciele młodzieży ze Szczaw-
nika. Zanim jednak młodzież
ruszyła do jakichkolwiek wy-
czynów sportowych, miejsce
to zostało poświęcone przez
Księdza Proboszcza Andrzeja
Klimka. Kolejnym punktem
programu, który w żadnym
wypadku nie mógł być pomi-
nięty podczas tej uroczystości,
było symboliczne kopnięcie
piłki do bramki przez Jana

Golbę – burmistrza, Jana Sa-
ratę (wykonawcę inwestycji)
oraz przedstawicieli młodzieży.
Na ręce Agnieszki Bołoz – ani-
matora zajęć sportowych, zos-
tały przekazane piłki i rękawice
bramkarskie, aby służyły
wszystkim biorącym udział
w zajęciach sportowych. Na-
stępnie odbył się inauguracyjny
mecz piłki nożnej drużyn dzie-
cięcych „Szczawnik Górny” –
„Szczawnik Dolny”. Zawod-
nicy zaprezentowali się w pro-
fesjonalnych strojach piłkar-
skich. Po pierwszych emocjach
piłkarskich rozpoczął się pro-
gram artystyczny w wykona-
niu grupy wokalnej Miejsko–
Gminnego Ośrodka Kultury
w Muszynie. Uroczystość
uświetnił pokaz walk w wyko-
naniu zawodników kickboxin-
gu Klubu MKS Wicher Ko-
byłka, którzy przyjechali do
Muszyny na wypoczynek.
Młodzież trenuje w kadrze
Polski i przygotowywała się
do Mistrzostw Europy w Kic-
kboxingu. 

Na koniec części oficjalnej
wszystkie dzieci, otrzymały
upominki ufundowane przez
burmistrza Muszyny. Miesz-
kańcy Szczawnika i okolicz-
nych miejscowości bawili się
na nowo otwartym obiekcie
do późnych godzin nocnych,
przy muzyce zespołu „Duo
Life” z Muszyny.
D. Padula

Uroczyste otwarcie Centrum Sportu i Rekreacji w Szczawniku 
FOT. ARCH UMIGU MUSZYNA

Kryty tor
narciarski?  
Dokończnie ze str. 1
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04 Czy cerkiew pw.  św. Jakuba Młodszego 
w Powroźniku znajdzie się na Liście Światowego
Dziedzictwa  UNESCO? 

Na uzyskanie odpo-
wiedzi na posta-
wione w tytule py-
tanie czekają z nie-

cierpliwością władze Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Mu-
szyna jak również mieszkańcy
Powroźnika. Czy spełni się ich
marzenie? Na odpowiedź trze-
ba będzie jeszcze trochę po-
czekać. W dniu 29 września
2012 r. w godzinach przedpo-
łudniowych w kościele w Po-
wroźniku odbyła się wizyta
oceniająca dr Eleftheria Tsaka-
nika – eksperta ICOMOS–u.
W spotkaniu udział wzięli:
przedstawiciele Narodowego
Instytutu Dziedzictwa, władze
Małopolskiej Organizacji Tu-
rystycznej,  służby konserwa-
torskie. Rolę gospodarzy peł-
nili: Jan Golba – burmistrz
Muszyny  oraz proboszcz Pa-
rafii pw. św.  Jakuba Młodszego
ks. Janusz Kiełbasa.  Celem
wizyty było przede wszystkim
porównanie materiałów zawar-
tych we wniosku ze stanem
faktycznym, ocena stanu za-
chowania i autentyczności cer-
kwi oraz  poznanie zasad jej
ochrony. Wizyta eksperta jest
bardzo ważnym elementem
procedury weryfikacji nomina-
cji, gdyż sporządzony ze stanu
świątyni raport stanowi istotny
komponent opinii ICOMOS–
u. (Międzynarodowej Rady
Ochrony Zabytków). Podczas
trwającej ponad 2–godziny wi-
zytacji dr Eleftheria Tsakanika
ze starannością oglądała cer-
kiew, zwracając szczególną uwa-
gę na rozwiązania konstruk-
cyjne, zakrystię wzniesioną 
w 2 połowie XVI wieku posia-
dającą cenną polichromię
z 1607r., oraz ikony z XVII
i XVIII.,  w tym ikonę „Sądu
Ostatecznego” z 1623 r., która
znajduje się po prawej stronie
ołtarza. Niesamowite wrażenie
na odwiedzającej zrobiło wyj-
ście na dzwonnicę i zobaczenie
z bliska  dzwonu z 1615 r.,
oglądnięcie kopuł znajdujących
się na wieży. Należy przypo-
mnieć, że od roku 2009 Naro-
dowy Instytut Dziedzictwa pro-
wadzi prace nad dokumentacją

transgranicznego wpisu na Listę
UNESCO zespołu drewnia-
nych cerkwi w Polsce i na Ukrai-
nie pod nazwą „Drewniane cerk-
wie w polskim i ukraińskim re-
gionie Karpat” (Wooden Tser-
kvas of Carathian region in Po-
land and Ukrainie). Głównym
partnerem Narodowego Insty-
tutu Dziedzictwa ze strony ukra-
ińskiej było Międzynarodowe
Centrum Dziedzictwa Kultu-
rowego w Żółkwi oraz Nauko-
wy Instytut Badań Zabytków
w Kijowie. W wyniku wspól-
nych ustaleń uzgodniono, iż
lista obejmować będzie zabytki
drewnianego budownictwa cer-
kiewnego występujące w pol-
skich i ukraińskich Karpatach
oraz obszarze szeroko pojętego
Pogórza Karpackiego uwzględ-
niające występujące tam róż-
norodne typy i formy świątyń.
Za podstawowe kryteria wyboru
zabytków przyjęto: wartość his-
toryczną i artystyczną obiektu,
autentyczność substancji, stan
zachowania oraz reprezenta-
tywność dla danej grupy. 

Zdaniem Pana Mariusza
Czuby – z–cy dyrektora Naro-
dowego Instytut Dziedzictwa

XVI–wieczna cerkiew w Po-
wroźniku ma spore szanse zna-
leźć się na liście najwspanial-
szych zabytków na świecie. Lista
Światowego Dziedzictwa
UNESCO gromadzi najcen-
niejsze wytwory człowieka i wy-
jątkowe zespoły przyrodnicze.
Umieszczenie na niej obiektu
jest ogromnym wyróżnieniem.
O uzyskanie międzynarodowej
sławy walczy aż 18 cerkwi pol-
skiego i ukraińskiego regionu
Karpat. Z woj. małopolskiego
szansę na wpisanie na listę
UNESCO mają obiekty w: Po-
wroźniku, Owczarach, Kwia-
toniu i Brunarach Wyżnych.
Cztery cerkwie z Podkarpacia
znajdują się w Radrużu, Cho-
tyńcu, Smolniku i Turzańsku.
Na Ukrainie są to obiekty w Po-
tyliczu, Rahatyniu, Drohoby-
czu, Żółkwi, Werbiążu Niżnym,
Jasinie, Użoku i Matkowie.

Dotychczas w Polsce na li-
ście UNESCO wpisanych jest
zaledwie siedem drewnianych
kościołów znajdujących się na
terenie południowej Małopol-
ski. Obecnie na Liście Świato-
wego Dziedzictwa znajduje
się  936  miejsc w 153 krajach.

Polskie obiekty na Liście
UNESCO to 13 dóbr: Histo-
ryczne centrum Krakowa
(1978 r.), Kopalnia soli w Wie-
liczce (1978 r.), Puszcza Biało-
wieska (1979 r., rozszerzenie –
1992 r.), Auschwitz–Birkenau,
niemiecki nazistowski  obóz
koncentracyjny i zagłady 1940–
45 (1979 r.), Historyczne cen-
trum Warszawy (1980 r.), Stare
Miasto w Zamościu (1992 r.),
Średniowieczne miasto Toruń
(1997 r.), Zamek krzyżacki
w Malborku (1997 r.), Kalwaria
Zebrzydowska: manierystyczny
zespół architektoniczny i kra-
jobrazowy oraz park pielgrzym-
kowy (1999 r.), Kościoły Pokoju
w Świdnicy i Jaworze (2001 r.),
Kościoły Drewniane Południo-
wej Małopolski (2003 r.), Mus-
kauer Park / Park Mużakowski
(2004 r.), Hala Stulecia we
Wrocławiu (2006 r.).

Daje to Polsce 9. miejsce
w Europie i 15. na świecie.

W połowie przyszłego roku
znane będzie stanowisko Ko-
mitetu Światowego Dziedzict-
wa, które decyduje o wpisaniu
danego obiektu na Listę UNES-
CO. KRW

Wizyta eksperta z UNESCO w cerkwi w Powroźniku   FOt. NarOdOWy INStytUt dzIEdzICtWa 
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otwarli swoje serca na potrzeby osób
niepełnosprawnych 

Wdniu 8 lipca 2012 r.
w muszyńskim Am-
fiteatrze „Zapopra-

dzie” odbyła się już piąta edycja
festynu Integracyjno – Chary-
tatywnego „Otwórz Serce”. Moż-
na zatem powiedzieć, że impreza
wpisała się w kalendarz stałych
uroczystości i imprez, jakie mają
miejsce wgminie. Cel i charakter
festynu, utwierdzają organiza-
torów w przekonaniu, że warto
i należy podejmować przedsięw-
zięcia o podobnym charakterze.
Kluczowym założeniem imprezy
była integracja osób niepełno-
sprawnych ze środowiskiem lo-
kalnym, zaprezentowanie twór-
czości uczestników Ośrodka
Wsparcia wMuszynie, ale przede
wszystkim pozyskanie środków
finansowych na rehabilitację
osób niepełnosprawnych. Cel
zatem został osiągnięty ponieważ
w tym roku dzięki aktywnemu
włączeniu się środowiska lokal-
nego oraz gości przebywających
w Muszynie udało się  zebrać
kwotę 9 365,21 zł, która prze-
znaczona zostanie na rehabili-
tację.

Impreza podobnie jak w la-
tach ubiegłych cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem,
co jest przejawem dużej wraż-
liwości społeczeństwa lokalnego
na potrzeby ludzi dotkniętych
przez los. O powodzeniu tej
uroczystości świadczy rosnąca
z roku na rok liczba osób uczest-
niczących w loterii i konkursach.
Tegoroczny program festynu
zadowolił w pełni tych naj-
młodszych uczestników, którzy
mogli wspólnie z osobami nie-
pełnosprawnymi  uczestniczyć
w wielu zawodach sportowych

i integracyjnych. Oczywiście
uczestnicy zawodów  otrzymy-
wali pamiątkowe dyplomy i me-
dale. Imprezę wzbogaciły wy-
stępy wokalne uczestników za-
jęć Powiatowego Ośrodka
Wsparcia w Muszynie, Mło-
dzieżowej Grupy Wokalnej
MGOK Muszyna, młodej
skrzypaczki – Karoliny Polań-
skiej, uczestników VI Małopol-
skich Spotkań Tanecznych,
w tym zespołu FREAKS dzia-
łającego w Muszynie, a także
pokaz sztuk walki przygoto-
wany przez Klub Sportowy
„ASTRA” z Krynicy – Zdroju.
Nieodłącznym  elementem  im-
prezy jest aukcja charytatywna,
którą podobnie jak w roku po-
przednim poprowadził Jerzy
Majka – przewodniczący Rady

Miasta Muszyna.  Na scenie
zostały zlicytowane przedmioty
podarowane przez darczyńców,
spośród których największym
zainteresowaniem licytujących
cieszyły się obrazy, artykuły
gospodarstwa domowego i lalki
regionalne w strojach muszyń-
skich z XVIII w. Wśród licyto-
wanych przedmiotów znalazły
się nawet okno PCV, dywan
i mistrzowski puchar MKS Mu-
szynianka! 

Uczestnicy festynu mogli
spędzić ciekawie swój wolny
czas, w programie nie zabrakło
ciekawych atrakcji. Organiza-
torzy przygotowali specjalne
stoisko z niespodziankami za
grosze, prowadzono pomiar ciś-
nienia tętniczego oraz zapew-
niono stoiska konsumpcyjne

z domowym ciastem, kwaśnicą,
chlebem ze smalcem i ogórkiem.
Szczególnie dużym zaintereso-
waniem cieszył się kiermasz prac
uczestników zajęć POW każdy
nabywca tych prac miał szansę
wylosować łyżworolki i kask.
Wtrakcie imprezy Pan Stanisław
Korona został nagrodzony Zło-
tym Jabłkiem Sądeckim za za-
angażowanie oraz czas poświę-
cony dla osób niepełnospraw-
nych, natomiast Stowarzyszenie
Na Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych i Ich Opiekunów „SPO-
SÓB NA ŻYCIE” otrzymało
od Starosty Nowosądeckiego
List Gratulacyjny za wkład, jaki
Stowarzyszenie oraz jego Człon-
kowie wnoszą w życie wszyst-
kich tych, z którymi los obszedł
się mniej łaskawie. KRW

Powiększyło się grono jubilatów w gminie Muszyna

Wdniu 28 czerwca
2012 r. podczas
XXIII Sesji Rady
Miasta i Gminy

Uzdrowiskowej Muszyna, w sali
narad byłego kina miała miejsce
uroczystość z okazji 50–lecia
pożycia małżeńskiego Państwa

Marianny i Leszka Chmielow-
skich, Państwa Celiny i Adama
Lech oraz Państwa Janiny i Ta-
deusza Ramsów. Tak wspaniały
jubileusz to wyjątkowa uroczys-
tość nie tylko dla samych Jubi-
latów, ich rodzin, przyjaciół
i znajomych, ale również dla

władz samorządowych. Medal
Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie przyznany przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej parom małżeńskim jest
wyrazem uznania i podkreślenia
znaczenia i wartości tak wyjąt-
kowego Jubileuszu. Odznacze-

nia w imieniu Prezydenta RP
dokonał Jan Golba– burmistrz
Muszyny. Na ręce Jubilatów
złożył kwiaty życząc wszelkiej
pomyślności, pociechy z dzieci
i wnuków, miłości, a także
dalszych długich lat życia
w zdrowiu. D. Padula

„Otwórz serce” w Muszynie FOT. MICHAŁ SZYMCZYK



inform
acje

06 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
w Muszynie po raz pierwszy w historii swojej
działalności pozyskało unijną dotację 

Wdniu 12 lipca
br. miało miejs-
ce wydarzenie,
które na długo

pozostanie w pamięci pracow-
ników PGK w Muszynie. Pod-
pisana została pierwsza w his-
torii działania spółki umowa
o dofinansowanie zakupu
sprzętu ze środków zewnętrz-
nych pomiędzy Samorządem
Województwa Małopolskiego
w Krakowie, a Zarządem
Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej sp. z o.o. w Mu-
szynie.  Spółka otrzymała do-
finansowanie w wysokości
200 000,– zł w ramach działania

pn.: „PODSTAWOWE USŁU-
GI DLA GOSPODARKI
I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ”

z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007–
2013.  Pozyskane środki prze-

znaczone zostaną na zakup
specjalistycznego wielozada-
niowego pojazdu do odbioru
odpadów oraz pojemników do
selektywnej zbiórki odpadów
w ramach realizowanego
i wdrażanego systemu poprawy
efektywności selektywnej zbiór-
ki odpadów komunalnych pn.:
„Rozwój selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych na ob-
szarze Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna”. Z pewnością reali-
zacja niniejszego przedsię-
wzięcia usprawni cały system
gospodarowania odpadami
przynosząc wymierne korzyści
dla wszystkich mieszkańców.

Dotacja na
centralne
ogrzewanie 
w remizie OSP 

Muszyna drugą gminą 
miejsko–wiejską w Polsce najlepiej
wykorzystującą środki unijne

W dniu 21 września 2012 r. Sta-
nisław Sorys – członek Zarządu
Województwa Małopolskiego
w Miasteczku Galicyjskim
w Nowym Sączu wręczył ko-
lejne umowy na wykonanie prac
remontowo – budowlanych
w remizach strażackich  w ra-
mach konkursu „Małopolskie
Remizy 2012”.  W gronie wielu
gmin  z powiatu nowosądec-
kiego znalazła się Muszyna,
która uzyskała wsparcie finan-
sowe w wysokości: 32.379,00 zł,
drugą część dokłada gmina
w wysokości: 60.131,81 zł. W ra-
mach środków gmina wykona
centralne ogrzewanie w budyn-
ku remizy OSP Muszyna–Fol-
wark. Małopolskie Remizy to
jedyny program, który umożli-
wia uzyskanie wsparcia finan-
sowego na prace remontowe
i budowlane w remizach stra-
żackich znajdujących się na te-
renie gmin. Każde wsparcie to
przysłowiowa „kropla w morzu
potrzeb”, ale również nadzieja,
że z czasem poprawi się komfort
i jakość pracy naszych straża-
ków. W sumie rozdysponowano
kwotę 3,5 mln zł na 130 jedno-
stek samorządu terytorialnego.

Wósmej edycji prestiżowego ran-
kingu, jakim jest ranking „Rzecz-
pospolitej” Miasto i Gmina
Uzdrowiskowa Muszyna zajęła

II miejsce w kategorii gmin miejsko–wiejskich
najskuteczniej pozyskujących fundusze unijne,
ustępując miejsca tylko gminie Uniejów z wo-
jewództwa łódzkiego. Kolejna gmina z naszego
województwa – Sułkowice znalazła się dopiero
na 14. pozycji. 

Opublikowana przez gazetę Rzeczpospolita
17 lipca br. klasyfikacja obejmowała 100 gmin.
To ogromny awans dla Miasta i Gminy Uzdro-
wiskowej Muszyna, która w zeszłym roku
uplasowała się na 31. pozycji. O tak wysokiej
lokacie w tegorocznej edycji rankingu zadecy-
dował przede wszystkim wskaźnik umów pod-
pisanych 2011 r., który spośród 100 zaprezen-
towanych gmin był największy i wyniósł 
2 727,77 zł na osobę. Niezależni eksperci przy-
gotowując ranking bazowali na danych po-
chodzących z Ministerstwa Finansów oraz Mi-
nisterstwa Rozwoju Regionalnego. Aspekty
na  których się skupiono to przede wszystkim
dochody budżetowe pochodzące z funduszy
unijnych oraz wielkości przyznanego jedno-
stkom samorządu terytorialnego wsparcia unij-
nego z krajowych i regionalnych programów
operacyjnych.

W dniu 16 lipca 2012 r. w Warszawie odbyła
się uroczysta gala podczas której wręczono
nagrody i wyróżnienia gminom i miastom,
które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie

jakości życia mieszkańców.  Wśród nagradza-
nych znalazła się  Muszyna, dyplom  za zajęcie
II miejsca  w kategorii  gmin miejsko–wiejskich
najskuteczniej pozyskujących fundusze unijne
odebrał  Włodzimierz Tokarczyk – zastępca
burmistrza Muszyny. AC

Wyróżnienie za wykorzystanie funduszy unijnych 
FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA
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Podczas majowej XXII
Sesji Rady Miasta
i Gminy Uzdrowisko-
wej Muszyna, bur-

mistrz Jan Golba uhonorował
medalem Zasłużonych dla Mias-
ta i Gminy Uzdrowiskowej Mu-
szyna kombatantów Księdza
Komandora Arkadiusza Klej-
nowskiego oraz Pułkownika
Mieczysława Chwastka. 

Te niecodzienne wyróżnienia
to przede wszystkim podzię-
kowanie za ofiarność w walce
o niepodległość, suwerenność
i dobro Rzeczypospolitej Pol-
skiej. To także uhonorowanie
propagowania postaw patrio-
tycznych oraz kultywowanie
tradycji, czego wyróżnieni dali
niejednokrotnie wyraz. Ksiądz
Komandor Arkadiusz Klejnow-
ski przez długie lata był kape-
lanem Marynarki Wojennej Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki
Północnej. Za wybitne zasługi
w pracy duszpasterskiej i współ-
pracę międzynarodową został

w sposób szczególny wyróż-
niony w 1995 r. przez Prezy-
denta RP – Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Zasługi Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Pułkownik
Mieczysław Chwastek jest wie-
loletnim członkiem Koła Związ-
ku Kombatantów Rzeczypos-
politej Polskiej i Byłych Więź-
niów Politycznych w Muszynie.

Dzięki aktywnej działalności
w Kole, zaangażowaniu w pra-
ce społeczną możemy dziś
z dumą patrzeć na osiągnięcia
w propagowaniu historii Mu-
szyny oraz utrwalaniu miejsc
pamięci narodowej, aby pamięć
o tych, którzy oddali życie za
Ojczyznę – nie zaginęła.

Wręczone przez włodarzy

miasta medale, to uznanie i wy-
raz wdzięczności za całokształt
działalności. Jest to także po-
dziękowanie za aktywną dzia-
łalność na rzecz mieszkańców
Ziemi Muszyńskiej, mające
szczególne znaczenie dla Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Mu-
szyna. 
D. Padula

Od lewej:  płk Mieczysław Chwastek, ks. kmdr Arkadiusz Klejnowski FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA

Za rok jubileuszowe Galicyjskie Manewry Strategów

Galicyjskie Manewry
Strategów to trzy-
dniowy konwent po-
święcony planszo-

wym grom strategicznym, który
nieprzerwanie od 2004 roku od-
bywa się w Muszynie. Celem
konwentu jest popularyzacja
gier planszowych oraz integracja
środowiska graczy. Idea zorga-
nizowania Galicyjskich Manew-
rów Strategów  zrodziła się
w 2004 roku na forum poświę-
conemu Militarnemu Magazy-
nowi Historycznemu Taktyka
i Strategia. Pomysł był prosty,
należało umówić kilku graczy
w jednym czasie i w jednym
miejscu. Po znalezieniu w Mu-
szynie odpowiedniego lokalu
umożliwiającego bezpieczne roz-
łożenie kilku gier planszowych
i uzgodnieniu terminu, a jeszcze
przed przyjazdem pierwszych
uczestników, trwały gorące dys-
kusje nad nadaniem imprezie
odpowiedniej nazwy. Ostatecz-
nie ustalono, że pierwszy w Pol-

sce trzydniowy konwent poświę-
cony planszowym grom strate-
gicznym będzie nosił
nazwę  I  Galicyjskie Manewry
Strategów im. Pierwszej Kom-
panii Kadrowej – Muszyna 2004.
I tak się zaczęło. Do tej pory
w Muszynie zorganizowano
dziewięć edycji. Od V GMS na
stałe do programu manewrów
wszedł Otwarty Turniej Wings
of War, który cieszy się dużym
zainteresowaniem uczestników,
zwłaszcza, że pierwsze miejsca
nagradzane są grami planszo-
wymi. W dniach 3–5 sierpnia
2012 r. w Muszynie odbyły się
IX Galicyjskie Manewry Stra-
tegów organizowane wtym roku
przez Stowarzyszenie Sporto-
wo–Historyczne „Dragon”
w Muszynie. W sali widowisko-
wej w Muszynie przy ul. Rynek
19 od piątku do niedzieli uwagę
uczestników konwentu przyku-
wały następujące tytuły gier: 
Orzeł i Gwiazda,  Wings of
War, Successors, Under the Lily

Banners, Virgin Queen, The De-
vil’s Cauldron, Solar Marine, Epic
of the Peloponnesian War, Zimna
Wojna, Sabotażysta, Szogun, Im-
perator, Hive, Conflict of Heroes.
Autorskie gry zaprezentowali
min.: Sławomir Łukasik – Bitwę
nad Almą oraz Jacek Czapla –
grę z  okresu wojen napoleoń-
skich; nie zabrakło także Adama
Niechwieja, twórcy gier Racła-
wice 1974  i Szczekociny 1974.
Swoją obecnością, tegoroczne
manewry, zaszczycili przedsta-
wiciele Katedry Historii Staro-
żytnej Uniwersytetu Jagielloń-
skiego wKrakowie, amianowicie
Michał Stachura, Andrzej Du-
dziński i Ryszard Tokarczuk.

Oprócz stałych uczestni-
ków, którzy do Muszyny przy-
jeżdżają z roku na rok, w tym
roku na manewrach pojawiło
się kilku nowych uczestników,
do tej pory niezwiązanych ze
środowiskiem graczy konwen-
towych oraz całe rodziny. Jak
co roku wiele emocji dostar-

czył  Otwarty Turniej Wings
of War. Obecną, piątą edycję
turnieju  wygrał  zawodnik
o pseudonimie Profes, powta-
rzając tym samym sukces
z 2008 roku, kiedy to jako
pierwszy wpisał się na listę
zwycięzców. Po oficjalnym za-
kończeniu IX Galicyjskich
Manewrów Strategów, które
nastąpiło w niedziele wieczo-
rem, pozostali w Muszynie
gracze jeszcze przez kilka dni
toczyli zacięte boje nad plan-
szą. 

Wśród gier rozegranych
poza oficjalnym konwentem
można było znaleźć dodatko-
wo takie tytuły jak:  Bomber
Comand, The God King, Band
of Brothers, Syracuse, Flying
Colors, Wooden Ships & Iron
Men. Za rok odbędą się jubi-
leuszowe X Galicyjskie Manew-
ry Strategów, organizatorzy za-
powiadają poszerzenie oferty
specjalnie dla dzieci i rodzin.
P. Główczyk
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08 Wyniki sprawdzianu w szóstej klasie          
gimnazjalnego w roku 2012

Dnia 3 kwietnia 2012
roku uczniowie
w całym kraju po
raz jedenasty przy-

stąpili do sprawdzianu w szóstej
klasie szkoły podstawowej. 

Podstawą prawną przepro-
wadzenia sprawdzianu jest Roz-
porządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 30 kwietnia
2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfiko-
wania i  promowania uczniów
isłuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów egzaminów
w  szkołach publicznych (Dz.
U.Nr83, poz. 562, zpóźn. zm.). 

Celem sprawdzianu jest zba-
danie, w jakim stopniu ucznio-
wie kończący szóstą klasę szkoły
podstawowej opanowali umie-
jętności opisane w standardach
wymagań egzaminacyjnych.
Podczas sprawdzianu badano
umiejętności: 
aczytania,
apisania, 
arozumowania, 
akorzystania z informacji, 
awykorzystywania wiedzy

w praktyce. 

Tegoroczny egzamin gim-
nazjalny przeprowadzony był
na nowych zasadach. W części
humanistycznej gimnazjaliści
rozwiązywali odrębne zestawy
zadań z języka polskiego oraz
historii i wiedzy o społeczeń-
stwie, a w części matematycz-
no–przyrodniczej – odrębne
zestawy zadań z matematyki
oraz przedmiotów przyrodni-
czych: biologii, chemii, fizyki
i geografii. W trzeciej części eg-
zaminu uczniowie rozwiązywali
zestaw zadań z języka obcego
nowożytnego albo tylko na po-
ziomie podstawowym, albo na
poziomie podstawowym i roz-
szerzonym. 

W poprzednim roku szkol-
nym uczniowie pisali egzamin
z części humanistycznej (połą-
czony j. polski z historią i wiedzą
o społeczeństwie) z części ma-
tematyczno–przyrodniczej (po-
łączona matematyka z biologią,
fizyką i chemią) i części języ-
kowej (z wybranego języka ob-
cego). W związku z powyższym

istnieje duża trudność w po-
równywaniu wyników egzami-
nów z roku 2011 z wynikami
z roku 2012.

Nowa forma egzaminu dała
gimnazjalistom lepszą okazję
wykazania się zdobytymi wia-
domościami i umiejętnościami,
co pomoże im dokładniej poz-
nać swoje mocne i słabe strony
i  lepiej wybrać dalszą ścieżkę
kształcenia.

Prezentowane wyniki spro-
wadzają się do przedstawienia
surowych danych statystycz-
nych bez uwzględnienia po-
głębionej analizy opartej na
wskaźnikach  edukacyjnej war-
tości dodanej (EWD), która
oprócz surowych wyników
uwzględnia jeszcze efektywność
nauczania w danym zespole
klasowym. Analiza edukacyjnej
wartości dodanej, w tym mo-
mencie jest niemożliwa
ze względu na brak odpowied-
nich danych. Należy też zwrócić
uwagę, że porównywalność wy-
ników egzaminów może przy-
sporzyć wiele problemów na-
tury statystycznej ze względu
na liczebność klas np. jeżeli li-
czebność klasy wynosi poniżej
10 uczniów. 

W tym roku przedstawiamy
Państwu analizę wyników z po-
działem na oddziały klasowe
w poszczególnych szkołach bo-
wiem proces nauczania odbywa
się w zespole klasowym, a nie
w szkole jako całości.

Najlepsze wyniki z egzaminu
gimnazjalnego osiągnęli:
az języka polskiego – ucznio-

wie z zespołu klasowego
z Gimnazjum w Powroźni-
ku,

az historii i wiedzy o społe-
czeństwie – uczniowie z Kl.
IIIC z Gimnazjum w Muszy-
nie,

az matematyki – uczniowie
z zespołu klasowego z Gim-
nazjum w Powroźniku,

az przedmiotów przyrodni-
czych – uczniowie z Kl. IIIC
z Gimnazjum w Muszynie,

az języka angielskiego zarówno
na poziomie podstawowym
i rozszerzonym najlepiej eg-
zamin napisali uczniowie  wy-

       
     

              

      

        

            

         

            

           

        

     

 

 

   

    

           

           

  

 
Liczba uczniów pkt. %

SP Nr 1 w Muszynie - Kl. A 28 22,4 56
SP Nr 1 w Muszynie - Kl. B 28 22,6 57
SP w Z!ockiem - Kl. A 18 22,1 55
SP w Z!ockiem - Kl. B 19 19,5 49
SP w Powro$niku 23 20,1 50
SP w %egiestowie 13 24,3 61
SP Nr 2 w Muszynie 17 23,4 59
Gmina  21,9 55
Powiat  22,9 57
Województwo  23,7 59
Polska 22,7 57
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*W szko!ach podstawowych w Powro"niku, #egiestowie i SP Nr 2 w Muszynie sprawdzian pisa!a tylko 1 klasa.
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W szkołach na terenie naszej Gminy wyniki sprawdzianu w klasach
szóstych w porównaniu do wyników w gminie, powiecie,
województwie i kraju przedstawiają się następująco:

          

            

      

         

          

  

CZ&'( HUMANISTYCZNA

 
Li zb  

j. po olski historia  a i wos
 Liczba 

uczniów 32 33
 

 
uczniów

pkt. % pkt. %
Gimnazjum Muszyna - Klasa 
A 29 18,7 58 18,2 55

Gimnazjum Muszyna - Klasa 
B 27 18 56 19 58

Gimnazjum Muszyna - Klasa 
C 26 21,2 66 21,3 65

Gimnazjum Z!ockie - Klasa A 20 21,0 66 18 55
Gimnazjum Z!ockie - Klasa B 19 18,9 59 16,8 51
Gimnazjum Powro$nik 28 21,4 67 19,5 59
Gmina  19,8 62 18,9 57
Powiat  21,0 66 20,1 61

Województwo  21,9 68 20,9 63

Polska 65 61

W szkołach na terenie naszej Gminy wyniki egzaminu
gimnazjalnego w porównaniu do wyników w gminie, powiecie,
województwie i kraju przedstawiają się następująco:
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09           szkoły podstawowej oraz egzaminu
   

bierający ten język w Gim-
nazjum w Muszynie. Wyniki
z języka angielskiego w Gim-
nazjum w Muszynie są zde-
cydowanie wyższe niż średnie
uzyskiwane przez uczniów na
poziomie powiatu, wojewódz-
twa i kraju, 

az języka niemieckiego najlepiej
napisało 2 uczniów wybiera-
jących ten język w Gimnazjum
w Powroźniku.
Jak można ocenić wyniki

sprawdzianu i egzaminu gim-
nazjalnego w szkołach na tere-
nie Gminy?

W bieżącym roku szkolnym
na terenie Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna bur-
mistrz zalecił wprowadzenie
programu mającego na celu
podniesienie wyników naucza-
nia. W tym celu zarówno
w szkołach podstawowych jak

i w gimnazjach należało prze-
prowadzić co najmniej 4 próbne
sprawdziany i 4 próbne egza-
miny gimnazjalne. Wszyscy dy-
rektorzy wdrożyli ten program. 

Zauważyć należy, że dystans
pomiędzy gminą, a powiatem,
województwem i wynikami
ogólnopolskimi w stosunku do
roku ubiegłego zmniejszył się
o 1 punkt %.

Należy również zauważyć
zdecydowanie lepszy wynik na
sprawdzianie w Szkole Podsta-
wowej w Żegiestowie oraz utrzy-
manie wysokiego poziomu
w Szkole Podstawowej Nr 2
w Muszynie.

Jeśli chodzi o egzamin gim-
nazjalny to jak już wcześniej
wspomniano, był on pisany
w innej formie i trudno go po-
równywać z rokiem ubiegłym.
A. Gancarz

* W Gimnazjum w Powro"niku egzamin pisa!a tylko 1 klasa.
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 CZ&'( Z J&ZYKA OBCEGO NOWO%YTNEGO

 
Li b  

j. angielski p  podstawowy j. angielski r  rozszerzony
 

Liczba 
uczniów 40 40

 

 
uczniów

pkt. % pkt. %
Gimnazjum Muszyna - Klasa A 14 29,8 75 19,9 50
Gimnazjum Muszyna - Klasa B 9 34,0 85 26,7 67
Gimnazjum Muszyna - Klasa C 11 32,4 81 26,2 66
Gimnazjum Z!ockie - Klasa A  20 21 53 10,4 26
Gimnazjum Z!ockie - Klasa B  19 19,1 48 8,5 21
Gimnazjum Powro$nik 26 23,7 59 16,3 41
Gmina  25,0 63 16,2 41
Powiat  23,0 58 14,8 37
Województwo  25,6 64 18,1 45
Polska   63  46
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Li zb  

j. niemiecki p  podstawowy
 

Liczba 
uczniów 40

 

 
uczniów

pkt %
Gimnazjum Muszyna - Klasa A 15 15,9 40
Gimnazjum Muszyna - Klasa B 18 15,6 39
Gimnazjum Muszyna - Klasa C 15 20,9 52
Gimnazjum Powro$nik 2 21,5 54
Gmina  17,5 44
Powiat  20,8 52
Województwo  23,2 58
Polska   57
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CZ&'( MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

 
Li zb  

matemmatyka przedmioty p przyrodnicze
 

Liczba 
uczniów 30 26

 

 
uczniów

pkt. % pkt. %
Gimnazjum Muszyna - Klasa A 29 12,6 42 11,6 45
Gimnazjum Muszyna - Klasa B 27 9,9 33 11,3 43
Gimnazjum Muszyna - Klasa C 26 13,2 44 13,5 52
Gimnazjum Z!ockie - Klasa A 20 12,4 41 12,6 48
Gimnazjum Z!ockie - Klasa B 19 10,1 34 11,2 43
Gimnazjum Powro$nik 28 13,5 45 13,3 51
Gmina  12,1 40 12,3 47
Powiat  14,2 47 13,0 50
Województwo  15,0 50 13,4 52
Polska  47 50
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26 13,2 44
20 12,4 41
19 10,1 34
28 13,5 45

12,1 40
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15,0 50
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44 13,5
41 12,6
34 2,11
45 13,3
40 12,3
47 13,0
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10 Szkoła w Złockiem na miarę
XXI wieku

WZłockiem inau-
guracja roku
szkolnego po-
łączona została

z otwarciem nowego, nowo-
czesnego  pawilonu dydak-
tycznego. Ta historyczna
chwila na długo pozostanie
w pamięci dzieci, młodzieży,
mieszkańców Muszyny oraz
kadry nauczycielskiej Zespołu
Szkolno–Przedszkolnego
w Złockiem, zważywszy że
jeszcze w czerwcu br. dzieci
z okolic Złockiego kończyły
naukę  w starej, wybudowanej
w latach 50–tych  ubiegłego
wieku  szkole, która nie speł-
niała już podstawowych stan-
dardów placówki edukacyjnej.
Cierpliwość się opłaciła, bo
dzisiaj Zespół Szkolno–Przed-
szkolny w Złockiem to naj-
nowocześniejsza i najlepiej
wyposażona placówka edu-
kacyjna w gminie. 

W skład nowo powstałego
pawilonu  dydaktycznego
wchodzi: 17 sal lekcyjnych
wyposażonych w tablice in-
teraktywne z oprogramowa-
niem dydaktycznym, kompu-
ter, projektor oraz wizualizer.
Powstała również nowa pra-
cownia komputerowa, pra-
cownia językowa, sale tema-
tyczne, które wyposażone zos-
tały w nowoczesny sprzęt i po-
moce dydaktyczne. Szkoła
jako jedna z nielicznych do-
stosowana jest również dla
osób niepełnosprawnych.

Szkoła posiada salę gimna-
styczną, plac zabaw dla naj-
młodszych dzieci. 

W inauguracyjnym spot-
kaniu wzięli udział parlamen-
tarzyści: Arkadiusz Mular-
czyk, Andrzej Romanek, Ma-
rek Sowa – marszałek Woje-
wództwa Małopolskiego, Ry-
szard Poradowski – członek
Zarządu Powiatu Nowosą-
deckiego, radni powiatowi,
włodarze Muszyny i sąsiadu-
jących uzdrowisk, wykonawcy
inwestycji, młodzież szkolna,
kadra nauczycielska oraz
mieszkańcy Muszyny. Wyjąt-
kowym gościem był biskup
Ordynariusz Diecezji Tarnow-
skiej ks. bp dr Andrzej Jeż,
który poświęcił nowy budy-
nek szkolny.

Uroczystość otwarcia
uświetniła wspaniała i wido-
wiskowa musztra paradna

oraz koncert w wykonaniu
Orkiestry Reprezentacyjnej
Straży Granicznej. W części
programowej nie zabrakło
również występu artystyczne-
go dzieci i młodzieży z Ze-
społu Szkolno–Przedszkol-
nego na Złockiem.

„Oddajemy dziś w Wasze
ręce jeden z najnowocześ-
niejszych budynków szkol-
nych wyposażony w najnow-
sze zdobycze techniki. Od-
dajemy Wam pięknie umeb-
lowane i wyposażone klasy.
Oddajemy Wam pracownie
komputerowe i językowe.
Oddajemy Wam szkołę, którą
powinniście szanować i być
dumni, szkołę którą wypeł-
nicie własnym rytmem i z któ-
rej wyniesiecie wiedzę
i wspomnienia. Niech Wam
ta szkoła jak najlepiej służy.
Niech te wspomnienia będą

jak najlepsze“ – takimi sło-
wami zwrócił się do dzieci
i młodzieży Jan Golba – bur-
mistrz Muszyny w swoim wy-
stąpieniu.

„Budowa nowego budyn-
ku dla Zespołu Szkolno–
Przedszkolnego w Złockiem
jako końcowy element re-
formy sieci szkół w Gminie
Muszyna” – trwała od roku
2007. Realizacja zadania
współfinansowna  była
przez Unię Europejską w ra-
mach Małopolskiego Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2007 –
2013. Wartość całego przed-
sięwzięcia wyniosła:
7.069.832,59 zł, w tym środ-
ki z MRPO w wysokości:
3.000 000 zł, pozostałe środ-
ki pochodziły z budżetu
gminy.
KRW

Szkolna Gorączka w programie Junior Media

Szkolna redakcja z Ze-
społu Szkolno–Przed-
szkolnego w Złockiem
wydająca gazetkę pt.

„Szkolna Gorączka” pod opieką
pani Izabeli Kożuch została
wybrana przez Jury jako jedna
ze szkół, która wzięła  udział
w II edycji Letniej Szkoły Junior
Media.

Letnia Szkoła to tygodnio-
we warsztaty dziennikarskie or-
ganizowane dla redakcji szkol-

nych, które przez cały rok ciężko
pracowały i wykazały się ak-
tywnością odnotowaną w Pro-
jekcie Junior Media. 

W tym roku Letnia Szkoła
odbywała się w kompleksie
sportowo–dydaktycznym Sol-
park w Kleszczowie w terminie
27 sierpnia – 2 września. Warsz-
taty i tygodniowy pobyt były
bezpłatne.

Przez cały tydzień młodzi
dziennikarze m.in. z Radomia,

Opoczna, Poznania, Tych
i właśnie Złockiego wspólnie
tworzyli gazetę, która we wrześ-
niu ukazała się wraz z regio-
nalnymi dziennikami w całym
kraju, wydawanymi przez Pol-
skapresse. Ich pracę koordy-
nowali dziennikarze z „Dzien-
nika Łódzkiego”, którzy zdra-
dzili im tajniki swego warsztatu.
Dla młodych adeptów sztuki
redakcyjnej zostały też przy-
gotowane różne atrakcje: zwie-

dzanie strefy przemysłowej, ko-
rzystanie z atrakcji kompleksu
Solpark, m.in. z basenu, krę-
gielni, boisk sportowych, moż-
liwość przeprowadzenia wy-
wiadu ze znanymi osobami.Peł-
na relacja z naszego pobytu
zostanie również opisana w jed-
nym z wydań „Szkolnej Go-
rączki” systematycznie ukazu-
jącej się na platformie eduka-
cyjnej Junior Media. 
I.Kożuch

Uroczyste otwarcie szkoły w Złockiem FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA
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11Pieniądze z Gminy i przedsiębiorcze działanie
dyrektora szkoły w Powroźniku już przynosi
wymierne korzyści…

Najmłodsze dzieci,
które rozpoczęły
naukę w Zespole
Szkolno–Przed-

szkolnym w Powroźniku mają
powody do radości. Dobiegły
końca prace adaptacyjno–re-
montowe, w wyniku których
poprawiły się znacznie warun-
ki edukacyjne i sanitarne. Dzie-
ci klas I–III rozpoczęły naukę
w odnowionych salach, które
wyposażone zostały w nie-
zbędny sprzęt i pomoce dy-
daktyczne. Przygotowana i od-
powiednio wyposażona została
również sala dla dzieci klasy
„O”.  Dostosowanie i odno-
wienie łazienek dla najmłod-
szych dzieci, odnowienie szat-
ni, świetlicy, pomieszczeń na
bibliotekę, malowanie kory-
tarza na parterze, wykonanie
oświetlenia ewakuacyjnego to
wykaz wielu prac, które zostały
wykonane w budynku szkol-
nym. Niewątpliwie dość skom-
plikowanym przedsięwzięciem
było wykonanie przez PGK
w Muszynie wymiany starej,
niedrożnej, wyeksploatowanej
od lat 80–tych kanalizacji węz-
ła sanitariatów w szkole. 

Prace remontowe w od-
dziale klasy „O” oraz w kla-
sach I–III  były planowane
przez burmistrza  w związku
z decyzją o przeniesieniu klasy
„O” z przedszkola do szkoły.
Tym samym nie potwierdziły
się plotki o przeniesieniu
przedszkola do szkoły czy
o jego likwidacji, a potwier-
dziły się słowa burmistrza
o przeniesieniu klasy „O”
z przedszkola do szkoły. De-
cyzja ta pozwoliła uruchomić
w przedszkolu dodatkowo 1
oddział dla dzieci przedszkol-
nych,  co oznacza, że:  ponad
25 dzieci zostało dodatkowo
przyjętych do przedszkola,
pracownicy nie stracą pracy,
a matki nie będą się martwiły
co zrobią ze swoimi pocie-
chami.

Gdyby Burmistrz uległ
i zgodził się na propozycje
pozostawienia klasy „O”
w Przedszkolu–  wysuniętą
w dniu 27 czerwca br., podczas

zebrania w przedszkolu, – to
wówczas ponad 25 dzieci z Po-
wroźnika nie zostałoby przy-
jęte do Przedszkola w Po-
wroźniku. Czy o to chodziło?
Na tle tej propozycji – wysu-
niętej przez część mieszkańców
Powroźnika – aż ciśnie się na
usta pytanie; – „czemu, czy też
komu taki wniosek miał służyć
i po co było to całe zamiesza-
nie?„. Ale dość o tym, bo na
szczęście te niezbyt przemy-
ślane pomysły na funkcjono-
wanie oświaty w Gminie nie
weszły w życie.

Prace remontowe w Szkole
Podstawowej w Powroźniku
nie tylko objęły pomieszczenia
klas dla najmłodszych dzieci. 

Dzięki wsparciu finanso-
wemu uzyskanemu ze Stowa-
rzyszenia „Klucz Muszyński”
w Muszynie oraz Gminy,  uda-
ło się wyremontować kolejne
pomieszczenia i zakupić część
wyposażenia wchodzącego
w skład bazy hotelowej szkoły. 

Pieniądze jednak nie przy-
szły same trzeba było sporo
się napracować, aby zrealizo-
wać plany – podkreśla Jacek
Zaweracz – Dyrektor Zespołu
Szkolno–Przedszkolnego

w Powroźniku. Pierwszym
krokiem było uruchomienie
na terenie szkoły bazy hote-
lowej. Część pokoi przygoto-
wanych zostało na poddaszu
nad halą sportową, pozostałe
pomieszczenia znajdują się
w budynku szkoły i nadal cze-
kają na doposażenie. Na tą
chwilę przy równoczesnym
funkcjonowaniu placówki
można zakwaterować blisko
60 osób, a w okresie wakacyj-
nym czy ferii zimowych nawet
do 160 osób. Baza hotelowa
została pierwszy raz wyko-
rzystana podczas Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży,
która odbywała się w szkole
12–15 lipca 2012 r. Okres wa-
kacji również został maksy-
malnie wykorzystany. W Po-
wroźniku przebywała  20–o
osobowa grupa ciężarowców
z całej Polski, grupa oazowa
z okolic Krakowa, studenci 
z Akademickiego Zespołu
Sportowego.  Wspaniała in-
frastruktura sportowa: boisko
wielofunkcyjne, hala sporto-
wa, siłownia na terenie szkoły
oraz dobra kuchnia, przyzwoi-
ta baza hotelowa, wyjątkowe
walory krajobrazowe, wspa-

niały klimat miejscowości to
z pewnością mocne strony
oferty kierowanej do poten-
cjalnych klientów. Chętnych
na wypoczynek nie brakuje,
podczas przyszłorocznych fe-
rii zimowych w szkole w Po-
wroźniku wypoczywać będą
piłkarze z Klubu Sportowego
Hutnik Kraków oraz cięża-
rowcy. Uruchomienie bazy
hotelowej w połączeniu z ist-
niejącą przy szkole infras-
trukturą sportową i stworze-
nie kompleksowej oferty wy-
poczynkowej dla sportowców,
młodzieży akademickiej to
wspaniały pomysł na zara-
bianie pieniędzy, których
przecież ciągle brakuje na
gruntowne remonty oraz do-
posażenie sprzętowe, dydak-
tyczne szkoły. Mamy nadzie-
ję, że z roku na rok będzie
stopniowo zmniejszała się
liczba tych naglących prac,
a poprawiające się warunki
do nauki i pracy w szkole
będą przynosić pożądane
efekty z korzyścią dla naszych
dzieci. 

Trzymamy kciuki za kolejne
przedsiębiorcze inicjatywy
i przedsięwzięcia. KRW

Odnowiona klasa  FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA

Wymiana rur kanalizacyjnych w szkolnej łazience,  łazienka po remoncie FOT. ARCH. PGK
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12 W Muzeum Regionalnym „Państwa          
i historycznie

Muszyńskie muze-
um w ciągu
ostatnich kilku
miesięcy starało

się przyciągnąć jak największą
liczbę mieszkańców Muszyny
oraz odwiedzających nas kura-
cjuszy i turystów w swoje go-
ścinne mury. W okresie od
kwietnia do września br. zor-
ganizowano około 20 imprez
kulturalnych, jak również udo-
stępniono salę konferencyjną
na szkolenia, konsultacje spo-
łeczne, rady naukowe. 

Warto jednak przybliżyć
choć kilka imprez kulturalnych,
gdyż ich różnorodność i tema-
tyka wzbudzała zainteresowanie
różnych grup odbiorców. Wio-
senne spotkania z kulturą roz-
poczęły się od wernisażu w dniu
1 kwietnia 2012 roku wystawy
Bogdana Karskiego pt. „Kolo-
rowo i Ludowo”. Piękne i bar-
wne obrazy na szkle wprowa-
dziły nas  zarówno w nastrój

wiosenny jak i świąteczny. Oglą-
dając wystawę poznawaliśmy
ginące zawody, obrzędy i kar-
packie stroje ludowe. Właśnie
tematyka tych obrazów była
inspiracją dla gości, którzy przy-
byli na otwarcie wystawy w stro-
jach regionalnych oraz przy-
nieśli swoje wyroby rękodziel-
nicze. Zwyczaj ten mamy na-
dzieje przyjmie się w przyszłości
i ubarwi nasze wspólne mu-
zealne spotkania. Klamrą do-
pinającą tą niezwykłą ekspozy-
cję było zorganizowanie na za-
kończenie wystawy, w dniu 
5 maja 2012 roku prelekcji po-
łączonej  z warsztatami podczas,
których uczestnicy zapoznali
się z kolejnymi etapami two-
rzenia obrazów na szkle.  

W zupełnie inny nastrój
wprowadziła liczne grono sym-
patyków Wisławy Szymborskiej
młodzież z muszyńskiego lice-
um, która w dniu 18 kwietnia
2012 r.  postanowiła przypo-

mnieć jej postać. Uczniowie
przygotowali prezentację nt.
życia i twórczości zmarłej 1 lu-
tego 2012 r. Wisławy Szymbor-
skiej, w trakcie której pokazali
kalendarium życia noblistki,
bogato ilustrowane zdjęciami
z dzieciństwa i młodości poetki,
ciekawostki takie jak: ucieczki
z lekcji do kina Uciecha, czy
niemożność zrozumienia za-
gadnień związanych z panto-
felkiem pierwotniakiem, czy też
jej fascynacją Leninem.  Spek-
takl ten i prezentację przygo-
towali Alessandra Bertini, Jo-
anna Kubisz, Paulina Długosz,
Natalia Furgał, Anna Motyka,
Patrycja Krynicka, Bartłomiej
Bulanda i Kamil Jarząb pod
opieką mgr Anny Bursztyńskiej
– Ruckiej. Cieszy fakt, że liczba
osób przybyłych na tą niezwykłą
wędrówkę z poezją była za-
przeczeniem słów tej wybitnej
poetki,  że tylko „... Niektórzy
lubią poezję...”. Impreza ta

zbiegła się również z wydaniem
tomiku poezji tej poetki, który
można nabyć w muszyńskiej
księgarni. 

Równie ciekawe było spot-
kanie z muzyką poważną, którą
zaprezentowali na koncercie pt.
„Bach i inni kompozytorzy in-
strumentalnie i wokalnie” ksiądz
Dariusz Chwastek (śpiew)
i Marcin Nowaczyk (organy).
Podczas godzinnego koncertu
słuchacze mogli zapoznać się
z twórczością Jana Sebastiana
Bacha, Jerzego Fryderyka
Hendla, Norberta Blanka. Wła-
śnie utwór tego ostatniego twór-
cy pt. „Modlitwa o pokój” za-
kończył ten niezwykły kwiet-
niowy wieczór. W świat muzyki
klasycznej wprowadził nas rów-
nież wspaniały recital fortepia-
nowy w wykonaniu Krzysztofa
Dziurbiela, który odbył się 
18 sierpnia 2012 roku. W trakcie
godzinnego koncertu zgroma-
dzona publiczność wysłuchała

Koncert zespołu „Jubilat” FOT. B. RUCKA
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utworów Fryderyka Chopina
i Modesta Musorgskiego. Mło-
dy artysta Krzysztof Dziurbiel
w wirtuozowski sposób poradził
sobie z tak  trudnymi utworami.
Obecnie jest on studentem dru-
giego roku krakowskiej Aka-
demii Muzycznej i już udało
mu się zdobyć II nagrodę na
międzynarodowym konkursie
w Belgradzie. Trzymamy kciuki
za dalsze sukcesy naszego zdol-
nego muszynianina i czekamy
na kolejne wspaniałe koncerty.

Inspiracją dla organizowa-
nia kolejnych imprez była chęć
przybliżenia kultury i obyczajów
naszego regionu osobom wy-
poczywającym podczas wee-
kendów i wakacji  w Muszynie.
W dniu 3 maja odbyło się już
tradycyjne patriotyczne pod-
zamkowe muszyńskie śpiewa-
nie, które w tym szczególnym
dniu rozpoczęło się od odśpie-
wania Roty. Spotkanie to oraz
trzy kolejne zorganizowane
w następnych miesiącach przez
Towarzystwo Miłośników Ziemi
Muszyńskiej prowadził Adam
Mazur prezes tego stowarzy-
szenia, a akompaniowała mu
Elżbieta Dicius. Podczas wa-
kacyjnych spotkań miłośnicy
wspólnego śpiewania przypo-
minali sobie popularne piosenki
turystyczne oraz ulubione pol-
skie przeboje. W majowy wee-
kend w murach muszyńskiego
muzeum gościła również mło-
dzież licealna, która tłumnie
przybyła na zorganizowany
przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Almanachu Muszyny spotkanie,
podczas którego mogła się do-
wiedzieć jak „Zaplanować swoją
karierę”. Spotkanie to przygo-
towała i prowadziła Izabela
Cywa wspólnie z prezesem tego
stowarzyszenia Ryszardem Kru-
kiem.

Również Dzień Zwycięstwa
obchodzony w maju został za-
akcentowany dzięki wystawie
karykatur Stanisława Toegla pt.
„Hitleriada Furiosa”. Autor tego
cyklu oraz wielu innych orygi-
nalnych rysunków był prawni-
kiem i jako oficer rezerwy wal-
czył w wojnie 1939 roku. Jego
największym dziełem jest seria

karykatur, które wystawione
zostały w muzeum.

Prace te były odbiciem hu-
moru i żartu żołnierza–kary-
katurzysty z czasów wojny.

Równolegle w salach wy-
stawowych muzeum zaprezen-
towana została w tym czasie
wystawa pt.: „Harcerstwo
w Muszynie w fotografii z lat
1960–1980”. Otwarcie tej eks-
pozycji w dniu 17 maja 2012
roku połączone było z wręcze-
niem wyróżnień dla nestorów
sądeckiego harcerstwa. Złote
i srebrne jabłka Starosty Powiatu
Nowosądeckiego wręczył Adam
Mazur,Radny Powiatu. „Za ak-
tywne wspieranie ZHP i wielo-
letnie zaangażowanie w propa-
gowanie harcerstwa wśród spo-
łeczeństwa ziemi sądeckiej” na-
grody otrzymali m.in. druh
harcmistrz Stanisław Gniady,
druh Janusz Korpak, a także
druhna Maria Lorek–przewod-
nicząca Kręgu Seniorów Związ-
ku Harcerstwa Polskiego „Szu-
miący Bór”. Złote Jabłko Są-
deckie otrzymał również Krąg
Seniorów ZHP „Szumiący Bór”
przy Komendzie im. Bohaterów
Ziemi Sądeckiej w Nowym Są-
czu.

W czerwcu mieszańcy Mu-
szyny mogli obejrzeć zarówno
prace młodzieży z Muszyny
i Słowacji biorącej udział w kon-
kursie pt. „Jak sobie wyobrażam
zamki w Kamenicy i Muszynie
w przyszłości – jak powinny
być odbudowane i jaką rolę
mogą spełniać w życiu lokal-
nych społeczności”,  jak i ma-
teriały archeologiczne wydobyte
podczas badań na zamku
w Muszynie w 2011 roku.  Wy-
stawa została zorganizowana
w ramach mikroprojektu „Poz-
najemy życie codzienne na mu-
szyńskim zamku” współfinan-
sowanego przez Unię Europej-
ską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz
budżetu państwa za pośred-
nictwem Euroregionu „Tatry”
w ramach programu współpra-
cy transgranicznej Rzeczpos-
polita Polska – Republika Sło-
wacka 2007–2013. Kontynuacją
międzynarodowej współpracy,

była również kolejna wystawa
zorganizowana w muzeum 
w lipcu, a nosząca tytuł  „Kwia-
ty i pejzaże w twórczości artys-
tów z pogranicza Polski i Sło-
wacji”. W wystawie tej zapre-
zentowali swoje prace: Włady-
sława Lisowska (haft), Zbigniew
Cisowsk (rzeźba), Alicja Cyrulik
(haft), Maria Chrustek (haft),
Małgorzata Gałuś (collage),
Tomasz Gałuś (zdjęcia), Robert
Hadała (malarstwo olejne),
Adam Garncarski (rzeźba), Te-
resa Gumulak (haft), Józef Ję-
drzejek (malarstwo olejne, ryte
szkło), Bogdan Karski (malar-
stwo na szkle), Ewa Komusie-
wicz (malarstwo olejne), Mał-
gorzata Przyboś (proza), Bro-
nisława Rams (haft), Barbara
Rucka (malarstwo olejne ), Gra-
żyna Petryszak (technika włas-
na), Viliam Volk i grupa haf-
ciarek z L'ubotina (Słowacja). 

Równie piękna i nastrojowa
była kolejna wystawa pt. „Błę-
kiciary i hołyśnie sądeckich kra-
jobrazów”, na której zaprezen-
towali swoje obrazy Anna Mi-
szalska – Gąsienica i Jerzy Mi-
szalski – ojciec i córka, którzy
na co dzień mieszkają w War-
szawie lecz każdą wolną chwilę
spędzają malując w plenerach
Polski. Jak powiedziała artystka:
„Błekiciary i hołyśnie,  czyli
kiecki i portki jako metafora
koloru i form, w które stroi się
ta kraina. Kultura jak kilim roz-
pościera się na polskiej ziemi.
Ma swoje węzły, barwy i struk-
turę . Temu należy się wielki
szacunek. Stąd na obrazach
domy, świątynie, kapliczki. To
co zbudował człowiek na chwa-
łę Bogu i własną.”  

Wakacje to również dobra
pora, aby przybliżyć historię
tego regionu odwiedzającym
Muszynę turystom i samym
mieszkańcom naszego uzdro-
wiska, dlatego w lipcu  w Mu-
zeum Regionalnym „Państwa
Muszyńskiego” odbyła się  pre-
lekcja  z cyklu „Spotkanie
z historią”  pt. „Winny szlak
handlowy – kupcy, zbójnicy
i harnicy”.  Prelekcję prowadził
mgr Krzysztof Maczuga, który
od wielu lat pasjonuje się his-

torią „Państwa Muszyńskiego”.
Na spotkaniu zaprezentowane
zostały informacje dotyczące
historii w kontekście przebie-
gającego przez to miasto wę-
gierskiego szlaku handlowego.
Słuchacze mogli się więc do-
wiedzieć, że wino, którym za-
chwycał się nasz wybitny poeta
Jan Kochanowski, przywożono
do Muszyny starym traktem
handlowym, biegnącym od
Leuluchowa do Lubowni, Pre-
szowa przez Sabinów i Lipany.
Handel w mieście trwał nieu-
stannie przez cały rok. Dzięki
przywilejom gospodarczym
oraz ożywionym kontaktom
handlowym z Węgrami,  głów-
nie z najbliższym miastem
ówcześnie węgierskim Bardio-
wem  i Koszycami, Muszyna
przeżywała swój  największy
rozwój w XV wieku. Z Węgier
oprócz wina,  sprowadzali
mieszczanie najczęściej zboże
oraz słynące z dobrej jakości
piwa.  O tym, że biskupi kra-
kowscy sprowadzali wina z Wę-
gier na dużą skalę świadczy
„Ordynacja dla klucza mu-
szyńskiego” z 1647 roku, w któ-
rej czytamy „Wina dobre wed-
ług czasu w Węgrach obierać
i skupować ma starosta nasz
do piwnice naszej i za dobrej
drogi do Krakowa sprowa-
dzać”.  

Na zakończenie wakacji mu-
zeum gościło już tradycyjnie
grupę wokalną „Jubilat” z Kraś-
nika. Sympatyczny 26 osobowy
zespół przez 2 godziny zabawiał
licznie zgromadzoną publikę
piosenkami, które kojarzą się
z wakacjami i wypoczynkiem
w kurorcie. Mamy nadzieję,  że
również za rok wspólnie po-
żegnamy wakacje śpiewając let-
nie przeboje. 

Muszyńskie muzeum chęt-
nie gości w swoich murach
wszystkich,  którzy  działając
na terenie Muszyny i pracują
na rzecz rozwoju społeczności
lokalnej. Dlatego już dziś za-
praszamy na prelekcje o zioło-
lecznictwie oraz wystawę na-
szych twórców, które odbędą
się w listopadzie i grudniu.     
B. Rucka

          Muszyńskiego”  kulturalnie 
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Piknikiem Majowym
rozpoczęto
plenerowy sezon
artystyczny 
w Muszynie
1 maja 2012 r. w amfiteatrze
„Zapopradzie”, „Piknikiem Ma-
jowym” rozpoczęto plenerowy
sezon artystyczny w Muszynie.
W pierwszej części programu
podczas „Popołudnia familij-
nego” wystąpiły zespoły dzia-
łające przy Miejsko–Gminnym
Ośrodku Kultury w Muszynie:
„Senior Band”, „Niebieskie
Dzwoneczki”, „Nastolatki”, dwie
wokalne grupy młodzieżowe
oraz zespół tańca nowoczesnego
„Freaks”. Oprócz atrakcji dla
dzieci w postaci kolorowych
zjeżdżalni, zamków i kul wod-
nych pojawili się muszyńscy
harnicy wraz z mieszczką, któ-
rzy zapraszali wszystkich chęt-
nych do wspólnej pamiątkowej
fotografii.

Po godzinie osiemnastej roz-
poczęto drugą część programu
pod nazwą „Majowy Wieczór
Rockowy”. Jako pierwszy na
scenie amfiteatru rozgościł się
„Hardway” z Nowego Sącza,
który zaprezentował muszyń-
skiej publiczności rockowe prze-
boje w ciekawych autorskich
aranżacjach. Gwiazdą wieczoru
był zespół „Bracia”, który roz-
grzał swoich fanów żywiołową,
niezwykle dynamiczną muzyką.
Po koncercie zakończonym
„wyjściem na bis”, podczas któ-
rego publiczność śpiewała
wspólnie z artystami, Piotr
i Wojciech Cugowscy wraz
z muzykami z zespołu rozdali
autografy najbardziej wytrwa-
łym fanom.

Drugiego dnia „Pikniku Ma-
jowego” w amfiteatrze „Zapo-
pradzie” odbyły się plenerowe
warsztaty taneczne oraz pla-
styczne zabawy dla najmłod-
szych, a w godzinach wieczor-
nych podczas „Festynu nad Po-
pradem” do tańca zagrał zespół
„Czerwone koszule”.

Organizatorami tego wyda-
rzenia byli: burmistrz  Muszyny
oraz Miejsko–Gminny Ośrodek

Kultury w Muszynie.
Organizatorzy składają po-

dziękowania za pomoc w or-
ganizacji i zapewnieniu bezpie-
czeństwa podczas tegorocznego
„Pikniku Majowego”: Policji
w Muszynie, Ochotniczej Straży
Pożarnej Muszyna–Folwark,
Straży Granicznej z Piwnicz-
nej–Zdroju oraz Stowarzyszeniu
„Dragon” z Muszyny.

Laureaci VI
Gminnego Festiwalu
Piosenki Dziecięcej
„Muszyńskie Nutki”
22 i 23 maja 2012 r. odbyły się
przesłuchania konkursowe VI
Gminnego Festiwalu Piosenki

Dziecięcej „Muszyńskie Nutki”.
Soliści wystąpili w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: kl. 1 – 3
oraz kl. 4 – 6, zespoły tworzyły
dzieci w wieku przedszkolnym
do 3 kl. szkoły podstawowej.

Jury w skład, którego weszli
nauczyciele Zespołu Szkolno–
Przedszkolnego i Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 im. Kurierów
Sądeckich w Muszynie: Ag-
nieszka Szkrobut i Angelika
Buliszak oraz instruktorzy ar-
tystyczni Miejsko–Gminnego
Ośrodka Kultury w Muszynie:
Anna Gościńska, Jakub Bajorek,
Robert Hadała oraz Izabela
Bajorek – dyrektor ośrodka kul-
tury postanowili przyznać na-
stępujące nagrody i wyróżnie-
nia. Wśród zwycięzców  w ka-
tegorii „Zespoły” znalazła się

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mu-
szynie za wykonanie „Świat to
wielka tajemnica”, w kategorii
„soliści Kl. 1–3” został wyróż-
niony Mateusz Maziarz ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mu-
szynie za utwór „Nasza klasa”
oraz w kategorii  „soliści Kl. 4–
6” wybrano Patrycję Wiatr ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mu-
szynie  za piosenkę „Jaki piękny
świat”.

Dzień dziecka
w naszym
uzdrowisku
Kolejnym tegorocznym wyda-
rzeniem plenerowym odbywa-
jącym się w amfiteatrze „Zapo-
pradzie” był „Dzień Dziecka”

Letni sezon kulturalno         

Piknik Majowy w Muszynie – koncert Barci Cugowskich  FOT. A.G. MGOK
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zorganizowany w naszym
uzdrowisku 2 czerwca 2012 r.
Program rozpoczęły występy
artystycznych zespołów dzie-
cięcych działających przy Miej-
sko–Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Muszynie. Na scenie za-
prezentowały się: „Niebieskie
dzwoneczki”, „Nastolatki”,
„Freaks”, „Wokalna grupa mło-
dzieżowa” oraz „Muszyńska
Dolina”. W drugiej części pro-
gramu odbył się Koncert Lau-
reatów VI Gminnego Festiwalu
Piosenki Dziecięcej „Muszyń-
skie Nutki”. Zwycięzcy odebrali
pamiątkowe dyplomy oraz na-
grody z rąk Jana Golby bur-
mistrza Muszyny, który złożył
gratulacje laureatom, ale także
życzenia wszystkim dzieciom
z okazji ich święta.

Wieczór zakończył koncert
„Kwartetu Rampa”, który prócz
piosenek dla najmłodszych
przygotował wiele atrakcyjnych
konkursów, zagadek i zabaw
słowno–muzycznych z nagro-
dami. Organizatorami tegorocz-
nego „Dnia Dziecka” byli: bur-
mistrz  Muszyny oraz Miej-
sko–Gminny Ośrodek Kultury

w Muszynie. Współorganiza-
torem części festiwalowej był
Zespół Szkolno–Przedszkolny
Szkoła Podstawowa im. Kurie-
rów Sądeckich w Muszynie.

I Galicyjskie
Spotkania Jazzowe  
W dniu 23 czerwca 2012 r.
w muszyńskim amfiteatrze „Za-
popradzie” odbyła się „Noc
Świętojańska”, podczas której
najważniejszym punktem pro-
gramu był konkurs wianków.
Po ogłoszeniu wyników i roz-
daniu nagród zwycięzcom,
uczestnicy tego wydarzenia przy
dźwiękach kapeli „Muszyniacy”
wyruszyli barwnym korowodem
nad Poprad, aby puścić wianki
w nurt rzeki. W programie ar-
tystycznym przygotowanym na
ten dzień znalazły się między
innymi występy zespołów ar-
tystycznych działających przy
Miejsko–Gminnym Ośrodku
Kultury w Muszynie oraz pre-
zentacje taneczne zaproszonej
Szkoły Tańca „Kesel” ze Sło-
wacji. Po tradycyjnych zwycza-

jach Nocy Świętojańskiej roz-
poczęto przygotowania do kon-
certu, który zapoczątkował
w Muszynie nowe cykliczne
wydarzenie muzyczne pod na-
zwą „Galicyjskie Spotkania Jaz-
zowe”.

Nieprzypadkowo pierwszym
artystą, który wystąpił tego wie-
czoru przed zebraną publicz-
nością był Leszek Żądło. Ten
ceniony saksofonista i kompo-
zytor jest żywą legendą euro-
pejskiej muzyki jazzowej. Na
stałe przebywa w Niemczech,
ale od lat związany jest z Mu-
szyną gdzie ma swój dom, do
którego lubi powracać oraz zna-
jomych z którymi lubi się spo-
tykać. Artyście towarzyszył ze-
spół European Art. Ansamble
z Krakowa oraz gość specjalny,
przyjaciel Leszka Żądło August
Wilhelm Scheer z Niemiec.
Tego wieczoru na scenie pojawił
się także Jazz Band Ball Or-
chestra, który uraczył wszystkich
standardami jazzowymi wyko-
nanymi z najwyższym kunsztem
i maestrią. „I Galicyjskie Spot-
kanie Jazzowe” zakończyło
wspólne muzykowanie wszyst-

kich zaproszonych artystów. Po
koncercie odbył się pokaz lam-
pionów świętojańskich przygo-
towany przez Ognisko Pracy
Pozaszkolnej z Muszyny oraz
„Dyskoteka pod gwiazdami”. 

Gorąco
w Amfiteatrze 
na Zapopradziu  
Lipiec w Muszynie przebiegał
w niepowtarzalnej atmosferze
kultywowania i promowania
tradycji folklorystycznych, kul-
tury oraz ducha sportu.

W dniu 22 lipca 2012 r. odbył
się II Jarmark Regionalny. Mu-
szyna po raz pierwszy była gos-
podarzem  tak niecodziennej
uroczystości, która przeciągnęła
ogromną ilość mieszkańców
Muszyny i pobliskich miejsco-
wości, oraz wypoczywających
w uzdrowisku turystów i kura-
cjuszy. Charakter imprezy do-
skonale wpasowuje się w histo-
ryczne tradycje kupiectwa, skła-
du towarów jakie miały miejsce
na terenie Ziemi Muszyńskiej,

Galicyjskie Spotkania Jazzowe FOT. A.G. MGOK
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dlatego jarmark został pozy-
tywnie przyjęty przez miesz-
kańców Muszyny i odwiedza-
jących stoiska gości. 

Wśród licznych straganów
i kramików można było podzi-
wiać rękodzieła wielu sądeckich
twórców. Nie zabrakło także
unikatowych prac muszyńskich
artystów, którzy zaprezentowali
niebywałe rzeźby, haftowane
obrazy, malowidła i dzieła wy-
ryte na szkle, a także collage –
obrazy tworzone z ziaren zbóż,
roślin i wiór drewnianych. Oso-
by poszukujące unikalnych sma-
ków dostępnych tylko w naszej
okolicy mogły do woli próbo-
wać lokalnych potraw i przy-
smaków. Wśród tłumnie przy-
byłych gości przechadzała się
mieszczka muszyńska z harni-
kami, którzy szczodrze obda-
rowywali bawiących się ludzi
świeżo zerwanymi jabłkami
z okolicznych sadów. Dla naj-
młodszych uczestników zabawy
poza dmuchaną zjeżdżalnią,
basenem z piłeczkami i mini
dmuchanym zamkiem przewi-
dziane były również konkursy
z nagrodami. Podczas trwania
całej imprezy można było po-
dziwiać występy dziesięciu re-
gionalnych zespołów pieśni
i tańca. Wśród spektakli przed-
stawione zostały m.in. zaślubiny,
egzamin na kosiarza oraz za-
bawa w domu gospodarza. Wy-
stępy były bacznie obserwowane
przez komisję artystyczną, która
przyznała nagrody rzeczowe
i finansowe ufundowane przez
burmistrza Muszyny oraz Sta-
rostwo Powiatowe w Nowym
Sączu.  Zwieńczeniem jarmarku
było uroczyste wręczenie na-
gród dla zwycięskich zespołów
przez Jana Golbę – burmistrza
Muszyny oraz Ryszarda Pora-
dowskiego – członka zarządu
Powiatu Nowosądeckiego.

Z pewnością II Jarmark Re-
gionalny należy zaliczyć do jed-
nych z najbardziej udanych im-
prez, warto zatem pokusić się
o rozważenie możliwości kon-
tynuowania tych tradycji jar-
marcznych poprzez organizo-
wanie rokrocznie chociaż jednej
imprezy o takim charakterze.

28 lipca 2012 r., na deskach
Amfiteatru Zapopradzie zbiegły
się bardzo interesujące wyda-
rzenia kulturalne tj: Koncert
laureatów VI Gminnego Festi-
walu Piosenki Dziecięcej „Mu-
szyńskie Nutki, XX Międzyna-
rodowy Festiwal Dziecięcych
Zespołów Regionalnych Święto
Dzieci Gór, Sądecki Festiwal
Kultury oraz VI bieg o Grand
Prix Sądeczanina.   

Koncert laureatów VI Gmin-
nego Festiwalu Piosenki Dzie-
cięcej „Muszyńskie, Nutki“ za-
inaugurował uroczystość.
Wśród młodych, utalentowa-
nych wykonawców  z Muszyny
znaleźli się: Katarzyna i Martyna
Gucwa z piosenką pt. „Świat
to wielka tajemnica”, Patrycja
Śliwińska  „Pięknie żyć”, Madzia
Śliwińska zaśpiewała „Zielone
ufoludki”, Mateusz Maziarz
„Nasza Klasa”, Marysia Wróbel
„Drugi brzeg”, Sabina Owsianka
zaprezentowała piosenkę „Pła-
cze moje serce”, Patrycja Wiatr
zaśpiewała „Jaki piękny świat”,
Marysia Owsianka w piosence
„Skrzydlate ręce” na koniec kon-

certu wystąpiła Klaudia Cecko
śpiewając piosenkę „Eurydyki”. 

W ramach XX Międzyna-
rodowego Festiwalu Dziecię-
cych Zespołów Regionalnych
Święto Dzieci Gór pierwszy
wystąpił zespół z Rosji –Buriacji
– Buw Bulzamuur/Ulan–Ude.
Wyjątkowa  uroda dzieci z ze-
społu i ich okazałe stroje ludo-
we, wzbudzały największe za-
interesowanie wśród najmłod-
szych widzów. Zespół zapre-
zentował pieśni, tańce i zabawy
regionalne. Drugim zespołem,
który wystąpił w ramach Święta
Dzieci Gór  byli Mali Dębow-
czanie z Dębowiec. Zespół śpie-
wając m.in. „…Budujemy mo-
sty dla pana starosty“, „moja
ulijanko klęknij na kolanko...“
przypomniał słuchaczom za-
bawy i piosenki z ich dzieciń-
stwa. 

Sądecki festiwal kultury, roz-
począł się występem zespołu
Dolina Popradu z Piwnicznej.
Górale zaprezentowali swoje
utwory, stroje, historię i tradycję
zespołu, odbyły się także kon-
kursy wiedzy o strojach pro-

wadzone przez Dariusza Rzeź-
nika kierownika zespołu. Są-
decki Festiwal organizowany
jest przez Fundację Sądecką
przy wsparciu Województwa
Małopolskiego promujący nasz
region, kulturę i tradycje. 

Ważnym momentem wy-
darzenia stał się VI bieg
o Grand Prix Sądeczanina.
Jak co roku bieg cieszył się
dużym zainteresowaniem, do
udziału zgłosiły się 73 osoby.
Dystans, który pokonali za-
wodnicy wyniósł 8 km. Naj-
szybszy wśród mężczyzn był
Adam Długosz z czasem
25:06, a wśród kobiet Kata-
rzyna Kwoka z czasem 30:01.
Wręczenie nagród odbyło się
na scenie amfiteatru. Zwy-
cięzcy zostali wyróżnieni cen-
nymi nagrodami takimi jak
pulsometry Timex, zestawy
kosmetyków, słuchawki do
biegania firmy Jabra, odzież
sportową, pakiety startowe
Festiwalu Biegowego oraz
upominki od burmistrza Mu-
szyny. 
I. Bajorek

Letni sezon kulturalno–
rozrywkowy za nami

Jarmark Regionalny w Muszynie FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA
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17Orliki tętnią życiem

Festyny i turnieje, to tyl-
ko niektóre z imprez
odbywających się
w ostatnim czasie na

Orlikach w Muszynie i Szczaw-
niku, podczas których można
było zdobyć puchary oraz at-
rakcyjne nagrody. Na co dzień
Orliki stanowią doskonałą bazę
do treningów dla drużyn pił-
karskich, jak również amator-
skich rozgrywek piłki siatkowej,
koszykowej, czy nożnej. Każdy,
kto lubi uprawianie sportów
w tych dyscyplinach, może bez-
płatnie korzystać z infrastruk-
tury sportowej na Orlikach. 

W dniu 6 maja br. na Orliku
w Szczawniku odbył się festyn
rodzinny, w którym atrakcją
stał się pokaz akcji ratowniczej
Ochotniczej Straży Pożarnej ze
Szczawnika, liczne konkursy
rodzinne oraz mecz piłki nożnej.
Ochotnicza Straż Pożarna, ga-
siła upozorowany pożar, rato-
wała ludzi, a także zaprezento-
wała swoje umiejętności w skła-
daniu węży gaśniczych. Wielkie
zainteresowanie dzieci i mło-
dzieży wzbudziło szkolenie z za-
kresu udzielania pierwszej po-
mocy na specjalnych maneki-
nach treningowych do resu-
scytacji. Następnie rozpoczęły
się konkurencje sportowe dla
dzieci i ich rodziców. Zawody
odbywały się w pięciu konku-
rencjach: strzał piłką na bramkę,
rzut piłką do kosza, na najwięcej
odbić piłką siatkową w parach,
skoki obunóż przez skakankę
oraz skoki w workach. W za-
wodach w przeciąganiu liny
wzięła udział drużyna strażacka
oraz osoby z widowni. Roze-
grany został mecz piłki nożnej:
Strażacy ze Szczawnika – dru-
żyna z widowni pod nazwą
„Reszta Świata”. Mecz zakoń-
czył się wynikiem 10:5 dla „Resz-
ty Świata”. Po widowiskowym
meczu odbyły się rodzinne za-
wody sportowe w piłkę siatko-
wą, rzuty do kosza oraz zabawę
w „króla strzelców”.

Wszystkim uczestnikom zos-
tały wręczone nagrody ufun-
dowane przez burmistrza Mu-
szyny oraz właściciela sklepu
„Gama” w Szczawniku. 23 maja

2012 r.  na muszyńskim Orliku
odbył się gminny turniej piłki
nożnej o Puchar Burmistrza
Muszyny. W rozgrywkach wzię-
ły udział zespoły z klas IV i V
szkół podstawowych Nr 1 i 2
z Muszyny, a także z Żegiesto-
wa, Złockiego i Powroźnika.
Sportowe rywalizacje trwały
ponad dwie i półgodziny, a spot-
kanie kilkukrotnie przerywane
było przelotnymi opadami
deszczu. Majowa mżawka nie
była jednak w stanie ostudzić
zapału młodych sportowców,
którzy z radością powracali na
murawę, gdy tylko przestawało
padać. Podczas gry nie zabrakło
profesjonalnych zagrań, jak
i  fantastycznych bramek. Po
zakończeniu rozgrywek elimi-
nacyjnych przyszedł czas na
mecz finałowy. Naprzeciw siebie
stanęła drużyna z Powroźnika
i Żegiestowa. Po zaciętej rywa-
lizacji zwycięstwo osiągnęli pił-
karze z Powroźnika. 

Za nieprzeciętną grę oraz
ducha sportowej walki wyróż-
nieni zostali:
aMichał Barna (Żegiestów) –

najlepszy atakujący
aWiktor Wajda (Powroźnik)

– najlepszy obrońca
aJakub Sztuczka (Złockie) –

najlepszy bramkarz 
Puchary, wyróżnienia oraz

nagrody wręczał Jan Golba bur-
mistrz Muszyny. 

10 czerwca 2012 r. na boisku
Orlik w Szczawniku odbył się

turniej piłki nożnej amatorskich
drużyn o Puchar Burmistrza
Muszyny w kategorii +16. Do
turnieju zgłosiło się 8 drużyn,
z czego 2 w ostatniej chwili zre-
zygnowały. Turniej rozegrany
został systemem pucharowym,
następnie 3 wyłonione drużyny
zagrały ze sobą. Suma zdoby-
tych bramek ze wszystkich ro-
zegranych meczy wyłoniła zwy-
cięską drużynę ze Złockiego,
która awansowała do etapu wo-
jewódzkiego. 

Puchary dla drużyn za zaję-
cie I, II i III miejsca wręczył
Jan Golba burmistrz Muszy-
ny.

Dnia 1 lipca 2012 r. na Or-
liku w Szczawniku odbył się
Regionalny Turniej Piłki Noż-
nej Oldbojów o Puchar Bur-
mistrza Muszyny pod hasłem
„Nasze Euro w Szczawniku.”
Turniej został zorganizowany
w ramach projektu „Orlik Pol-
ska”, gdzie zwycięska drużyna
otrzyma przepustkę do tur-
nieju wojewódzkiego, walcząc
w nim o awans do rozgrywek
finałowych tzw. Ogólnopol-
skiej Ligi Mistrzów Orlika oraz
do finałów „Ligi Europy” mie-
rząc się z najlepszymi druży-
nami amatorskimi z całej Eu-
ropy. Do turnieju zgłosiły się
dwie drużyny, a sędzią spot-
kania był: Henryk Pabijańczyk.
Pomimo lejącego się w tym
dniu żaru z nieba, na boisku
nie zabrakło efektownych za-

grań, których nie powstydzi-
liby się zawodnicy występujący
podczas Euro 2012. Mecz zos-
tał rozegrany 2 x 30’ z 15’–mi-
nutową przerwą w czasie której
zostały przeprowadzone kon-
kursy sportowe dla dzieci. Po
drugiej połowie meczu oldbo-
jów odbyły się pokazy piłkar-
skie dziewcząt ze Świętokrzy-
skiego Związku Piłki Nożnej.
Zwycięstwo zdobyła drużyna
„Euro Spoko” ze Szczawnika,
wygrywając 6:1 z drużyną
„Euro Koko” ze Szczawnika
i okolic. Mistrzowskiej druży-
nie został wręczony puchar
Burmistrza Muszyny. 

Dodatkową atrakcją był wy-
stęp dziewczynek ze świetlicy
wiejskiej w Szczawniku: Marty
Staroń, Wiktorii Kociołek oraz
Amelii Stec, które śpiewały pio-
senkim.in. „Koko Euro Spoko”,
oraz  przygotowały pamiątkowe
kartki dla przybyłych kibiców,
upamiętniające turniej wSzczaw-
niku iMistrzostwa Europy wpił-
ce nożnej Euro 2012. Najmłodsi
kibice otrzymali kolorowe balony
z akcentem piłkarskim oraz sło-
dycze. Podczas trwania turnieju
można było wziąć udział w kon-
kursie wyłaniającym króla strzel-
ców najładniejszej i najbardziej
efektownej bramki oraz autora
filmu utrwalającego ten moment,
na dowolnie wybranym sprzęcie
audiowizualnym.

Impreza została zgłoszona
do udziału w ogólnopolskim
konkursie dla jednostek samo-
rządu terytorialnego – „Moje
Euro 2012 na Orliku”, której
wyniki już są nam znane. Mi-
nisterstwo Sportu i Turystyki
po szczegółowym zapoznaniu
się z raportami dotyczącymi
zorganizowanych przez samo-
rządy imprez sportowych na-
wiązujących do Euro 2012 ogło-
siło wyniki. Komisja konkur-
sowa przyznała Orlikowi
w Szczawniku III miejsce
w województwie małopolskim.
Za to niecodzienne wyróżnienie
Gmina otrzyma grant w wyso-
kości 2000 zł, który będzie
mogła przekazać na zakup
sprzętu dla boiska Orlik
w Szczawniku.

Zwycięska drużyna z ZSP w Powroźniku For. Arch. UMiGU MUSZynA
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18 Święto Wód Mineralnych jakiego             

Do najbardziej uda-
nych imprez trwa-
jącego w Muszynie
sezonu kulturalnego

dołączyło „Święto wód mine-
ralnych.”  Tegoroczna uroczys-
tość, która trwała po raz pierw-
szy 3 dni od 3–5 sierpnia 2012 r.
zyskała uznanie mieszkańców
Muszyny, sąsiadujących  miejs-
cowości oraz wypoczywających
w gminie gości i kuracjuszy. Po
raz pierwszy wydarzenia z uro-
czystości mogli śledzić widzowie
z całej Polski, stało się to moż-
liwe dzięki transmisji na żywo
prowadzonej przez TVP  Kra-
ków oraz zapowiedzi na antenie
TVN 24, TVN Meteo.

Mineralne świętowanie roz-
począł IV Turniej Tenisowy Ar-
tystów Klimek CUP 2012 r.,
w którym udział wzięły gwiazdy
polskiego kina i estrady: Michał
Milowicz, Stan Borys, Anna
Guzik, Robert Rozmus, Urszula
Dudziak, Alosza Awdiejew,
Zbigniew Górny. Uczestniczący
w rozgrywkach tenisowych ar-
tyści, zapewnili również dobrą
zabawę w sobotni wieczór 
(4 sierpnia). Kabaret „RAK”,
niepowtarzalny występ wokalny
w wykonaniu Stan Borysa,
wspaniałe konkursy, to jedne
z licznych atrakcji, z których
mogli skorzystać uczestnicy im-
prezy. 

Święto Wód Mineralnych
nie mogłoby przebiegać bez
prezentacji i degustacji unika-
towych w naszym regionie wód
mineralnych i leczniczych. Na
stoiskach wystawienniczych  za-
prezentowanych  zostało ponad
16 rodzajów wód mineralnych
rozlewanych w 9–ciu miejsco-

wych rozlewniach takich jak:
Spółdzielnia Pracy „Muszy-
nianka” producent wody mi-
neralnej „Muszynianka”, CO-
CACOLA HBC Polska Spółka
z o. o. – Tylicz, producent wody
mineralnej „Kropla Beskidu”
i „Kropla Minerałów”, Rozlew-
nia Wód Mineralnych „Sopel”

– Muszyna –Złockie producent
wody mineralnej „Muszyna
Zdrój”, Przedsiębiorstwo Robót
Budowlanych i Transportowych
„Cechini” – Muszyna producent
wody mineralnej „Muszyna Ce-
chini Józef” i „Muszyna Cechini
Stanisław”, Zakład Produkcyjno
Handlowo Usługowy „INEX”

Święto Wód Mineralnych fot. A.g. MgoK

Koncert Kayah  fot. A.g. MgoK
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19             jeszcze nie było… Dzieci z Żegiestowa
wypoczywały 
nad morzem

Spółka Jawna – Krynica–Zdrój
producent wody mineralnej
„Muszyna Skarb Życia”i wód
źródlanych „Perła Krynicy”,
„Jordanka”, Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „Mineral –
Complex” Sp. z o. o. – Kryni-
ca–Zdrój, producent wody mi-
neralnej „Muszyna Minerale”
i „Krynica Minerale”, Galicjanka
– Energia Spółka z o. o. – Mu-
szyna – Powroźnik, producent
wody mineralnej „Galicjanka”.
Powiększyło się również grono
wystawców wód mineralnych,
pierwszy raz w tym roku poja-
wiły się wody z Uzdrowiska
Krynica – Żegiestów S.A.,– pro-
ducenta wody mineralnej „Kry-
niczanka” i wód leczniczych
„Jan”, „Zuber”, „Słotwinka”
oraz  Piwniczanki Spółdzielni
Pracy Piwniczna–Zdrój,– pro-
ducenta wody mineralnej „Piw-
niczanka”.  Niedziela (5 sierp-
nia) to kolejny cykl wydarzeń
artystycznych: studio teatralno–
muzyczne „Fama” z Dębicy,
program dla dzieci „Zuza i Bim-
bek” koncert zespołu „Positive
Message“ z Nowego Sącza, po-
kazy mistrzów Kick–boxingu
to jedne z licznych atrakcji za-

planowanych na kolejny dzień
uroczystości. Wyczekiwaną
gwiazdą wieczoru była Kayah,
której koncert przyciągnął nie-
wyobrażalną ilość fanów nie tyl-
ko z Muszyny, ale również z in-
nych miejscowości. Spektaku-
larny pokaz sztucznych ogni
i dyskoteka do białego rana za-
kończyły 3–dniowe świętowanie.
Zaznaczyć należy, że cała im-
preza została przeprowadzona
wyłącznie za środki finansowe
pochodzące od sponsorów,
a prym w tym zakresie jako
sponsor generalny wiodła oczy-
wiście Spółdzielnia Pracy „Mu-
szynianka”.Niewątpliwie tego-
roczna edycja tej uroczystości,
przygotowana z wielkim roz-
machem, bogatym 3–dniowym
programem artystycznym, im-
ponującym rozgłosem medial-
nym na długo pozostanie 
w pamięci mieszkańców i wy-
poczywających turystów i ku-
racjuszy. Mamy nadzieję, że
sprostamy ich oczekiwaniom
i w przyszłym roku zapewnimy
równie dobrą zabawę, ciekawy
program artystyczny  i wiele
atrakcji.
KRW

Od 6 do 15  sierpnia
br. na kolonii
w Gdańsku odpo-
czywało 15 uczniów

Szkoły Podstawowej w Żegies-
towie.

Wszystkie dzieci były nad
morzem  po raz pierwszy. Nie-
które z nich po raz pierwszy
podróżowały pociągiem. 

Dzieci mieszkały w Szkol-
nym Schronisku Młodzieżowym
w Gdańsku–Wrzeszczu. Gdy
pogoda dopisywała plażowały
oraz kąpały się w Bałtyku.  Na
plażę dojeżdżały tramwajem,
co – choć trochę męczące było
dla nich dodatkową atrakcją.
Dzieci z przewodnikiem zwie-
dziły Stare Miasto Gdańsk z naj-
ważniejszymi zabytkami (m.in.
podziwiały panoramę Gdańska
z wieży Kościoła Mariackiego).
Były również w Gdyni, gdzie
odkrywały tajemnice podwod-
nego świata w Akwarium Gdyń-
skim oraz podziwiały okręty cu-
mujące na nadbrzeżu: okręt wo-
jenny „Błyskawica” i słynny ża-
glowiec „Dar Pomorza”. W So-
pocie spacerowały po słynnym
molo. Nie lada atrakcją okazała
się wycieczka statkiem na Hel.
Wizyta w Stacji Morskiej, gdzie
mogły oglądać karmienie fok,
okazała się doskonałą lekcją
przyrody, a spacer na Cypel
Helski podczas, którego oglą-

dały historyczne inscenizacje
z czasów II wojny światowej –
lekcją historii. W dni świąteczne
dzieci uczestniczyły we Mszy
Św. w Katedrze w Oliwie, gdzie
mogły posłuchać koncertów or-
ganowych. Bogaty program do-
pełniły też wyjście do kina na
film „Madagaskar” oraz wizyta
w ZOO w Oliwie. 

Dzieci wróciły wypoczęte,
opalone, zadowolone i pełne
wrażeń. 10 dni spędzonych nad
morzem, w dużym mieście to
przygoda, która na długo po-
zostanie im w pamięci. Pomysł
organizacji takiej formy wypo-
czynku okazał się – zdaniem
rodziców – strzałem w dzie-
siątkę, gdyż większość dzieci
spędziłaby te wakacje w domu.

Kolonia, zorganizowana
przez Parafię Rzymsko–Kato-
licką pw. św Anny w Żegiesto-
wie, została sfinansowana przez
–pragnącego zachować anoni-
mowość– sponsora,  który prze-
kazał na ten cel 10 tys zł. Do-
datkowe środki finansowe otrzy-
mano od Stowarzyszenia
„Klucz Muszyński“ oraz Ku-
ratoriom Oświaty w Krakowie. 

Organizatorzy dziękują ofia-
rodawcom oraz opiekunom,
którzy – w formie wolontariatu
– organizowali wypoczynek
dzieciom.
L.Łukasik

Pokaz tańca Fot. a.g. Mgok

Degustacja wód mineralnych Fot. a.g. Mgok

Pamiątka z koloni nad morzem Fot. L. Łukasik
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20 Sztangiści z całej Polski 
przyjechali do Muszyny…

Wtym roku w Mie-
ście i Gminie
Uzdrowiskowej
Muszyna, jako

jednej z nielicznych w całym
powiecie, przypadł zaszczyt by-
cia gospodarzem XVIII Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzie-
ży. Zawody tej rangi to praw-
dziwe wyróżnienie. Ostatni raz
taka impreza na Sądecczyźnie
odbyła się w 1972 r. w Nowym
Sączu. Co roku Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży organi-
zowana jest przez inne woje-
wództwo, dlatego kolejnego
takiego wydarzenia można spo-
dziewać się w Małopolsce do-
piero za 16 lat. Cała uroczystość,
którą śledziły media krajowe
TVP Kraków, Dziennik Polski,
Radio Kraków odbywała się
w Zespole Szkolno–Przedszkol-
nym w Powroźniku gdzie po-
wstała profesjonalna siłownia
do podnoszenia ciężarów. Aby
zostać gospodarzem tak pres-
tiżowego wydarzenia sporto-
wego w szkole w Powroźniku
wykonano szereg prac remon-
towo–adaptacyjnych m.in. wy-
konano pomosty treningowe
i zakupiono profesjonalny
sprzęt posiadający atesty Mię-
dzynarodowej Federacji Pod-

noszenia Ciężarów (kompletne
sztangi męskie i damskie).
Koszt wyposażenia to około
70 tys. złotych, środki przeka-
zane zostały przez Ministerstwo
Sportu.

W dniach 12–15 lipca 2012r.
zmagania sportowe rozpoczęło
177 zawodników z całego kraju,
w tym 51 kobiet i 126 mężczyzn,
którzy wcześniej przeszli kwa-
lifikacje regionalne. W zawo-
dach wystartował również 17 –
latek z Muszyny – Bogusław
Grzesiak.  

Jacek Zaweracz – dyrektor
Zespołu Szkolno–Przedszkol-
nego w Powroźniku  przypo-
mniał o sukcesach sportowych
zawodników z Muszyny oraz

o tradycjach dotyczących tej
dyscypliny sportowej. – Mu-
szyna ma tradycje w podno-
szeniu ciężarów sięgające lat
60–tych. Natomiast w ciągu
ostatnich 7 lat zdobyliśmy dzięki
Monice Grzesiak 8. miejsce na
Mistrzostwach Europy juniorek,
która kilka lat później w 2010
roku zdobyła również Akade-
mickie Wicemistrzostwo Świata.
Z kolei Agata Zaweracz była
2– krotną Mistrzynią Polski ju-
niorek, brązową medalistką
Mistrzostw Polski seniorek
i srebrną medalistką OOM. 

To największe osiągnięcia
wychowanek z Muszyny, dzięki
którym właśnie Muszynie przy-
padł zaszczyt bycia gospoda-

rzem tak ważnej imprezy spor-
towej. 

Kilkudniowa impreza za-
kończyła się sukcesem dla
CLKS Mazovia Ciechanów, któ-
ra w klasyfikacji klubowej wy-
przedziła Zawiszę Bydgoszcz
oraz UOLKA Ostrów Mazo-
wiecki. Honoru Małopolski bro-
niło w turnieju dwóch zawod-
ników,– UKS Nowosądeczanin
Muszyna zajął  51. miejsce.

Ogólnopolska olimpiada
w Powroźniku jest zaczątkiem
do podejmowania wielu inicja-
tyw i działań, które prowadzić
będą do upowszechniania kul-
tury fizycznej i sportu. 

Przygotowane zaplecze do
przeprowadzenia olimpiady bę-
dzie wykorzystane do organi-
zacji różnego rodzaju szkoleń,
ćwiczeń w podnoszeniu cięża-
rów, jak również  do rekreacji.
Każdy chętny będzie mógł sko-
rzystać z siłowni, szczególne
przywileje do korzystania
z bazy sportowej posiadają
uczniowie Zespołu Szkolno–
Przedszkolnego w Powroźniku,
mogą oni liczyć na darmową
możliwość korzystania z siłowni
oczywiście pod nadzorem oso-
by dorosłej.
AC

Olimpiada Młodzieży w Powroźniku FOt. Arch. UMiGU MUszynA

Wostatnim czasie
otrzymaliśmy od
Państwa liczne
zapytania odnoś-

nie interaktywnego rozkładu
jazdy. Wychodząc naprzeciw
Państwa oczekiwaniom udo-
stępniliśmy wyszukiwarki po-
łączeń lokalnych, dalekobież-
nych oraz PKP pod adresem
www.rozklady.muszyna.pl

Wyszukiwarka połączeń lo-
kalnych stworzona przez grupę
zdroje.net przy współpracy
z Miastem i Gminą Uzdrowi-
skową Muszyna jest cały czas
w fazie rozwoju. Już teraz ist-
nieje możliwość wyszukiwania
połączeń z przesiadkami z wy-
świetlanym czasem przejazdu

całej podróży. Niebawem po-
jawią się opcje z wydrukiem
oraz lokalizacją przystanków
na mapie. Wszystko to zasługa

grupy lokalnych działaczy.
Dzięki zastosowanym rozwią-
zaniom każdy z dostępem do
Internetu może w szybki i wy-

godny sposób sprawdzić roz-
kłady jazdy ze swojej okolicy.
Osoby z mobilnymi urządze-
niami z dostępem do Internetu
także będą zadowolone, portal
został przystosowany do ob-
sługi m.in. smartfonów i tab-
letów. 
Aktualnie posiadamy w naszej
bazie:
Odjazdów: 37 324
Przystanków: 447
Linii: 112
Przewoźników: 13
Uwagi oraz sugestie 
dotyczące portalu www.roz-
klady.zdroje.net prosimy kie-
rować na adres e–mail:
a.szost@zdroje.net 
AC

Rozkłady jazdy on–line
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21Henryk Szost – najlepszy europejski
maratończyk rodem z Muszyny

Henryk Szost jest
wybitnym muszyń-
skim sportowcem
osiągającym spek-

takularne wyniki. W swojej ka-
rierze zdobył wiele tytułów i wy-
sokich miejsc. Swoim zaanga-
żowaniem i wytrwałą pracą daje
doskonały przykład i wzór do
naśladowania dla młodego po-
kolenia. Swoim ostatnim wy-
czynem podczas Igrzysk Olim-
pijskich w Londynie wpisuje
się w galerię sław europejskiego
i światowego maratonu. Mara-
tończyk debiutował w Dębnie
w 2007 r. zajmując drugie miejs-
ce. Rok później w drugim
w swojej karierze  maratonie
został Mistrzem Polski. Uzys-
kany czas dał mu prawo wystę-
pu w Igrzyskach Olimpijskich
w Pekinie. W 2010 roku wy-
walczył w Atenach tytuł Woj-
skowego Mistrza Świata w Ma-
ratonie. 30–letni zawodnik Woj-
skowego Klubu Sportowego
„Grunwald” Poznań został lek-
koatletą października 2011 roku
w plebiscycie European Athle-
tics. W tym roku podczas ma-
ratonu Lake Biwa, koło Otsu
w Japonii zajął drugie miejsce
i ustanowił nowy rekord Polski
(2:07:39). Niespełna parę mie-
sięcy temu podczas Igrzysk
Olimpijskich w Londynie prze-
kroczył linię mety jako 9 za-
wodnik – będąc zarazem naj-
szybszym europejskim mara-
tończykiem Igrzysk Olimpij-
skich.
Co sądzi Henryk Szost o całym
tym wydarzeniu? Przekonajcie
się Państwo sami. 
Panie Henryku w Londynie
był Pan 9 zawodnikiem na Ig-
rzyskach Olimpijskich i zara-
zem został Pan najszybszym
europejskim maratończykiem,
jak ocenia Pan to osiągnięcie?

Od początku mówiłem, że
moim zamierzeniem jest znaleźć
się w pierwszej dziesiątce na
Igrzyskach Olimpijskich. To
był mój cel i wiedziałem, że bę-
dzie bardzo ciężko dostać się
do dziesiątki na Igrzyskach
Olimpijskich. Cel udało się zrea-
lizować pomimo tego, że po-
goda nie sprzyjała zmaganiom

sportowym – było bardzo ciepło
do tego duża wilgotność po-
wietrza i jak na Europejczyka
to naprawdę bardzo trudne wa-
runki. Ale udało się i dobiegłem
zajmując 9 miejsce. Myślę, że
gdyby nie pogoda to mogłoby
być jeszcze lepiej w granicach
czwartego lub szóstego miejsca,
ponieważ byłem bardzo dobrze
przygotowany, ale pierwsza
dziesiątka to też jest bardzo do-
bry wynik.
Czy może nam Pan opowie-
dzieć o przygotowaniach do
tak ciężkiej dyscypliny sportu,
jaką są biegi maratońskie?

Moje przygotowania trwały
16 tygodni. Przygotowania do
maratonu trwają bardzo długo
i są czasochłonne, dodatkowo
zabierają dużo sił i energii. Trze-

ba przebiec wiele kilometrów
i zastosować specjalistyczne tre-
ningi, które pomagają się przy-
gotować do pokonania tak dłu-
giego dystansu. Początkowo
przygotowywałem się na obozie
w Szklarskiej Porębie praktycz-
nie w klimacie bardzo zbliżo-
nym do Muszyny i na podobnej
wysokości. Później wyjechałem
na ostatni decydujący obóz do
Sankt Moritz w Szwajcarii. Spę-
dziłem tam 6 tygodni trenując
do Igrzysk Olimpijskich. Przy-
gotowania do maratonu wyma-
gają ogromnego wysiłku fizycz-
nego i poświęcenia. Sam start
w maratonie nie jest tak ciężki
jak praca przed nim. Przetrwać
bez kontuzji czy urazów jest
bardzo trudno. Sam miałem
problem z kolanem. Sztab me-
dyczny w Londynie tak podzia-
łał, że mogłem wziąć udział
w biegu bez problemów i obaw,
że coś się stanie w trakcie biegu. 

Jak ocenia Pan atmosferę
Igrzysk?

Szczerze mówiąc koncentra-
cja przed startem i przygoto-
wania w ostatnich dniach nie
pozwoliły mi na to, żeby tak
naprawdę w pełni cieszyć się
udziałem w Igrzyskach Olim-
pijskich. Skupiłem się na tym,
żeby jak najlepiej pobiec. Wios-
ka olimpijska była podobna do
tej na Igrzyskach w Pekinie.
To był mój kolejny start na Ig-
rzyskach, dlatego też koncen-
trowałem się na biegu, nie my-
ślałem o atmosferze całego wy-
darzenia. 

Pana tegoroczne osiągnię-
cie, czyli pobicie rekordu ży-
ciowego i zarazem ustanowie-
nie nowego rekordu kraju to
gigantyczny sukces. Czy uważa
Pan, że to osiągnięcie zachęci
ludzi do uprawiania regular-
nych biegów?

Tak naprawdę nie wiem czy
zachęci i nie mogę wypowie-
dzieć się na ten temat. Z pew-
nością bieganie w Polsce jest
w tej chwili tak popularne, że
wysuwa się na jeden z czoło-
wych sportów. Jest to dyscyplina
niewymagająca jakiegoś specja-
listycznego sprzętu. W Polsce
na dużych biegach startuje ty-

siące ludzi. W większych mias-
tach około pięciu, sześciu ty-
sięcy, a na największych impre-
zach do 10 tysięcy biegaczy.
Także frekwencja ludzi, którzy
startują oraz tych, którzy trenują
tylko dla własnej przyjemności
jest bardzo duża także myślę,
że moja osoba nie jest potrzebna
do tego żeby zmotywować do
biegania. Ale jeżeli chociaż jedną
albo dwie osoby zmotywuję to
będę się z tego faktu cieszyć. 

Jakie są Pana plany na naj-
bliższą przyszłość? Gdzie za-
mierza Pan wystartować?

Przede wszystkim teraz tro-
chę odpoczynku. Nie wiem
jak będzie wyglądać koniec se-
zonu. Teraz jednak muszę od-
począć i wyzerować organizm.
Trening do maratonu wygląda
tak, że trenuje się do konkret-
nego biegu, a następnie trzeba
całkowicie odpocząć. Później
następny maraton i od począt-
ku ciężka praca i znów odpo-
czynek. Tak to wygląda. W tym
momencie nie wiem, w jakim
biegu wystartuje. 

Czy w przyszłym sezonie
będzie Pan próbował nawiązać
walkę z Afrykanami atakując
swój rekord?

Nie wiem czy będę atakował
swój rekord, bo tak naprawdę
wynik 2,7 to już jest bardzo
mocny wynik. Niewielu Euro-
pejczyków biegało na takim
poziomie w historii maratonu
na Starym Kontynencie. To jest
wynik na bardzo wysokim „jak
na białego”, światowym i naj-
wyższym europejskim pozio-
mie. Dlatego ciężko powiedzieć
czy rok po roku będzie można
poprawić ten wynik. Bardzo
się cieszę, że taki wynik osiąg-
nąłem, ale w przyszłości  po-
walczę i będę starał się go po-
prawić. Jeżeli chodzi o takie
plany dalekosiężne nie wiem
czy będę startował w Mistrzo-
stwach Świata pomimo tego,
że czas, który uzyskałem ostat-
nio upoważnia mnie do wzięcia
w nich udziału. Na pewno
moim celem są Mistrzostwa Eu-
ropy w 2014 r. i tam będę chciał
się skupić na walce o medal. 
AC

Henryk Szost
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22 Pierwsze podzamkowe 
strzelanie

Wniedzielę 2 wrześ-
nia 2012 r., po
raz pierwszy
w Muszynie, zos-

tały zorganizowane otwarte za-
wody w strzelectwie dynamicz-
nym pn.: Pierwsze „Podzam-
kowe Strzelanie”. Zawody po-
legały na pokonaniu na czas
trzech torów przeszkód przy
jednoczesnym celnym strzelaniu
do licznie ustawionych tarcz.
Wszyscy startujący zawodnicy
posługiwali się udostępnionymi
przez organizatorów elektrycz-
nymi replikami broni na sprę-
żone powietrze, które strzelają
plastikowymi kulkami o kalib-
rze 6 mm. Miejsce imprezy zos-
tało specjalnie przygotowane
i zabezpieczone na boisku szkol-
nym w Muszynie.

W zawodach wystartowało
ponad stu uczestników w wieku
od 5 do ponad 50 lat, nad star-
tem których czuwało 15 sędziów.
Oprócz zmagań sportowo–rek-
reacyjnych przez cały czas trwa-

nia imprezy wszyscy chętni,
a często były to całe rodziny,
mogli zapoznać się z umundu-
rowaniem, uzbrojeniem oraz
mogli postrzelać do celu z jednej
z wielu dostępnych replik broni
strzeleckiej (od AK–47, poprzez
różne modele rodziny M4, do
karabinów wyborowych). Za-
interesowanie było tak duże,
że pod koniec dnia nie pozo–
stała już żadna sprawna bateria,
do uruchomienia repliki broni.
Podczas imprezy wystrzelono
ponad 45 000 kulek i rozstrze-
lono ponad 200 tarcz i innych
celów.

Niewątpliwie, tak licznie
przybyłych na imprezę, miesz-
kańców Muszyny przyciągnęła
ciekawa propozycja aktywnego
spędzenia czasu, a gości spoza
gminy, oprócz atrakcji strzelec-
kich także walory turystyczne
Muszyny.

Starty indywidualne zostały
podzielone na trzy grupy wie-
kowe. W pierwszej grupie ry-

walizowały dzieci w wieku od
5 do 9 lat, w grupie drugiej
dzieci w wieku od 10 do 13 lat,
a w grupie trzeciej uczestnicy
od 14 roku życia wzwyż. 

W pierwszej grupie wystar-
towało 10 najmłodszych za-
wodników i wszyscy zostali
ogłoszeni zwycięzcami oraz
otrzymali upominki.

W grupie drugiej wystarto-
wało 19 zawodników. Zwycięzcą
został Bartosz Borowski, drugie
miejsce zajął Krzysztof Micha-
lik, a trzecie miejsce zajęła Pau-
lina Cisowska.

W trzeciej grupie wystarto-
wało 34 zawodników. Zwycięzcą
został Paweł Przanowski, drugie
miejsce zajął Oliwier Skarłosz,
a trzecie miejsce przypadło Da-
nielowi Porębie.

Osobną konkurencją były
zmagania drużynowe, w któ-
rych wystartowało 9 cztero–
i pięcioosobowych zespołów.
Zawody drużynowe przypomi-
nały regularną bitwę i dopiero

po trzygodzinnych zaciętych
zmaganiach udało się wyłonić
zwycięzców. Pierwsze miejsce
zajął Super Oddział Alfa Ko-
mando Delta, drugie miejsce
przypadło grupie SFS, a trzecie
zajęła grupa Bravo.

Organizatorem  Pierwszego
„Podzamkowego Strzelania”
było Stowarzyszenie Sportowo
–Historyczne „Dragon” w Mu-
szynie. Współorganizatorami
byli Zespół Szkolno–Przed-
szkolny w Muszynie oraz Miej-
sko–Gminny Ośrodek Kultury
w Muszynie. 

Impreza została zorganizo-
wana przy wsparciu finanso-
wym Stowarzyszenia „Klucz
Muszyński” w Muszynie

Ponadto wsparcia udzielił
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna,
a także Delikatesy „Centrum”
w Krynicy–Zdroju oraz sklep
„ShootGun” z  Nowego Są-
cza.
P. Główczyk i D.  Kocot

„Podzamkowe Strzelanie”  FOT. S.S.H.„DRAGON”
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23Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w  Muszynie wzbogaca
ofertę dla swoich pacjentów…

Szanowni Państwo,
Wychodząc naprzeciw obo-

wiązkowi informowania miesz-
kańców Miasta i Gminy Uzdro-
wiskowej Muszyna o przysłu-
gującym im prawie do korzy–
stania ze świadczeń podstawo-
wej opieki zdrowotnej pozwa-
lamy sobie na łamach biuletynu
informacyjnego przekazać Pań-
stwu najważniejsze informacje
o  funkcjonujących w naszej
gminie jednostkach podstawo-
wej opieki zdrowotnej.

Na terenie Muszyny prowa-
dzą działalność obecnie dwa
zakłady podstawowej opieki
zdrowotnej – Samodzielny Pu–
bliczny Zakład Podstawowej
Opieki Zdrowotnej – jednostka
organizacyjna Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna oraz
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Esculap” s.c., po-
siadający umowy na świadczenie
usług zdrowotnych z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia.
Obydwa zakłady zlokalizowane
są w tym samym budynku, przy
ul. Zefirka 6. Wymienione za-
kłady zapewniają swoim pa-
cjentom opiekę medyczną co-
dziennie od poniedziałku do
piątku w godz. od 8.00 do 18.00. 

Samodzielny Publiczny Za-
kład Podstawowej Opieki Zdro-
wotnej w Muszynie oprócz pod-
stawowej opieki lekarskiej, daje
możliwość wykonania szerokiej
gamy badań laboratoryjnych
na miejscu jak i szansę skorzy–
stania z  odnowionej bazy re-
habilitacyjnej. Na podstawie
zawartej umowy o współpracy
ze Szpitalem w Krynicy–Zdroju,
pacjenci maja dostęp do wysoko
specjalistycznych badań labo-
ratoryjnych (np. hormony czy
markery nowotworowe), bez
konieczności podróży do szpi-
tala w Krynicy–Zdroju. Ponadto
każdy z mieszkańców, który
chciałby wykonać kompleksowe
badania, może skorzystać z ofer-
ty pakietów badań laboratoryj-
nych wykonywanych przez la-
boratorium SPZPOZ w Mu-
szynie np. panel kardiologiczny,
diabetologiczny, tarczycowy,
podstawowy i panel dla kobiet
ciężarnych.

Warto również nadmienić,
że w miesiącu czerwcu baza re-
habilitacyjna ośrodka zdrowia
została wyremontowana tak by
pacjenci w komfortowych wa-
runkach mogli korzystać z za-
biegów. Każdy kto miał okazję
skorzystać z bazy rehabilitacyj-
nej wie, że czas oczekiwania
w ośrodku zdrowia jest najkrót-
szy, maksymalny wyznaczony
termin na zabiegi rehabilitacyjne
wynosi 2 tygodnie. Pacjenci
SPZPOZ korzystają z zabiegów
całkowicie za darmo, ponadto
istnieje możliwość wykupienia
zabiegów w bardzo konkuren-
cyjnych cenach. 

Wychodząc naprzeciw po-
trzebom pacjentów SPZPOZ,
w ostatnim czasie uruchomione
zostały konsultacje specjalis-
tyczne: kardiologiczna, diabe-
tologiczna, reumatologiczna
oraz endokrynologiczna. Wy-
starczy zgłosić chęć odbycia wi-
zyty u któregoś ze specjalistów
w okienku rejestracyjnym
w ośrodku zdrowia osobiście
lub telefonicznie, a zostaniecie
Państwo powiadomieni o kon-
kretnej dacie i godzinie Waszej
wizyty u specjalisty. Z radością
chcemy również Państwa po-
informować, że z początkiem
października ośrodek zdrowia
uruchomił również konsultacje
ginekologiczno–położnicze dla

pacjentów SPZPOZ w Muszy-
nie. Gabinet jest czynny jeden
raz w  tygodniu, w  każdy po-
niedziałek w godzinach popo-
łudniowych. Mamy nadzieję,
że zgłaszana tak często przez
Państwa potrzeba uruchomienia
poradni ginekologicznej w Mu-
szynie spełni Państwa oczeki-
wania oraz, że pacjenci będą
chętnie korzystać, bowiem dal-
sze prowadzenie uzależnione
będzie od ilości korzystających
osób. Z myślą o pacjentach,
którzy wybrali kompleksową
opiekę przez lekarza, pielęg-
niarkę środowiskową i położną
pracujących w SPZPOZ, pod-
jęto decyzję o uruchomieniu
powyższych konsultacji specja-
listycznych, które w pełni fi-
nansowane są ze środków włas-
nych SPZPOZ w Muszynie. 

W celu podnoszenia jakości
usług ośrodka zdrowia, w mie-
siącu wrześniu zakupiony został
nowoczesny aparat USG, który
wykorzystany zostanie nie tylko
w gabinecie ginekologiczno–
położniczym ale także w pod-
stawowej opiece zdrowotnej co
pozwoli na lepsze rozpoznanie
chorób, doskonalenie stawia-
nych diagnoz zarówno u osób
dorosłych jak i u niemowląt
i dzieci. 

Warto również w tym miej-
scu przypomnieć, iż w ramach

podstawowej opieki zdrowotnej
każdy pacjent ma zagwaranto-
waną opiekę pielęgniarską oraz
opiekę położnej. Pielęgniarkami
środowiskowymi pracującymi
dla pacjentów SPZPOZ w Mu-
szynie są Panie: Barbara Kału-
zińska, Zofia Koszyk oraz Maria
Ruchałowska. Położną jest Pani
Janina Motyka, dyplomowana
położna, na co dzień pracująca
na oddziale ginekologiczno–
położniczym w Szpitalu w Kry-
nicy–Zdroju. Jeżeli stan zdrowia
pacjenta nie pozwala na własny
przyjazd na zastrzyki, kroplów-
kę, pobór krwi do badań  itp.
warto pamiętać, że te panie
chętnie do Państwa przyjadą
w ramach sprawowanej opieki
pielęgniarskiej.  I warto o nią
pytać. Również panie, które są
w ciąży, mogą umówić się z po-
łożną na miejscu w  ośrodku
zdrowia na wizytę, podczas któ-
rej mają szansę zapytać o wszyst-
ko co wiąże się z planowanym
porodem i wizytą w szpitalu.
Jest to najlepsza okazja by przy-
gotować się do tego jakże waż-
nego wydarzenia. 

W celu wyjaśnienia zmian,
które nastąpiły w ostatnim cza-
sie, informujemy, iż pracujące
jeszcze do niedawna w SPZPOZ
pielęgniarki środowiskowe (Ja-
nina Homa, Małgorzata Wi-
lusz) i położna (Czesława Li-
śkiewicz), które założyły firmę
NURSE–MED s.c., od miesiąca
czerwca br. świadczą usługi na
rzecz Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej „ESCU-
LAP” s.c., będąc jego podwy-
konawcą usług pielęgniarskich
i położniczych. Oznacza to, że
pacjenci podpisujący deklaracje
pielęgniarkom z firmy NUR-
SE–MED s.c. przechodzą pod
opiekę pielęgniarską do firmy
NZOZ Esculap. 

Wszelkie informacje doty-
czące opieki zdrowotnej
w SPZPOZ w Muszynie można
uzyskać pod numerem telefonu
18 471 40 37. Zapraszamy do
korzystania z oferty ośrodka
zdrowia w Muszynie!
K. Kucia–Garncarczyk
Dyrektor SPZPOZ 
w Muszynie 

Odremontowana baza rehabilitacyjna SPZPOZ FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA
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24 Oddajmy głos osiedlom i sołectwom
Niech sami mówią o sobie
Tym razem Osiedle Zazamcze w Muszynie

Osiedle „Zazam-
cze”–   jedno z pię-
ciu osiedli Miasta
i Gminy Uzdrowi-

skowej Muszyna, jest mło-
dym Osiedlem powstałym po
wyborach samorządowych
w 1999 r. Obejmuje obszar
Muszyny, która szczyci się
bogatymi walorami przyrod-
niczymi jak: góra Zamkowa
z XIV wiecznym zamkiem
(w trakcie rekonstrukcji), rze-
ka Poprad,  potok Szczawnik
z malowniczymi kaskadami,
Rezerwat Przyrodniczy
„Obrożyska”– 80 ha lipy
drobnolistnej.

Terenem działalności Za-
rządu Osiedla są ulice:  Za-
zamcze, Lipowa, Nowa, Zie-
lona i Basztowa. Zlokalizo-
wane są tutaj Komisariat Po-
licji, Centrum Edukacji Za-
wodowej Resortu Finansów,
Przedsiębiorstwo Robót Bu-
dowlanych i Transportowych
„Cechini” oraz rozlewnie wód
mineralnych „Muszynianka”
i „Cechini”, Dom Pomocy
Społecznej „Jar”, sanatoria,
pensjonaty i ośrodki wcza-
sowe.

W dniu 25 maja 1999 r.
na I posiedzeniu Zarządu
Osiedla przyjęto harmono-
gram realizacji przedsięwzięć
w Osiedlu „Zazamcze” na
lata 1999–2002 r. Powyższy
harmonogram miał na celu,
wykorzystując dotychczaso-
we dokonania jak również
walory krajoznawcze, stwo-
rzenie na bazie potoku
Szczawnik – Parku rekreacji
i wypoczynku dla mieszkań-
ców Muszyny, jak i wczaso-
wiczów, przyjezdnych gości
oraz stworzenie szlaków tu-
rystycznych do parku Za-
mkowego i do Rezerwatu Li-
powego „Obrożyska”.

Powyżej przedstawiona
koncepcja zakładała
realizację następujących
przedsięwzięć:
aOczyszczenie koryta poto-

ku Szczawnik z naniesio-
nego przez wodę mułu, żwi-
ru i piachu oraz naprawę
infrastruktury brzegowej.

aPrzebudowę istniejącej
ścieżki spacerowej (żwiro-
wej) wzdłuż potoku
Szczawnik brzegu lewego
na ścieżkę spacerowo–ro-
werową z kostki brukowej
wraz z oświetleniem par-
kowym.

aPo prawej stronie potoku
urządzić park wycinając
mało przydatne drzewa

i krzewy, wykosić wysokie
trawy, wyrównać teren,
urządzić ścieżki żwirowe,
ustawić ławki i kosze na
śmieci oraz WC.

aModernizacja drogi ul. Zie-
lonej II (górna) z na-
wierzchni żwirowej na asfalt
na odcinku około 450 m.

aUłożenie chodnika z kostki
brukowej na ul. Zielonej
i Nowej oraz oświetlenie
uliczne.

aBudowa placu zabaw dla
dzieci.

aBudowa parkingu dla sa-
mochodów osobowych.

aUporządkowanie terenu
miedzy górą Zamkową, a te-
renem kolejowym.
To tylko niektóre ważne

zagadnienia do realizacji.
Przez następne kadencje

samorządu Osiedla w latach
2003–2006, 2007–2010 i 2011–
2014 każdorazowo opraco-
wano i przyjęto harmonogra-
my, w których zawarte były
problemy wymagające reali-
zacji.

Praca społeczna jest bar-
dzo trudna na najniższym
szczeblu bezpośrednio z lud-
nością Osiedla – wymaga
dużo cierpliwości, zaangażo-
wania i uporu, aby przedsta-
wić problemy Osiedla do
władz Gminy.

Od 1999 r. do dnia dzi-
siejszego pełnię funkcję
przewodniczącego Zarządu
Osiedla, społeczeństwo
Osiedla zaufało mi i powie-
rzyło na dwie kadencje
funkcje radnego MiGU Mu-
szyna.

Stan infrastruktury i po-
rządków w okresie od 1999–
2010 r. pozostawiał wiele do
życzenia, dużo zaniedbań
i braków trzeba było usunąć,
zmienić mentalność społecz-
ną mieszkańców tak, aby
uwierzyli, że może być lepiej
i piękniej. W tym celu prócz
członków Zarządu powołano
aktyw społeczny osiedla, któ-
ry wspierał działanie zarządu
w realizacji zadań ujętych
w harmonogramach.

Najważniejszymi celami
do realizacji było oczyszcza-
nie potoku Szczawnik
z mułu, piasku i żwiru nie-
czyszczony od kilku lat, bu-
dowa ścieżek spacerowo– ro-
werowych i odbudowa za-
mku.

Wielu mieszkańców nie
wierzyło, aby te plany mogły
być zrealizowane, ale Zarząd
osiedla i aktyw społeczny był
zdeterminowany i szukał

wsparcia u władz Gminy oraz
sponsorów do realizacji
szczytnych celów, aby osiedle
stało się wzorowym.

Powstał pomysł zorgani-
zowania konkursu „Najpięk-
niejsza posesja i ogród
w Osiedlu Zazamcze”. Pierw-
szy konkurs prowadziła Pani
Barbara Barszcz, która miała
najpiękniejszą posesję. Pat-
ronat nad konkursem objął
Burmistrz Muszyny, który
ufundował puchar przechod-
ni i dyplomy a sponsorzy
Firma „Cechini” nagrody rze-
czowe dla zwycięzców oraz
biesiadę przy ognisku i or-
kiestrze. W sumie zorgani-
zowano 7 takich konkursów.
Te konkursy spełniły 2 cele:
po pierwsze Osiedle wypięk-
niało, po drugie społeczeń-
stwo się zintegrowało i lepiej
zrozumiało konieczność pra-
cy na rzecz osiedla.

Od jesieni 2010 roku osied-
le „Zazamcze” dostało histo-
ryczną szansę. Burmistrzem
Gminy Muszyna został wy-
brany wybitny samorządo-
wiec mgr Jan Golba i w tym
czasie otrzymaliśmy dotację
z UE. Wartość dofinansowa-
nia 6.666 666 zł na budowę
Miejskiego Parku Zdrojowe-
go „Baszta” w Uzdrowisku
Muszyna, który obejmuje ob-
szar pomiędzy potokiem Mu-
szynka, a ul. Zieloną. W ob-
rębie tego parku płynie uro-
czy potok Szczawnik, a także
znajduje się wzgórze „Baszta”
521 m n.p.m. z rekonstruo-
wanym zamkiem.

Należy podkreślić, że
opracowane plany określone
w harmonogramach rozwoju
osiedla po 10 latach są reali-
zowane, zmieniają całą in-
frastrukturę osiedla.

Aby dokładnie
zobrazować skalę tego
przedsięwzięcia wymienić
należy najważniejsze
zadania:
aBudowa parku rekreacji

i wypoczynku.
aRekonstrukcja zamku na

górze „Baszta”.
aOczyszczenie potoku

Szczawnik.
aPrzebudowa pijalni wody

mineralnej „Józef”
i „Anna”.

aBudowa dwóch nowych
mostów nad potokiem
Szczawnik.

aPrzebudowa generalna
wraz z nowym oświetleniem
ulicznym ulic: Nowa, Zie-
lona i obecnie Basztowa.

aPrzebudowa skweru przy
ul. Zazamcze i budowa
ścieżki spacerowej wraz
z oświetleniem parkowym
na górze „Baszta” – (w trak-
cie realizacji).
Wszystkie problemy, które

pojawiły się w czasie realizacji
Parku zostały pozytywnie za-
łatwione. Cieszy nas atmo-
sfera pozytywnego działania
i sięganie do nowych pomy-
słów. Te fakty mobilizują spo-
łeczność osiedla do twórczych
działań.

Zarząd Osiedla Zazamcze
serdecznie dziękuje władzom
Muszyny, a szczególnie Bur-
mistrzowi mgr Janowi Gol-
bie, który wspierał nas w cza-
sie realizacji tego projektu.
Kończąc prezentacje osiedla
Zazamcze Zarząd zwraca się
z prośbą o realizację trzech
zadań, które nie zostały wy-
konane gdyż nie były objęte
projektem „BASZTA” i tak:
aDokończenie oczyszczania

potoku Szczawnik od mos-
tu przy studni osiedlowej
do tamy koło Złockiego.

aPrzebudowa ul. Zielonej–
górna część i połączenia jej
z ul. Zieloną – główną po-
przez wąwóz ustanawiając
ją, jako jednokierunkową.

aWyznaczenie i urządzenie
szlaków turystycznych na
trasach:
– do lasu lipowego Obro-

żyska od ul.Zazamcze
ul. Zieloną przez wą-
wóz,

– na górę Zamkową od
ul. Zazamcze, ul. Nową
koło „CELNIKA” do
góry Koziejówka.

Mam nadzieję, że przed-
stawione informacje przybliżą
Państwu kierunki rozwoju
naszego Osiedla, a także po-
zwolą na refleksję związaną
z jego przeszłością.

Zarząd Osiedla Zazamcze
1. Jan Serafin – przewodni-
czący
2. Tomasz Bober – zastępca
przewodniczącego
3. Monika Kowal – sekre-
tarz
4. Zdzisław Pelaczyk – czło-
nek Zarządu
5. Zbigniew Kowal – członek
Zarządu

Życzymy powodzenia pa-
nie Burmistrzu w dalszej rea-
lizacji swoich planów zwią-
zanych z zamkiem na górze
„Baszta”.
J. Serafin


