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Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego, pragniemy złożyć Państwu serdeczne 

życzenia miłości, radości i spokoju.

Niech te piękne święta będą prawdziwym przeżyciem, 
umocnieniem polskiej i chrześcijańskiej tradycji. 

Niech Zmartwychwstały Chrystus napełnia prawdziwym 
pokojem, daje siłę do pokonywania trudności, 

obdarzając wszelkimi potrzebnymi łaskami 
i błogosławieństwem. 

Ufamy, że nie zabraknie obfitości na świątecznym
 stole, dopisze dobre zdrowie, siły i wszelka pomyślność, 

a chwile spędzone z najbliższymi  w rodzinnym gronie 
przyniosą moc pozytywnych doświadczeń i emocji. 

Życzymy by nadchodzące
Święta umocniły nas we wzajemnej życzliwości, abyśmy

w zdrowiu i spokoju, w gronie rodziny i przyjaciół 
odnaleźli świat prawdziwych i nieprzemijających 

wartości. 
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(Nie)śmiało możemy stwierdzić, że
zakończyliśmy sezon zimowy w Gminie 

B
ocian przyleciał, 
pojawiły się 
krokusy,  
a w powietrzu 

czuć wiosnę. Miejmy 
nadzieję, że śnieg już nam 
odpuścił. Teraz tylko 
wiosenne porządki i już 
nikt o zimie pamiętać nie 
będzie. Ładna pogoda 
w Muszynie oznacza jedno. 
Inwestycje zaczynają 
nabierać tempa. 
W trosce o stabilny rozwój 
gminy, poprawę warunków 
życia mieszkańców celem 
nadrzędnym są inwestycje 
w uzdrowisku, które mają 
służyć przede wszystkim 
dobru mieszkańców oraz 
przyciągnąć przedsiębior-
ców, turystów i gości do 
Muszyny.
       W Muszynie cały czas 
przybywa nowych inwesty-
cji  i sporo osób chcąc 
zobaczyć nowe miejsca, 
wraca złapać oddech 
właśnie tu! Realizowanych 
działań przez Gminę jest tak 
dużo, że jedno jest pewne 
możemy być szczęśliwi, że 
w Muszynie tyle się dzieje! 
Stale pracujemy nad 
pozyskaniem środków na 
nowe strategiczne inwesty-
cje w naszej Gminie.
Inwestycje, które obecnie 
realizujemy są finansowane 
ze środków pochodzących 
z Unii Europejskiej jak 
i własnych. 
     Wspomnieliśmy wcześ-
niej o szczęściu, że możemy 
realizować tyle inwestycji, 
więc skoro o szczęściu 
mowa, to już dziś możemy 
pochwalić się kolejnym 
projektem na który, 
otrzymaliśmy dofinansowa-
nie. W ramach Programu 
Współpracy Transgranicz-
nej gmina uzyskała 
dofinansowanie w kwocie 
2 340 955 euro na:
ź renowację i rozbudowę 

ruin średniowiecznego 
zamku w Muszynie 
wraz z zagospodarowa-
niem bezpośredniego 
otoczenia zamku, 

ź przebudowę i renowację 
budynku wieży – baszty, 

ź budowę miejsca 
widokowego,

ź odbudowę zamkowej 
studni, 

ź wyznaczenie ścieżki 
dydaktycznej, 

ź budowę kładki, 
ź montaż elementów małej 

architektury, sanitariatów 
wraz z niezbędnymi 
instalacjami. 

   Projekt zakłada również 
organizację wydarzeń 
kulturalno-integracyjnych 
oraz wydanie publikacji 
służących promocji 
dziedzictwa kulturowego 
pogranicza.

Budowa ogrodów 
tematycznych w Parku 

Zapopradzie w Uzdrowisku 
Muszyna

     Zakończone zostały prace 
związane z realizacją tego 
projektu. Wykonawcą robót  
budowlanych było Przedsię-

Wizualizacja zamku po rewitalizacji FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA

Wizualizacja punktu widokowego w miejscu dawnej części mieszkalnej zamku FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA
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(Nie)śmiało możemy stwierdzić, że
zakończyliśmy sezon zimowy w Gminie c.d. 
biorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. 
w Muszynie. Całość 
zadania wykonano za 
kwotę: 5 106 661 zł,
Założeniem projektu było 
zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej 
poprzez wybudowanie 
Pawilonu Muzycznego, 
wykonanie ścieżek 
spacerowych oraz obiektów 
małej architektury, aby 
służyć aktywnie wypoczy-
wającym turystom parku 
uzdrowiskowego, 
spełniającego oczekiwania, 
jakie współcześnie stawia 
się przed uzdrowiskową 
przestrzenią oraz terenami 
zieleni zorganizowanej. 
Zrealizowany projekt miał 
na celu ożywić teren 
i wprowadzić do parku 
nowe atrakcje i formy 
spędzania czasu. Już teraz 
możemy śmiało potwier-
dzić, że założenia okazały 
się słuszne. Już w okresie 
zimowym miejsce to było 
szczególnie odwiedzane. 
Przewiduje się w przyszło-
ści wprowadzenie na stałe 
elementów rozrywki, 
rekreacji i edukacji, a także 
miejsca na sezonowe 
i okazyjne wydarzenia oraz 
imprezy kulturalne i eduka-
cyjne. Na tym obszarze 
wprowadzono „nowe 
przestrzenie”, których 
dotychczas brakowało 
w parku i jego otoczeniu 
(np. Pawilon Muzyczny, 
ogród w stylu nowoczes-
nym, ogród skalny, ogród 
baśni i legend). Całość 
parku składa się z poszcze-
gólnych stref - ogrodów, 
które stanowią same 
w sobie odrębny element, 
a łącznie tworzą harmo-
nijną, przemyślaną i spójną 
całość.
      Taka kompozycja 
będzie kolejną atrakcją dla 
osób odwiedzających 
Muszynę i jej okolicę.

Budowa strefy 
wypoczynkowo-

rekreacyjnej w Parku  
„Zapopradzie”

Kolejny projekt związany 
z przestrzenią uzdrowiskową, 
który obecnie jest realizo-
wany. Wykonawcą jest Firma 
Handlowa „MIKULEC”, 
Biała Niżna 504, 33-330 
Grybów. Koszt projektu 
realizowanego w formule 
zaprojektuj – wybuduj to 
6 367 710 zł. Zakończenie 
prac planowane jest jesienią 
br. Założeniem projektu jest 

Oczko wodne, w tle pawilon muzyczny w „Ogrodach Sensorycznych” FOT. K. ROGOZIŃSKI

Ogród baśni i legend o Muszynie w „Ogrodach Sensorycznych” FOT. M. ZWIERZ

Plac budowy przy „Ogrodach Miłości” na „Zapopradziu”  FOT. M. ZWIERZ
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(Nie)śmiało możemy stwierdzić, że
zakończyliśmy sezon zimowy w Gminie c.d. 

stworzenie nowoczesnego 
parku uzdrowiskowego 
o pow. ok. 3 ha w Muszy-
nie, na który składać się 
będzie:
ź Staw rekreacyjny 

o nieregularnej linii 
brzegowej odzwiercie-
dlający naturalne 
rozlewisko i roślinność, 
gdzie znajdą miejsce 
dzikie zwierzęta 

(np. żaby, traszki). Na 
obszarze stawu będzie się 
znajdować owalna ptasia 
wyspa. W znacznej części 
linia brzegowa porośnięta 
będzie krzewami i szuwa-
rami np. z trzciny 
pospolitej, pałki szeroko-
listnej z przeznaczeniem 
dla kolonii lęgowych 
ptaków, które mają 
stanowić atrakcję 

przyrodniczą. Wokół 
stawu znajdować się będą 
plaże zintegrowane 
z alejkami spacerowymi 
okalającymi staw. 
Wykonana zostanie 
fontanna napowietrzająca 
toń stawu, molo i kładka.

ź Woliery z ptakami 
ozdobnymi, które mają 
służyć poprawieniu 
estetyki i wzbogaceniu 

ogrodu. Wnętrza klatek 
zaaranżowane będą 
poprzez nasadzenia 
drzewek i krzewów 
odpowiednich dla danego 
gatunku ptaków. 

ź Budynki: pawilon letni, 
pawilon gospodarczy.

ź Ogrody tematyczne: 
antyczny, nowoczesny, 
skalny, francuski.

ź Promenada spacerowa.

Plac budowy przy „Ogrodach Miłości” na „Zapopradziu”  FOT. M. OBIDOWSKI

Budowana ścieżka rowerowa w Andrzejówce FOT. M. ZWIERZ, M. OBIDOWSKI

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 971 

polegająca na budowie 
ścieżki rowerowej 
w m. Andrzejówka 

   W ramach projektu budowy 
trasy EuroVelo11 powstaje 
kolejny odcinek ścieżek 
rowerowych na terenie naszej 
gminy. Prace realizowane 
przez Przedsiębiorstwo 
Budowlano Usługowe 
ZIBUD Grzegorz Zając, 
34-608 Kamienica 477, 
za kwotę 2 078 991 zł 
zakończone zostaną do końca 
czerwca br.

(RED) 



6Inwestycje realizowane przez Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., a także
Spółkę Zapopradzie w Muszynie nabierają tempa…

M
ożna powie-
dzieć, że dla 
PGK w Mu-
szynie, a tak-

że funkcjonującej od tamte-
go roku Spółki Zapopradzie 
sezon inwestycyjny trwa 
prawie cały rok. Jak pisali-
śmy w ostatnim wydaniu 
biuletynu informacyjnego 
z uwagi na rosnącą ilość 
zadań realizowanych przez 
PGK, zarówno tych powie-
rzonych przez MiGU 
Muszyna oraz tych pozy-
skanych przez spółkę 
w drodze przetargowej 
nastąpił podział PGK 
poprzez wydzielenie 
zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa.  
W wyniku tego podziału 
powstała Spółka Zapopra-
dzie, która ma za zadanie 
prowadzenie działań 
komercyjnych, w  tym 
działalności budowlanej, 
rekreacyjno-sportowej czy 
restauracyjnej. Początek 
roku to dla spółek czas 
zakończania bardzo ważniej 
dla uzdrowiska inwestycji 
tj. Budowy ogrodów 
tematycznych w Parku 
Zapopradzie. Całkowita 
wartość tego zadania 
wyniosła: 5 630 631 zł. 
Dzięki realizacji tego 
przedsięwzięcia Muszyna 
wzbogaciła się o kolejne 
atrakcje takie jak:  ogrody 
tematyczne składające się 
z ogrodu nowoczesnego, 
skalnego, baśni i legend, 
obiekty małej architektury, 
jaskinie, chaty itp. Perełką 
tego przedsięwzięcia stał się 
pawilon muzyczny, który 
jest doskonale wkompono-
wany w zbocze góry 
i wyposażony w taras 
widokowy,  będzie pełnił 
funkcję wypoczynkową. 

W obiekcie uruchomiona 
początkiem maja br. zostanie 
kawiarnia, której dzierżawcą 
będzie Spółka Zapopradzie. 
Obiekt ze względu na 
lokalizację będzie doskona-
łym miejscem na organizo-
wanie różnego rodzaju spo-
tkań i imprez okolicznościo-
wych, a nawet koncertów. 
Powyżej zamieszczamy 
wizualizację pawilonu 
muzycznego. 
     Dla Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej 
okres wiosny to czas  
zintensyfikowania działań 
o charakterze inwestycyj-
nym, w tym kontynuacja 

trwającego już od 2017 roku 
kluczowego projektu pn. 
„Uporządkowanie gospodar-
ki wodno-kanalizacyjnej na 
terenie MiGU Muszyna. 
Dynamicznie postępują prace 
przy obecnej oczyszczalni 
ścieków w Muszynie. 
Wykonawca, czyli 
konsorcjum firm: 
SCHWANDER POLSKA, 
P.U.P.H. „OTECH" Sp. z o.o. 
i Zakład Budownictwa 
Ogólnego ŚWIERCZEK 
Sp. z o.o. realizuje kontrakt, 
który opiewa na kwotę 
niemal 29 mln. To najkosz-
towniejsza inwestycja w pro-
jekcie, której zakończenie 

planowane jest na  marzec 
2020 r. Na kolejnej stronie 
zamieszczamy zdjęcie 
ukazujące tylko fragment 
placu budowy. Już teraz 
widać na zdjęciu ogrom prac, 
które trzeba tutaj jeszcze 
wykonać. 
Trwają równolegle prace 
w innych miejscach  naszej 
gminy. Spółka podpisała 
umowę z firmą Nowel Paweł 
Nowak, która obecnie 
prowadzi prace przy ujęciu 
wody „Szczawnik”, a w naj-
bliższym czasie również 
wybuduje drugie ujęcie wody 
„Jasieńczyk”. Podjęto 
również pierwsze kroki 
zmierzające do przebudowy 
stacji uzdatniana wody. 
Realizacja inwestycji, która 
opiewa na kwotę prawie 10 
mln nastąpi w dwóch 
częściach. Pierwszy etap 
zgodnie z umową podpisaną 
dnia 18 stycznia 2019 r. 
z wymienionym wyżej 
wykonawcą obejmuje 
rozbudowę obiektów wraz 
z niezbędną infrastrukturą 
techniczną. Drugi etap 
inwestycji obejmuje 
rozbiórki oraz zagospodaro-
wanie terenu i w najbliższym 
czasie zostanie  ogłoszone 
postępowanie przetargowe 
celem wyłonienia 
wykonawcy zadania. 
     Na poprawę sieci wodo-
ciągowej mogą już w najbliż-
szym czasie liczyć mieszkań-
cy ul. Polnej i Słonecznej 
w Muszynie. Spółka podpi-
sała umowę z firmą  PHU 
„INKO 2001” K.Łukasik, 
K. Kaczor, J. Majewski 
spółka jawna. To kolejny 
krok do realizacji tej 
niezwykle  ważnej 
inwestycji, na którą miasto 
czeka od wielu lat.
Równolegle prowadzone są 

Wizualizacja wnętrza pawilonu muzycznego w ogrodach sensorycznych
FOT. ARCH. ZAPOPRADZIE

Wizualizacja wnętrza pawilonu muzycznego w ogrodach sensorycznych
FOT. ARCH. ZAPOPRADZIE
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prace remontowe związane 
z wymianą sieci kanaliza-
cyjnej przez konsorcjum 
firm: BLEJKAN-TERLAN-
INFRA, a także prace 
związane z wymianą sieci 
wodociągowej, realizowane 
z kolei przez konsorcjum 
MACHNIK-KRISBUD. 
Realizacja wymienionych 
wyżej przedsięwzięć 
z pewnością powoduje 
utrudnienia w ruchu i  inne 
niedogodności terenowe, 
dlatego prosimy mieszkań-
ców o wyrozumiałość i cier-
pliwość, aż do momentu 
całkowitego ukończenia 
poszczególnych etapów 
zadania.
Spółka nadal nie wyłoniła 
wykonawcy na wykonanie 
modernizacji przepompow-
ni ścieków przy ul. Lipowej 
wraz z kolektorem sanitar-
nym doprowadzającym 
ścieki do oczyszczalni 
ścieków w Muszynie, mimo 
już dwukrotnej próby wyło-
nienia wykonawcy ponie-
waż kwoty ofertowe prze-
kraczały możliwości finan-
sowe spółki. W tej sytuacji 
konieczne było dokonanie 
pewnych zmian w doku-
mentacji i ponowne urucho-
mienie już trzeciego postę-
powania przetargowego.
     W trosce o uporządko-
wanie gospodarki odpadami 
komunalnymi oraz ograni-
czenie uciążliwości dla 
elementów środowiska 
naturalnego, spowodowa-
nych bytowaniem człowie-
ka na terenie Miasta i Gmi-
ny Uzdrowiskowej Muszy-
na  PGK sp. z o.o. w Mu-
szynie przystąpiło do 
realizacji, w ramach RPO 
Województwa Małopolskie-
go na lata 2014-2020 
projektów w zakresie 
Punktów Selektywnej 
Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK).  
Planowany całkowity koszt 
całego zadania to kwota 
3 156 500 zł brutto. 
Aktualnie trwa postępowa-
nie przetargowe, które 

zostało ogłoszone 26 marca 
2019 r. w celu wyłonienia 
wykonawcy(-ów) na budowę 
punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych na 
działce nr ew. 1386/10 
w Muszynie (teren przy 
oczyszczalni ścieków). 
Przedsięwzięcie obejmuje 
budowę obiektów, tj. punkt 
przeładunkowy, zadaszone 
boksy na odpady 
biodegradowalne, stanowiska 
na kontenery KP 7 i KP 36, 
jak również otwarte 
stanowiska kontenerów KP 7 
i wiatę GPZON. PSZOK 
wyposażony będzie 
w pojemniki dostosowane do 
gromadzenia odpadów. 
Poczyniliśmy także kroki 
w kierunku wyboru wyko-
nawców na nadzór nad 
jakością wykonania robót 
budowlanych oraz działania 
informacyjno-promocyjne.
Jeszcze w tym roku 

chcielibyśmy również 
ogłosić postępowania 
o udzielenie zamówienia 
publicznego w ramach 
drugiego projektu na remont 
i rozbudowę punktu selek-
tywnej zbiórki odpadów 
komunalnych na działce nr 
ew. 110/8 oraz 110/9, obręb 
Powroźnik gmina Muszyna. 
Nasza spółka komunalna, 
która od kwietnia tego roku 
realizuje usługę wywozu 
odpadów według nowego 
harmonogramu odbioru 
odpadów komunalnych 
zakupiła kolejny specjali-
styczny samochód do 
wywozu nieczystości stałych 
(śmieciarkę). 
Realizowane zadania 
związane z gospodarką 
odpadami i ochroną 
powierzchni ziemi mają na 
celu poprawę warunków 
życia, stanu zdrowia 
mieszkańców oraz 

środowiska na terenie gminy, 
a także są odpowiedzią na 
zmiany zachodzące w Pol-
sce, w tym również te wyni-
kające z przepisów Unii 
Europejskiej. 
Działania z zakresu gospo-
darki wodno-ściekowej nie 
są jedynymi działaniami 
realizowanymi przy wsparciu 
środków zewnętrznych. 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej sp. z o.o. w Mu-
szynie uzyskało kolejne 
dofinansowanie, tym razem 
z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych na poprawę 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Przy współudziale 
tych funduszy zostaną 
zakupione środki techniczne, 
tj. podest ruchomy przejezd-
ny, zabezpieczenia do 
wykopów ziemnych, 2 
przyczepy ze znakiem U26a, 
75 szt. barier oraz  40 szt. 
pachołków drogowych. 
Urządzenia te będą służyły 
do przygotowania, zabezpie-
czenia i oznakowanie prowa-
dzonych robót, a także za-
pewnią większe bezpieczeń-
stwo uczestnikom ruchu oraz 
osobom pracującym. 
Całkowity koszt przedsię-
wzięcia brutto wynosi 
136 369 zł, w tym środki
z ZUS to 81 821 zł. 

Plac budowy nowej oczyszczalni ścieków w Muszynie FOT. ARCH. PGK 

Plac budowy nowej oczyszczalni ścieków w Muszynie FOT. ARCH. PGK 

Miłych i pogodnych 
Świąt Wielkanocnych, 
wielu radosnych chwil 

spędzonychw gronie rodziny
 oraz dobrego wiosennego

 nastroju  życzy 
Prezes Zarządu 

Mariusz Rymarczyk

7Inwestycje realizowane przez Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , a także c.d. 
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Dlaczego za śmieci płacimy więcej?

S
ytuacja panująca na 
rynku w zakresie 
znaczącego 
wzrostu cen za 

odbiór i zagospodarowani 
odpadów komunalnych 
i segregowanych przez 
Regionalne Instalacje 
Przetwarzania i Odbioru 
Odpadów wymusiła na 
Gminach konieczność 
podniesienia 
obowiązujących opłat. 

     Niewątpliwie na zmianę 
obowiązujących cen mają 
wpływ nałożone od 2019 r. 
dodatkowe obowiązki na 
podmioty zajmujące się 
gospodarką odpadami, 
w związku z magazynowa-
niem i przetwarzaniem 
odpadów:
1) opracowywanie operatu 
przeciwpożarowego miejsc 
magazynowania odpadów,
2) instalacja monitoringu 
wizyjnego miejsc 
magazynowania odpadów / 
składowisk śmieci,
3) zawarcie odpowiedniej 
polisy ubezpieczeniowej 
jako zabezpieczenie 
roszczeń na wypadek szkód 
w środowisku. 
     Na wzrost opłat ma 
wpływ również obowiązu-
jąca opłata Urzędu 
Marszałkowskiego za 
korzystanie ze środowiska 
za deponowanie odpadów 
na składowiskach, która jest 
wnoszona do budżetu 
państwa przez RIPOK-i.
Opłata ta co roku ulega 
znaczącemu podwyższeniu; 
w roku 2018 – 140 zł/tonę, 
w roku 2019 – 170 zł/tonę, 
w roku 2020 planowana jest 
opłata w wysokości aż 
240 zł/tonę. 
     Do tego dochodzi wzrost 
kosztów robocizny - mini-
malnego wynagrodzenia 
wynikającego z Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów 
z dnia 11.09.2018r. w spra-
wie wysokości minimalne-
go wynagrodzenia za pracę 
oraz wysokości minimalnej 
stawki godzinowej 

w 2019 r., wzrost cen paliwa, 
cen energii.
Znaczący wzrost kosztów 
potwierdzają przeprowadzo-
ne kolejne postępowania 
przetargowe na odbiór 
i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych 
i segregowanych.

    Po piątym przetargu mamy 
nadzieję, że uda się wyłonić 
Wykonawcę, który będzie 
odbierał i zagospodarowywał 
odpady z tworzyw sztucz-
nych. W postępowaniu 
uczestniczyły dwie firmy:
- Cena najkorzystniejszej 
oferty opiewa na kwotę 
136 417,50 zł, co w przeli-
czeniu na stawkę brutto za 
1 tonę zagospodarowania 
odpadów z tworzyw 
sztucznych wynosi 464,40 zł. 
- Wartość drugiej oferty na 
odbiór tworzyw sztucznych 
wynosi aż 317 250,00 zł, co 
w przeliczeniu na stawkę 
brutto za 1 tonę zagospoda-
rowania odpadów z tworzyw 
sztucznych wynosi 
1 080,00 zł. 
    Postępowanie przetargowe 
pokazuje aktualną wysokość 
cen za odbiór z terenu Gminy 
Muszyna i zagospodarowa-
nie odpadów wielkogabary-
towych (928,80 zł za 1 tonę) 
i biodegradowalnych 
(756,00 zł za 1 tonę). Zbyt 
wysokie ceny przyczyniły się 
do unieważnienia postępo-
wania w tym zakresie. 

     W celu ograniczenia 
kosztów zarówno odpady; 
segregowane, wielkogaba-
rytowe, jak i odpady 
biodegradowalne będą 
odbierane przez PGK 
sp. z o.o. w Muszynie 
i dostarczane własnym 
transportem bezpośrednio do 
Regionalnych Instalacji 
Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych (RIPOK). 
Rozwiązanie takie jest 
korzystniejsze, bowiem 
aktualnie stawki opłat za 
odpady dostarczone 
bezpośrednio na 

odpowiednią instalację  
RIPOK wynoszą: dla 
odpadów wielkogabaryto-
wych 486,00 zł za 1 tonę 
i biodegradowalnych stanowi 
410,40 zł za 1 tonę. 

Począwszy od miesiąca 
kwietnia został zmieniony 
również obowiązujący 
harmonogram odbioru 
odpadów komunalnych 
i segregowanych z terenu 
Miasta i Gminy Uzdrowi-
skowej Muszyna. Odbiór 
odpadów komunalnych 
i segregowanych 
poszczególnych frakcji od 
mieszkańców będzie 
prowadziła Spółka własnymi 
siłami. Do odbioru odpadów 
poszczególnych frakcji 
zakupiono specjalistyczny 
samochód do wywozu 
odpadów stałych. 
Powyższe działania 
pozwoliły obniżyć koszty 
funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami, 
co miało wpływ na przyjętą 
od kwietnia b.r. stawkę na 
1 osobę/miesięcznie 
12,50 zł zamiast planowanej 
pierwotnie  stawki 15,60 zł. 
na 1 osobę/miesięcznie.
Jednocześnie zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska jesteśmy 
wszyscy zobligowani do 
uzyskania niezbędnych 
poziomów recyklingu 
odpadów.

       Gminy są zobowiązane 
osiągnąć poziom recyklingu 
i przygotowania do pono-
wnego użycia odpadów 
komunalnych (papieru, 
metali, tworzyw sztucznych, 
szkła), co najmniej;

1) 50% wagowo  za  2020 r. 
i w latach następnych, 
2) 55% wagowo od 01 stycz-
nia 2025 r. i w latach 
następnych,
3) 60% wagowo od 01 stycz-
nia 2030 i w latach 
następnych,
4) 65% wagowo od 01 stycz-
nia 2035 r. i w latach 
następnych 
5) 70% wagowo za 2020 r.
i w latach następnych dla 
odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych stanowią-
cych odpady komunalne.

     Segregacja odpadów to 
bardzo ważne działanie 
proekologiczne, które jest 
istotne z punktu widzenia 
ochrony środowiska. Nowy 
system ma na celu zwiększe-
nie odzysku i powtórnego 
wykorzystania odpadów. 
Ponadto, niedotrzymanie 
poziomów recyklingu wiąże 
się z bardzo wysokimi 
karami finansowymi, które 
mogą zostać nałożone na 
Gminę i mieszkańców.

(RED)









Z
a nami pełen 
wrażeń 
Dzień otwarty 
Powiatowego 

Zespołu Szkół w Muszy-
nie. 13 marca 2019 roku 
gościliśmy w szkole 
uczniów oddziałów 
gimnazjalnych i klas 
ósmych wraz z dyrektora-
mi, pedagogami i wycho-
wawcami z Muszyny, Złoc-
kiego, Folwarku, Powroźni-
ka, szkół w Krynicy-Zdroju 
oraz Tylicza.
Goście mogli zapoznać się 
z ofertą edukacyjną Liceum 
Ogólnokształcącego
im. Jana Kochanowskiego 
i Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych 
na rok szkolny 2019/2020 
oraz osiągnięciami przed-
miotowymi i sportowymi 
z ostatniego roku. W pro-
gramie znalazło się wiele 
atrakcji. 
Prezentację przedstawili 
p. mgr inż. Jacek Stanisz 
i p. mgr inż. Marzena Połeć, 
przedstawiciele WGGiOŚ 
Akademii Górniczo-
Hutniczej, krakowskiej 
uczelni, z którą współpracu-
jemy. Matematyka, naucza-
na w naszej szkole na 
poziomie rozszerzonym, 
daje możliwość studiowania 
na jednej z najlepszych 
uczelni w kraju. Co roku 
również bierzemy udział 
w Olimpiadzie O Diamen-
towy Indeks AGH. 
Matematyce poświęcony 
był również wykład oraz 
gry interaktywne. 
Pasjonaci biologii i chemii 
testowali chemicznego 
kameleona, przyglądali się 
wstrząśniętemu błękitowi 
i antocyjanom z kapusty. 
Podziwiali fioletowy dym – 
wynik sublimacji jodu. 
Zaciekawienie wzbudziły 
kolorowy cylinder, 
niebiesko-złota reakcja 
odwracalna, złoty deszcz 
i fluorescencja chlorofilu, 
riwanolu, fluoresceiny, 
chininy i berberyny. Skutki 
doświadczeń z fizyki 

z wykorzystaniem induktora, 
pompy czy działania zasady 
zachowania momentu pędu  
można było sprawdzić 
samodzielnie. 
Zainteresowaniem cieszyły 
się ćwiczenia w językach 
obcych z cyfrowymi narzę-
dziami wspomagającymi 
naukę, takimi jak kahoot czy 
quizlet, które miały miejsce 
w pracowniach językowych 
i pracowni projektu Małopol-
ska Chmura Edukacyjna. 
Nie zabrakło również 
prezentacji przedmiotów 
humanistycznych: języka 
polskiego oraz historii. 
Młodzież wysłuchała m.in. 
wykładu na temat historycz-
nych i współczesnych typów 
broni, ASG i mogła spraw-
dzić własne umiejętności 
w grach FPS.
Jednak bezkonkurencyjni
i najbardziej oblegani byli 
uczniowie Technikum, 
którzy przy suto zastawio-
nych stołach pokazali swoje 
umiejętności. Powodzeniem 
cieszyły się bezalkoholowe 
drinki, zdobnictwo cukier-
nicze, carving, przekąski 
i słodkości.  
Liceum Ogólnokształcące 
zostało wyróżnione 
brązową tarczą w rankingu 
Perspektyw i znalazło się 
wśród najlepszych szkół 
w Polsce. 
Kolejne półrocze to również 
czas wielu konkursów 
przedmiotowych. W grudniu 
w II etapie Ogólnopolskiej 
Olimpiady O Diamentowy 
Indeks AGH  brało udział 10 
osób: Magdalena Cisowska, 

Tomasz Synowiec, Żaneta 
Białas, Piotr Hadała, 
Małgorzata Ruchała, Alicja 
Smyda, Patrycja Śliwińska, 
Magdalena Kumorek, 
Ewelina Nieć i Marzena 
Stylok. Młodzież klas III i II 
LO brała udział w wykładach 
na AGH, w ramach współ-
pracy z uczelnią. W progra-
mie przygotowanym przez 
Wydział Geologii, Geofizyki 
i Ochrony Środowiska 
znalazły się wykłady 
dotyczące Geoinformatyki, 
Inżynierii i analizy danych, 
zajęcia laboratoryjne na 
temat Komputerowych 
Systemów Pomiarowych, 
prezentacja „Geozagrożenia 
na obszarach krasowych”, 
ćwiczenia w Laboratorium 
Chromatografii Gazowej
i Powierzchniowych Metod 
Geochemicznych, ćwiczenia 
w Laboratorium Geotech-
nicznym oraz zwiedzanie 
muzeum geologicznego.
       Próbowaliśmy też swych 
sił w organizowanym przez 
PWSZ w Nowym Sączu 
Konkursie Recytacji Poezji 
Anglojęzycznej i Niemiecko-
języcznej, w którym 
Angelika Franczyk z II A 
zdobyła wyróżnienie. 
Jak co roku sprawdzaliśmy 
swe siły w zawodach 
sportowych. Oliwia Wróbel 
z IV Technikum, kontynu-
ując indywidualną karierę 
narciarską, została brązową 
medalistką  na Mistrzo-
stwach Polski Seniorów 
w Narciarstwie Alpejskim, 
zajęła III miejsce w Zawody 
FIS w czeskim Karlovie pod 

Pradedem oraz II miejsce
w Mistrzostwach Powiatu 
Nowosądeckiego w Narciar-
stwie Alpejskim dziewcząt 
i chłopców.  Mistrzynią 
Powiatu w Narciarstwie 
Alpejskim została Julia 
Stoińska z IA, podtrzymując 
dobrą passę szkoły z po-
przednich czterech lat. 
W Mistrzostwach Powiatu 
Nowosądeckiego Licealia-
dzie Młodzieży Szkolnej 
w Siatkówce Dziewcząt 
drużyna PZS (Julia Stoińska, 
Gabriela Mikusz, Klaudia 
Furkawy, Natalia Smyła, 
Wiktoria Mitro, Dorota Lech, 
Emilia Janusz) była bezkon-
kurencyjna i zajęła I miejsce. 
Podobnie mistrzowie Powia-
tu Nowosądeckiego w Piłce 
Ręcznej (Hubert Chmielow-
ski, Michał Gajowski, 
Sylwester Gumulak, Marcin 
Gościński, Bartłomiej 
Jurczyński, Mateusz Piksa, 
Jakub Prusak, Jakub Radzik, 
Jakub Stróżyk, Jakub 
Tokarczyk, Michał Uryga, 
Mikołaj Zarzycki) dzielnie 
walczyli w zawodach 
rejonowych, zdobywając IV 
miejsce. 
      W szkole Samorząd 
Uczniowski i Szkolne Koło 
Wolontariatu przeprowadziło 
wiele akcji. Uzbieraliśmy 
m.in. „górę grosza”, 
wysłaliśmy pączki do Afryki, 
wspieraliśmy WOŚP 
i spieszyliśmy na ratunek 
z Sursum Corda, włączając 
się w różne przedsięwzięcia. 

Zapraszamy do naszej 
szkoły: 
www.szkola.muszyna.pl

Powiatowy Zespół Szkół 
w Muszynie

 

Młody świat Muszyny – czyli co się 
dzieje w naszym Liceum i Technikum
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J
ak ważne jest zapew-
nienie wysokiej 
jakości świadczonych 
usług zdrowotnych, 

przejawiające się w podej-
ściu do pacjenta ale i także 
zapewnienia odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa 
wewnątrz w budynku, 
w ośrodku zdrowia w Mu-
szynie nikogo już nie trzeba 
przekonywać. Szereg 
działań podejmowanych 
w ciągu ostatnich kilku lat: 
inwestycje w budynku i na 
zewnątrz, doposażenie 
w sprzęt i aparaturę medycz-
ną, urządzenia techniczne, 
sukcesywne poszerzanie 
oferty medycznej, sprawia, 
że pacjent otrzymuje coraz 
lepszą opiekę w coraz 
lepszych warunkach. 
Codziennie dokładamy 
wszelkich starań by sprostać 
oczekiwaniom pacjentów. 
Jest to przede wszystkim 
ogromny wysiłek personelu 
medycznego: lekarzy, pielę-
gniarek, fizjoterapeutów ale 
także osób nie mających 

bezpośredniego kontaktu 
z pacjentem. Nasze starania 
w dążeniu do podnoszenia 
jakości oferowanej opieki 
zdrowotnej potwierdzają 
zdobyte certyfikaty takie jak 
Certyfikat ISO 9001:2015 czy 
przyznany w listopadzie 
2018 r. przez Ministra 
Zdrowia naszemu ośrod-
kowi, jako pierwszej przy-
chodni POZ w powiecie 
nowosądeckim - Certyfikat 
akredytacyjny potwierdzają-
cy spełnianie przez SPZPOZ 
w Muszynie standardów 
akredytacyjnych dla 
podstawowej opieki 
zdrowotnej. Jednak tym 
najbardziej cennym
uznaniem bo przyznanym 
przez samych pacjentów 
okazały się nagrody zdobyte 
w ostatnim czasie, podczas 
Seminarium „O zdrowiu 
Sądeczan” – nagroda dla 
naszego ośrodka zdrowia za 
zajęcie 1 miejsca w plebiscy-
cie „Przychodnia zdrowia 
przyjazna pacjentowi” oraz 
nagroda dla dra Władysława 

Kolarskiego za zajęcie 
wysokiego 3 miejsca (spośród 
15 zgłoszonych lekarzy) 
w plebiscycie „Twój sądecki 
lekarz rodzinny”. Jest nam 
ogromnie miło, że Państwo 
chcieliście poświęcić swój 
czas i oddać głos na naszego 
lekarza i naszą przychodnię, 
a ilość oddanych głosów 
naprawdę nas zaskoczyła. 
Dziękujemy bardzo. Takie 
chwile pozytywnie nas 
napędzają do działania 
i podejmowania kolejnych 
wysiłków by dawać z siebie 
jeszcze więcej i pomagać dla 
dobra naszych mieszkańców. 

Pełnych spokoju i nadziei
Świąt Wielkanocnych,

odpoczynku w rodzinnym 
gronie i wiosennego 

nastroju w sercu,
w imieniu własnym 

i pracowników SPZPOZ 
w Muszynie

życzy

 – największą nagrodą
Uznanie pacjentów

dr Władysław Kolarski podczas 
uroczystej gali FOT. ARCH. SPZPOZ 

Katarzyna Kucia-Garncarczyk
Dyrektor SPZPOZ w Muszynie

D
obra wiadomość 
dla muszyń-
skich seniorów 
- już nie długo, 

bo w maju, wydane zostaną 
pierwsze Muszyńskie Karty 
Seniora. Wychodząc 
naprzeciw potrzebom osób 
starszych oraz widząc 
zaangażowanie seniorów 
w naszym lokalnym 
środowisku (przykład 
Akademii Seniora, 
działającej od 2016 r., 
zrzeszającej ponad 80 
seniorów), Miasto i Gmina 
Uzdrowiskowa Muszyna 
przystąpiła do Programu 
Gmina Przyjazna Seniorom. 
Program ten ma na celu nie 
tylko aktywizację osób 
starszych ale daje też szansę 
gminie i lokalnym 
przedsiębiorcom promowa-

nia się w całej Polsce jako 
przyjaznej seniorom. 
Przystępując do Programu 
zarówno gmina jak i 
przedsiębiorcy, dostają 
możliwość promocji swojej 
oferty. Firmy, które są 
partnerami Programu stają 
się rozpoznawalne wśród 
seniorów, a także mogą 
oferować im dowolne rabaty, 
zniżki oraz oferty specjalne. 
W programie Ogólnopolskiej 
Karty Seniorów udział bierze  
już ponad 200 000 seniorów 
oraz 1500 firm z całej Polski. 
Na czym polega ten 
program?
Każdy kto przekroczył 
magiczną datę wieku 60+ 
i wypełni formularz dostępny 
w Muzeum Regionalnym 
Państwa Muszyńskiego 
otrzyma „od ręki” kartę 

seniora. Karta ta, będzie 
upoważniać seniora do 
skorzystania z rabatów 
i zniżek oferowanych przez 
firmy i instytucje z całej 
Polski, jak również 
u naszych lokalnych 
przedsiębiorców.   
       Zapraszamy wszystkich 
przedsiębiorców działających 

na terenie naszej gminy do 
współpracy.  Jeżeli są 
Państwo zainteresowani 
włączeniem się do 
ogólnopolskiej sieci Karty 
Seniora prosimy o kontakt 
telefoniczny tel. 18 4714037 
wew. 41 lub e-mailowy 

(RED)

Muszyńska Karta Seniora

senior@muszyna.pl
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w Mieście i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna
Wydarzenia artystyczne 

M
uzyczne 
powitanie 
Nowego 
Roku 2019

6 stycznia 2019 r. w hali 
widowiskowo – sportowej 
w Muszynie odbył się 
Koncert Noworoczny 
w stylu wiedeńskim 
z udziałem Reprezentacyj-
nej Orkiestry Straży Gra-
nicznej z Nowego Sącza 
pod dyrekcją ppłka Leszka 
Mieczkowskiego. Wraz 
z orkiestrą zaśpiewali 
znakomici soliści: Dorota 
Laskowiecka – sopran oraz 
Tomasz Janczak – tenor. 
Gościnnie wystąpiła także 
młoda utalentowana woka-
listka z Nowego Sącza 
Martyna Kaleta. Po wysłu-
chaniu światowych dzieł 
operetkowych, musicalo-
wych, a także przebojów 
muzycznych pochodzących 
z wielkich produkcji filmo-
wych, licznie zebrana 
publiczność nagrodziła 
gromkimi brawami 
wszystkich zaproszonych 
wykonawców. Życzenia 
noworoczne w imieniu 
Burmistrza Muszyny 
dra Jana Golby złożył 
Zastępca Burmistrza 
Muszyny Włodzimierz 
Tokarczyk. 

13 stycznia 2019 r. w sali 
widowiskowej Dworu 
Starostów w Muszynie 
odbył się „Koncert 
świąteczny” w wykonaniu 
uczniów Szkoły gry na 
skrzypcach metodą Suzuki. 
Licznie zebrana publiczność 
bardzo ciepło przyjęła 
młode talenty i nagrodziła 
wykonawców brawami. 

Również tego dnia 13 
stycznia 2019 r. w całej 
Polsce po raz 27 zagrała 
Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. 
Muszyna tradycyjnie włą-
czyła się w ogólnopolską 
akcję charytatywną. 
Wzorem poprzednich lat 
sztab został utworzony 

w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Muszy-
nie.  Od wczesnych godzin 
porannych wolontariusze 
kwestowali pieniądze do 
puszek na terenie miasta 
i gminy, a o godz. 16.00 
w Dworze Starostów rozpo-
czął się program artystyczny, 
podczas którego wystąpiły 
zespoły działające przy 
Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Muszynie. Pod-
czas wieczornej imprezy na 
przybyłych czekał także 
kiermasz słodkich wypieków, 
a wśród przysmaków nie 
zabrakło czekoladowych 
jeżyków i rogalików 
kruchych z konfiturą. Na 
kiermaszu można było kupić 
także inne interesujące 
drobiazgi podarowane przez 
darczyńców, takie jak: 
bombki choinkowe, serwety, 
ozdoby i inne. Dla wszyst-
kich uczestników spotkania 
przygotowano quiz pn. „Kto 

da więcej”. Podczas tej 
zabawy można było nabyć 
gadżety WOŚP, aniołki 
szydełkowe, anioły zdobione 
techniką „decoupage”, 
obrazy, koszulki, a także 
oryginalne sombrero oraz 
wiele innych ciekawych 
przedmiotów przekazanych 
na ten szczytny cel przez 
ludzi wielkiego serca. 
Tradycyjnie jak co roku 
dochód z ostatniej ślizgawki 
na lodowisku „Zapopradzie” 
został w całości przekazany 
na Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy.
Tego roku Muszyna zebrała 
ponad 26 500 zł – ustana-
wiając kolejny rekord! 
Dziękujemy wszystkim dar-
czyńcom, którzy nie zostali 
obojętni na pomoc dla naj-
młodszych, tego roku zbiera-
liśmy pieniądze na zakup 
sprzętu dla specjalistycznych 
szpitali dziecięcych.
Organizatorem wydarzenia 

na terenie Miasta i Gminy 
Uzdrowiskowej Muszyna był 
Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Muszynie. 
Dziękujemy wolontariuszom 
kwestującym mimo zimna, 
rodzicom wolontariuszy, 
którzy opiekowali się dzieć-
mi i młodzieżą podczas kwe-
sty. Dziękujemy darczyńcom 
indywidualnym oraz stowa-
rzyszeniom i szkołom 
z MiGU Muszyna. Dziękuje-
my Fundacji Rodzice 
Dzieciom, Stowarzyszeniu 
„Sposób na życie”, Powiato-
wemu Ośrodkowi Wsparcia 
w Muszynie oraz Firmie 
Hans-Sport z Muszyny.

Ferie w Mieście i Gminie 
Uzdrowiskowej Muszyna

      W ramach programu 
przygotowanego na tego-
roczne ferie odbyło się wiele 
ciekawych wydarzeń arty-
stycznych. 15 i 22 stycznia 
2019 r. w Domu Dawnego 
Rzemiosła odbyły się warsz-
taty ceramiczne pod nazwą 
„Zdobienie, malowanie 
glinianych cudeniek” oraz 
„Ceramiczne kubeczki”. 
Zajęcia ceramiczne cieszą się 
coraz większym zaintereso-
waniem wśród młodszych 
i starszych uczestników.
18 stycznia 2019 r. w świetli-
cach działających przy 
Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Muszynie gościli-
śmy aktorów Teatru 
„Blaszany Bębenek”.
20 stycznia 2019 r. podczas 
Popołudnia przy kawie 
w Dworze Starostów wystą-
pił Regionalny Zespół 
MUSZYNIACY. Młodzież 
Liceum Ogólnokształcącego 
w Muszynie im. Jana Kocha-
nowskiego zaprezentowała 
przybyłym poezję Jana 
Kochanowskiego - patrona 
szkoły. 21 stycznia 2019 r. 
w Muzeum Regionalnym 
„Państwa Muszyńskiego” 
odbyło się XXXVII 
Muszyńskie Podzamkowe 
Śpiewanie, pt. „Nie było 
miejsca dla Ciebie... ”, 
którego organizatorem jest

Koncert Noworoczny w stylu wiedeńskim FOT. M. ZWIERZ

Występ Teatru „Blaszany Bębenek” FOT. M. ZWIERZ
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Wydarzenia artystyczne 
Towarzystwo Ziemi 
Muszyńskiej. Spotkanie 
poprowadził Adam Mazur – 
pomysłodawca i inicjator 
tych spotkań.

23 stycznia 2019 r. Spektakl 
teatralny dla dzieci przed-
stawili aktorzy Studia 
KRAK ART z Krakowa. 
Najmłodsi widzowie obej-
rzeli bajkę z morałem 
w Świetlicach w Jastrzębi-
ku, Szczawniku oraz 
w Muszynie.
26 stycznia 2019 r. w Mu-
zeum Regionalnym „Pań-
stwa Muszyńskiego” odbyła 
się ciekawa prelekcja 
Krzysztofa Maczugi pt. 
„Zwyczaje mieszczan 
muszyńskich”.
27 stycznia 2019 r. w Miej-
sko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Muszynie odbył 
się Koncert kolęd i pastora-
łek w wykonaniu zespołów: 
„Popradzkie Smyki” i „Na-
stolatki”. Licznie zebrana 
publiczność wysłuchała 
tradycyjnych kolęd i pasto-
rałek. 
1 lutego 2019 r. w Dworze 
Starostów w Muszynie 
odbyło się kolejne spotka-
nie z cyklu „Popołudnie 
przy kawie”, które cieszy 
się coraz większym 
zainteresowaniem. Podczas 
tego niedzielnego popołu-
dnia przy znakomitej kawie 
i tradycyjnych wspaniałych 
deserach licznie zebrana 
publiczność wysłuchała 
światowych szlagierów 
w wykonaniu saksofonisty 
MR.SIERG SOLO SAX.
2 lutego 2019 r. w Muzeum 
Regionalnym „Państwa 
Muszyńskiego” odbyło się 
spotkanie z cyklu: „Szlaki 
turystyczne w obiektywie” 
pod tytułem „Moje 
wędrowanie w 2018”. 
Podczas tego wydarzenia 
zaprezentowane zostały 
zdjęcia Andrzeja Kosiby – 
muszyńskiego fotografika.
9 lutego 2019 r. w muszyń-
skim muzeum nastąpiło 
otwarcie niecodziennej 

wystawy Michała Piotrow-
skiego pt. „Wspomnienia 
1918”. Podczas wernisażu 
odbył się  pokaz techniki 
chromianowo – proszkowej 
w jakiej wykonane zostały 
zdjęcia zaprezentowane na 
wystawie.
10 lutego 2019 r. podczas 
Popołudnia przy kawie 
wystąpili Małgorzata Sarata 
i Szymon Łęczycki. Duet 
wokalno-instrumentalny 
przedstawił największe 
przeboje z gatunku muzyki 
rozrywkowej, które bardzo 
ciepło zostały przyjęte przez 
przybyłą do Dworu Staro-
stów publiczność.
14 lutego 2019 r. w muszyń-
skim muzeum odbyła się 
bardzo ciekawa prelekcja 
Barbary Ruckiej pt. „Od 
zaręczyn do ślubu” 
dedykowana wszystkim 
zakochanym. Wydarzenie to 
było kolejnym z cyklu 
„Polskie zwyczaje i trady-

cje”, cieszące się coraz 
większym zainteresowaniem 
zarówno wśród mieszkańców 
jak i turystów przebywają-
cych w naszym uzdrowisku 
na wypoczynku. 
17 lutego 2019 r. w sali 
widowiskowej Dworu Staro-
stów w Muszynie odbyły się 
„Muzyczne Walentynki” 
z grupą wokalną „Mussina”. 
Młodzi wykonawcy zapre-
zentowali nastrojowe utwory 
o tematyce miłosnej, które 
niezwykle ciepło zostały 
przyjęte przez licznie przy-
byłą tego wieczoru publicz-
ność. Koncert przygotowany 
został przez instruktora 
zespołu Macieja Niecia. 
23 lutego 2019 r. również 
w muszyńskim Dworze 
Starostów gościli młodzi 
utalentowani muzycy 
z terenu Sądecczyzny. 
Podczas Koncertu 
Karnawałowego w wykona-
niu Orkiestry Sinfonia Nova 

pod kierownictwem Jakuba 
Kornakiewicza młodzi 
artyści wykonali wspaniałe 
utwory trzech wybitnych 
kompozytorów: 
W.A Mozarta, J. Straussa 
oraz G. Verdiego. Patronat 
nad tym wydarzeniem objął 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Uzdrowiskowej Muszyna. 

Artystyczne oczekiwanie na 
wiosnę…

3 marca 2019 r. w muszyń-
skim Dworze Starostów 
gościliśmy wspaniałą woka-
listkę Ewę Novel, która 
zaprezentowała publiczności 
największe przeboje muzyki 
jazzowej. Podczas tego wie-
czoru na scenie odbył się 
także Pokaz Salsy Kubań-
skiej w wykonaniu Edyty 
Warzechy oraz Jacka Ramsa 
– instruktorów szkoły tańca 
ADELANTE.
10 marca 2019 r. również na 
scenie w Dworze Starostów 
zaprezentowała się grupa 
wokalna „Mussina” pod 
kierownictwem Macieja 
Niecia. Koncert ten zadedy-
kowany był wszystkim 
paniom z okazji Dnia Kobiet. 
16 marca 2019 r. w Muzeum 
Regionalnym „Państwa 
Muszyńskiego” nastąpiło 
otwarcie wystawy Janusza 
Chojnackiego pt. „Pejzaż 
niecodzienny”, który cieszył 
się ogromnym zainteresowa-
niem wśród przybyłych 
gości.
19 marca 2019 r. w muszyń-
skim Dworze Starostów goś-
cili uczestnicy Starosądec-
kiego Konkursu Młodych 
Wokalistów. Eliminacje 
wstępne, wyłoniły laureatów, 
którzy zaprezentowali się 
ponownie 4 kwietnia tego 
roku w Starosądeckim 
Centrum Kultury „Sokół” 
podczas Koncertu 
Laureatów.
24 marca 2019 r. w Dworze 
Starostów odbył się koncert 
zespołu PIRAMIDY pt. 
„Bułat Okudżawa, 
Włodzimierz Wysocki 
– dwaj najwięksi bardowie 

Występ zespołu Muszyniacy FOT. M. ZWIERZ

Orkiestra Sinfonia Nova FOT. M. ZWIERZ
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Wydarzenia artystyczne 
XX wieku. Najpiękniejsze 
pieśni”. Artyści zgotowali 
przybyłym widzom wspa-
niałą ucztę duchową o czym 
świadczyły brawa i słowa 
uznania zachwyconych 
słuchaczy. 
6 kwietnia 2019 r. w Dwo-
rze Starostów w Muszynie 
odbył się „Świąteczny 
Wielkanocny Kiermasz 
Muszyńskiego Rękodzieła”. 
Podczas tego wydarzenia 
zaprezentowano prace 
bardzo zdolnych muszyń-
skich twórców rękodzieła. 
Wydarzenie to było zapo-
wiedzią zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych.

Wspominamy i nadal 
świętujemy 100 Rocznicę 

Odzyskania 
Niepodległości

    Początek roku 2019 to 
dalsze świętowanie 100 
Rocznicy Odzyskania Nie-
podległości, która przypa-
dała w roku 2018. W po-
przednim wydaniu pisali-
śmy Państwu o wydarze-
niach, które miały miejsce 
w naszym mieście. W ciągu 
całego roku w Muszynie 
odbywało się wiele wyda-
rzeń poprzedzających uro-
czystości związane z jubile-
uszem. Miło wspominamy 
wspaniały plenerowy kon-
cert „Śpiewam Wolność” 
współorganizowany z Ma-
łopolskim Centrum Kultury 
„Sokół” w Nowym Sączu 
oraz „Koncert polskiej 
muzyki klasycznej i patrio-
tycznej” w wykonaniu mło-
dych, uzdolnionych muzy-
ków współtworzących 
Orkiestrę Sinfonia Nova 
pod kierownictwem Jakuba 
Kornakiewicza. W Dworze 
Starostów w Muszynie 
odbyła się także projekcja 
filmu o Stefanie Małeckim 
zasłużonym mieszkańcu 
naszego miasta pod tytułem 
„Świadkowie I Wojny 
Światowej w Muszynie”. 
W Kościele pw. Św. Józefa 
Oblubieńca NMP w Muszy-
nie odprawiona została 

msza św. w intencji 
Ojczyzny 
z udziałem władz miasta.
Zwolennicy „Muszyńskiego 
Podzamkowego Śpiewania”, 
które organizowane jest 
przez Towarzystwo Ziemi 
Muszyńskiej, a prowadzone 
przez Adama Mazura, spoty-
kali się w muzeum muszyń-
skim aby śpiewać pieśni 
patriotyczne. Były też wie-
czory poetyckie, wystawy 
tematyczne, a także warszta-
ty wykonywania niepodle-
głościowych kotylionów.
Niezwykle intersująca 
wystawa pod nazwą „Sto 

kolekcjonerskich eksponatów 
na stulecie Odzyskania 
Niepodległości” została 
przygotowana przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Almanachu Muszyny. 
Podczas otwarcia wystawy 
10 listopada 2018 r. odczy-
tane zostały protokoły władz 
Muszyny z lat 1914-1918, 
zaprezentowana została także 
filmowa prezentacja zawar-
tości wystawy. Wspólnie 
odśpiewano hymn narodowy, 
a uczestnicy tej podniosłej 
uroczystości złożyli podpisy 
na dokumencie z przesłaniem 
dla przyszłych pokoleń, 

który został ulokowany 
w kapsule czasu - do otwar-
cia w dniu 10 listopada 2068 
roku. Wmurowanie kapsuły 
w ścianę muzeum muszyń-
skiego odbyło się 22 grudnia 
ubiegłego roku. Kolejna 
niecodzienna wystawa 
jubileuszowa pt. „A to Polska 
właśnie – 100 patriotycznych 
makatek na 100-lecie Nie-
podległości”, prezentowana 
była od 29 grudnia do drugiej 
połowy stycznia 2019 r. 
Makatki eksponowane na 
wystawie wykonane zostały 
przez Małgorzatę i Zbignie-
wa Bajorków, córkę Kingę 
oraz wnuczki: Kasię, Natalię 
i Karolinę. Podczas wystawy 
zaprezentowane zostały 
także makatki z kolekcji 
Elżbiety Jeżowskiej. Na 
otwarciu wystawy podczas, 
której przedstawiono bogaty 
program artystyczny wśród 
zaproszonych gości był 
Biskup Pomocniczy Diecezji 
Tarnowskiej Ksiądz 
dr Stanisław Salaterski.
9 lutego 2019 r. w muszyń-
skim muzeum nastąpiło 
otwarcie kolejnej jubileuszo-
wej, a zarazem bardzo cieka-
wej wystawy Michała 
Piotrowskiego pt. 
"Wspomnienia 1918”. 
Podczas wernisażu odbył się  
pokaz techniki chromianowo 
– proszkowej w jakiej 
wykonane zostały zdjęcia 
zaprezentowane na 
wystawie. To wydarzenie 
zakończyło uroczystości 
związane z pięknym 
jubileuszem patriotycznym.

Szanowni Państwo,
Zdrowych, pogodnych Świąt 

Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei 
i miłości. Radosnego 
nastroju, serdecznych 

spotkań wśród bliskich
oraz wesołego "Alleluja"

życzy Państwu
Dyrektor Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury 
w Muszynie 

wraz z Kadrą Artystyczną. 

Koncert zespołu PIRAMIDY FOT. M. ZWIERZ

Muszyńskie podzamkowe śpiewanie FOT. M. ZWIERZ

Świąteczny Wielkanocny Kiermasz Muszyńskiego Rękodzieła
FOT. M. ZWIERZ



Jarmark w Muszynie - 27 kwietnia 2019 r. 
Miejsce: Park Kultury i Dawnego Rzemiosła / Dwór Starostów w Muszynie, ul. Kity 17

Bieg MUSZYNIANKI - 27 kwietnia 2019 r. 
Miejsce: Aleja Zdrojowa, Amfiteatr ZAPOPRADZIE

Popołudnie przy kawie – MR SIERG - Solo - Sax - 28 kwietnia 2019 r.
Miejsce: Dwór Starostów w Muszynie, ul. Kity 17, od godz. 15.00 do godz. 18.00

Jazz w Muszynie - Koncert Ilony Damięckiej - 2 maja 2019 r. 
Miejsce: Dwór Starostów w Muszynie, ul. Kity 17, godz. 18.00

Międzynarodowy Dzień Strażaka - 3 maja 2019 r. 
- msza św. - Kościół pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Muszynie
- przemarsz drużyn OSP z MiGU Muszyna wraz z Orkiestrą 
   z Tęgoborzy ulicami miasta do amfiteatru Zapopradzie.
- pokazy strażackie – Amfiteatr Zapopradzie w Muszynie

XXXVII Muszyńskie Podzamkowe Śpiewanie: „Piękny maj, miły maj,
zieleni się błoń i gaj ...” - 3 maja 2019 r.
Miejsce: Muzeum Regionalne „Państwa Muszyńskiego”, ul. Krzywa 1, godz. 16.00

I Zlot Motocyklowy - 4 maja 2019 r. 
Miejsce: Amfiteatr Zapopradzie, Aleja Zdrojowa, od godz. 15.00 do godz. 22.00
13:00 - msza św. (lodowisko)
14:00 - parada motocyklowa ulicami MiGU Muszyna
1 5:00 - prezentacje artystyczne zespołów MGOK Muszyna oraz zaproszonych gości
1 7:00 - koncert zespołu NO BROTHERS
1 8:30-22:00 - Dyskoteka pod gwiazdami - DJ RAFI

Warsztaty archeologiczne dla dzieci młodzieży - 4 maja 2019 r. 
Miejsce: Park Kultury i Dawnego Rzemiosła – Zakątek Archeologiczny 
(W razie pogody deszczowej warsztaty odbędą się w Muzeum Regionalnym
„Państwa Muszyńskiego” przy ul. Krzywej 1)

Daryl Strodes z Przyjaciółmi - Blues prosto z USA - 5 maja 2019 r. 
Miejsce: Dwór Starostów, ul. Kity 17, godz. 18.00

Muzyczne wspomnienie - Zbigniew Bujarski – Kompozytor / Artysta / Muszynianin - 10 maja 2019 r.
Miejsce: Dwór Starostów, ul. Kity 17, godz. 18.00

Eliminacje XII Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Muszyńskie Nutki” - 15 i 16 maja 2019 r. 
Miejsce: Dwór Starostów, ul. Kity 17, godz. 10.00

„Poezja Adama Ziemianina w ilustracjach autorskich” – wernisaż wystawy pokonkursowej - 15 maja 2019 r. 
Miejsce: Muzeum Regionalne „Państwa Muszyńskiego”, ul. Krzywa 1 

Spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu Fundacji „Rodzice Dzieciom” - 19 maja 2019 r.
Miejsce: Sala teatralna w Kościele pw. Błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej

„Kwiatek dla mamy” - rodzinne warsztaty wykonywania artystycznych upominków - 25 maja 2019 r.
Miejsce: Muzeum Regionalne „Państwa Muszyńskiego”, ul. Krzywa 1, godz. 11.00

Zakończenie roku artystycznego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Muszynie - 31 maja 2019 r. 
Miejsce: Dwór Starostów w Muszynie, ul. Kity 17

Międzynarodowy Turniej Piłkarski - 31 maja 2019 r. 
Miejsce: Stadion w Muszynie

Zapraszamy na najbliższe wydarzenia
artystyczno-kulturalne
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