
Wywiad „Gońca“

Górale z krwi i kości
O elementach ludowych w swojej twórczości i występie
w telewizyjnym show opowiada Paweł Golec z zespołu
Golec uOrkiestra. – czytaj str. 10

Raciechowice

Róża Thun o cyfryzacji
– Cyfryzacja to połączenie nowoczesności z tradycją, potrzeba
nam nowoczesnego podejścia do tradycji – mówiła posłan-
ka na spotkaniu w Raciechowicach. – czytaj str. 8
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1 sierpnia wygasła umowa, jaką z gminą Myślenice mieli własciciele busów i na
mocy której korzystali oni z placu przy ulicy Słowackiego. Myślenicki PKS za-
proponował przewoźnikom korzystanie z nowego centrum handlowo-komu-
nikacyjnego, ale – zdaniem prywatnych przewoźników – stawki za wjazd na te-
ren dworca są za wysokie. Do końca roku obowiązuje wydane przez starostę
odstępstwo, dzięki któremu prywatni przewoźnicy mogą korzystać z placu przy
ul. Słonecznej. Według Macieja Ostrowskiego plac nie może jednak spełniać funk-
cji parkingu busów, bo jest to niezgodne z Miejscowym Planem Zagospodaro-
wania Przestrzennego.

– czytaj więcej str. 3 i 4
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Czarne chmury
nad biblioteką?
Zarząd Województwa Ma -
łopolskiego przygotował wnio-
sek intencyjny w sprawie res-
trukturyzacji sieci bibliotek
pedagogicznych. 

Strach padł na wszystkie 10 fi-
lii Pedagogicznej Biblioteki Woje-
wódzkiej w Krakowie. – Nie znamy
żadnych szczegółów, ale sam po-
mysł wydaje się kuriozalny –
stwierdza Krystyna Łętocha, dy-
rektor myślenickiej filii książnicy.

Wniosek nie daje odpowiedzi na
to, które z filii miałyby zostać zlik-
widowane ani w jakim czasie
miałoby to nastąpić. Na razie nie
wiadomo też, jakie są przyczyny
ewentualnego zamknięcia placó-
wek. – Na spotkaniu z dyrektor Pe-
dagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
iw Krakowie nie usłyszeliśmy żad-
nych szczegółów, bo ona sama na
razie niczego nie wie. Zapewniła
nas, że jak tylko będzie znała uza-
sadnienie tego wniosku i zdobędzie
jakiekolwiek informacje, nie-
zwłocznie nas o tym powiadomi.
Musimy się uzbroić w cierpliwość i
czekać do połowy listopada – mówi
szefowa myślenickiej placówki. 

Z pewnością atutem myślenic-
kiej filii jest liczba czytelników. Z da-
nych statystycznych za 2010  rok
wynika, że biblioterka w Myśleni-
cach odwiedzana była 19 tys. razy
i udostępniła ok. 34 tys. książek i
czasopism. Liczba czytelników
waha się od 1800 do 2200 osób. Z
biblioteki korzystają nie tylko nau-

czyciele, ale również studenci (m.in.
zamiejscowych ośrodków dydak-
tycznych uczelni wyższych), stu-
denci Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku, a także osoby, które podnoszą
swoje kwalifikacje. Jest prężnie
działającym zapleczem naukowym,
które nie ogranicza się tylko do wy-
pożyczania książek – w bibliotece
odbywają się prelekcje, spotkania,
konkursy. 

– Mamy nadzieję, że to tylko bu-
rza w szklance wody. Mam dekla-
rację burmistrza i starosty, że w ra-
zie potrzeby wystąpią w naszej
obronie. Od naszych czytelników i
wielu instytucji publicznych słyszymy
wyrazy wsparcia i szczerego obu-
rzenia tą sytuacją – kończy Łętocha.

Myślenice

Rondo z patronem
Decyzją miejskich radnych nowo po-
wstałe rondo na skrzyżowaniu ul.
Piłsudskiego i Mostowej będzie nosiło
imię marszałka Marka Nawary. 

Pomysłodawcą nadania nowemu skrzy -
żowaniu imienia pierwszego marszałka woje-
wództwa małopolskiego, w dowód jego zasług
dla Myślenic i całej Małopolski, był burmistrz
miasta Maciej Ostrowski. 31 października
odsłonięto usytuowany na rondzie pamiątkowy
kamień. W uroczystościach wzięli udział mar-
szałek Województwa Małopolskiego Marek
Sowa oraz przewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk.

j

Z pewnością atutem
myślenickiej filii jest liczba
czytelników.

Komunikacja zbiorowa w Myślenicach

Co dalej 
z parkingiem 
dla busów?

Godziny otwarcia: pon.-pt.: 6.45-17.15, sobota: 8.00-12.00 

HURTOWNIA
ELEKTRYCZNA

Twój partner 

w biznesie. 

Nie konkurencja.

W LISTOPADZIE 
I GRUDNIU
SPECJALNE 
PROMOCJESpółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka Komandytowa

Oddział Myślenice
32-400 Myślenice
ul. Kazimierza Wielkiego 58
tel. 12 274 33 05
fax 12 274 33 06

www.makrofhu.pl
e-mail: myslenice@makrofhu.pl

IINNFFOOLLIINNIIAA 801 000 831



To jednak nie był jedyny pre-
zent tego dnia dla państwa
Żaków. – Pani Ewa mówiła, że
marzy o nowych garnkach. Bur-
mistrz zadbał również o to.
Chciałam dokupić chociaż patel-
nię, ale okazało się, że jest już w
zestawie … – śmieje się Anna
Dymna.

Znana aktorka poznała pań-
stwa Żaków za pośrednictwem
dziennikarki z Myślenic. Jako, że
akurat poszukiwała kolejnych goś-
ci do swojego programu, myśle-
niczanom udało się wystąpić w te-
lewizji i opowiedzieć swoją histo-
rię. Pani Ewa cierpi na polineu-
ropatię czyli zespół uszkodzenia
nerwów obwodowych. Porusza
się na wózku, wiele czasu spę-
dziła w szpitalach. Pan Józef
cierpi na astmę oskrzelową, prze-
szedł poważną operację krę-
gosłupa. Ma III grupę inwalidzką.

Na jednym z opłatków mar-
szałkowskich Anna Dymna po-
wiedziała burmistrzowi Myślenic
o sytuacji państwa Żaków. Zasu-
gerowała, że przydałoby im się
własne mieszkanie. Maciej
Ostrowski stwierdził, że jest taka
możliwość, jednak potrzeba tro-
chę cierpliwości. Po dwóch latach
marzenia dwójki zakochanych
spełniły się. 

– Atmosfera wokół tego przed-
sięwzięcia jest fantastyczna. Kie-
dy trwała ta nasza mała uro-
czystość, z innego domu wyszedł
pan Stanisław, sąsiad państwa
Żaków. Mówił, że gdyby tylko
czegoś potrzebowali, on chętnie
pomoże – opowiada Anna Dym-
na. – To są dla mnie najważnie-

jsze dni w życiu. W takich mo-
mentach czuję, że jestem na
właściwym miejscu, że współpra-
ca fundacji z władzami może
przynosić świetne efekty – kończy
aktorka. dg
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Za 7-8 lat w naszych
szkołach będzie się uczyć
niespełna 50 proc. tej
liczby uczniów, jaka uczyła
się w nich w 2006 roku.
Chyba, że stanie się cud 
i ściągniemy uczniów 
z Krakowa.

Józef Tomal, starosta
myślenicki dla „Dziennika

Polskiego” o kondycji szkół
prowadzonych przez powiat
w kontekście Zespołu Szkół

Technicznych 
i Rolniczych w Dobczycach.

napisa l i o . . .

Pierwsza taka 
w powiecie
WYCHOWANIE. Podpisano umowę
ze Stowarzyszeniem „Siemacha”, co
otwiera drogę do uruchomienia placówki
opiekuńczo-wychowawczej w Lubniu
Choć o stworzeniu takiej placówki za-
częto mówić już w roku 2009, kiedy to
pojawiała się możliwość pozyskania
budynku (wywłaszczony przy budowie
obwodnicy Lubnia, pozostał niezbu-
rzony i GDDKiA mogła go przekazać),
zakładane początkowo terminy jej
otwarcia wciąż się odwlekały. (...)
W placówce docelowo znajdzie schro-
nienie 12 dzieci w wieku od 12. roku
życia wzwyż, całkowicie lub częścio-
wo pozbawionych opieki rodziciel-

skiej. Pod okiem wychowawców będą
one tam mieszkać i nabierać samo-
dzielności, czyli na przykład uczyć się
przygotowywać sobie posiłki, prowa-
dzić gospodarstwo domowe. Oprócz
tego będą normalnie uczęszczały do
szkół. W pierwszej kolejności mają
tam trafiać dzieci z terenu powiatu
myślenickiego(...)
Obecnie, ponieważ powiat nie pro-
wadził żadnej tego typu placówki,
dzieci trafiały do innych jednostek, roz-
sianych po całym kraju. Nie dość, że
kontakty ich z rodzicami były przez to
mocno ograniczone to jeszcze powiat
ponosił znaczne koszty związane z ich
utrzymaniem w tych placówkach.

Mandatami, które przypadły na
nasz okręg podzielili się po równo
kandydaci startujący z list PiS (4) i
Platformy Obywatelskiej (4). Frek-
wencja wyborcza wyniosła 49,33
proc. Najwięcej głosów zdobyła
Beata Szydło (PiS) – 43612. W
ławach sejmowych tego ugrupo-
wania zasiądą jeszcze Marek Łatas
– drugi wynik na liście (12466
głosów), Krzysztof Szczerski i Ma-
rek Polak. Pozostali kandydaci z po-
wiatu myślenickiego zdobyli w sumie
nieco ponad tysiąc głosów poparcia.

Platforma Obywatelska wpro-
wadzi do Sejmu czterech kandy-
datów z okręgu 12. Są to Paweł
Graś z najlepszym wynikiem –
36992 głosów poparcia, Tadeusz Ar-
kit, Joanna Bobowska (7976
głosów) i Dorota Niedziela.

Różnicą 82 głosów Stanisława
Bisztygę z fotela senatora wysadził
Andrzej Pająk (były starosta suski)
z PiS, na którego głos oddało 92 779
osób. W wyborach do Senatu wzięło
udział 49,35 proc. uprawnionych do

głosowania. Po porażce Bisztygi za-
częły się pojawiać informacje, jakoby
miał on objąć stanowisko wojewo-
dy małopolskiego. – Sprawa wy-
borów parlamentarnych 2011 jest
dla mnie zamknięta. Z całego ser-
ca dziękuję wszystkim, którzy do-
cenili moją pracę i oddali na mnie
swój głos. Będę o tym zawsze pa-
miętał. (…) Nie uczestniczę w żad-
nym „zamachu” na Wojewodę Sta-

nisława Kracika. Nikt nie rozmawiał
ze mną w sprawie objęcia stano-
wiska Wojewody. Decyzję w tej
sprawie podejmie Premier Donald
Tusk. Uważam, że Stanisław Kracik
jest doświadczonym Samo-
rządowcem i dobrym Wojewodą i
jeżeli nie ma innych planów powi-
nien pozostać na swoim stanowis-
ku – zdementował szybko pogłoski
senator Bisztyga. jk

Wybory parlamentarne 

Posłowie z Myślenic na Wiejskiej
Dwoje posłów – taką reprezentację w parlamencie będzie miał przez następne cztery lata po-
wiat myślenicki. Głosujący w październikowych wyborach w okręgu nr 12 (powiaty chrzanow-
ski, oświęcimski, myślenicki, suski i wadowicki) zdołali „wprowadzić” do Sejmu Joannę Bobowską
(PO) po raz pierwszy i Marka Łatasa (PiS) po raz trzeci. W wyścigu o fotel senatora zwyciężył
Andrzej Pająk (PiS), który zastąpi dotychczasowego senatora z Myślenic, Stanisława Bisztygę.

Nowo wybrani myśleniccy posłowie: Marek Łatas i Joanna Bobowska. 

Otworzę biuro 
w Myślenicach
Rozmowa 
z Joanną Bobowską, 
nową posłanką PO 
– 9 października był chyba jednym z
najbardziej stresujących dni w pani
życiu….
– Czekanie na rezultat niewątpliwie bu-
dzi emocje, zwłaszcza w momencie
przybywania liczby głosów. A te poja-
wiają się czasem niespodziewanie i eta-
pami. Na stronie internetowej PKW w
powyborczy poniedziałek nieoficjalne
wyniki ze wszystkich komisji były go-
towe około południa. Wcześniej były
spekulacje. Liczba głosów oddanych na
mnie rosła dość zdecydowanie, za co
serdecznie dziękuję wszystkim tym, któ-
rzy głosowali i mi zaufali. W między-
czasie telefony, sms-y i wstępne gra-
tulacje i tak już potem przez kilka dni.
Chociaż wynik był przewidywalny, przed
ogłoszeniem oficjalnego stanowiska
PKW jest moment, który wymaga za-
chowania spokoju. Dlatego emocje
trzymałam na wodzy. W końcu nad-
szedł jednak ostateczny rezultat z
wszystkich komisji i trzeci wynik na liś-
cie Platformy Obywatelskiej! 
– Czy była już pani w swoim nowym
miejscu pracy?
– Tak, w ostatnim tygodniu październi-
ka uczestniczyłam w szkoleniach i
konsultacjach dla nowo wybranych
posłów w Sejmie. Teoretycznie i w
praktyce eksperci przedstawili pracę w
Sejmie, zasady działania i obowiązki w
swoim okręgu oraz procedury głoso-
wania. Dobra organizacja, wyrozu-
miałe i życzliwe podejście doradców.
– Czeka panią teraz przeprowadzka
do Warszawy?
– Zdecydowanie nie, ponieważ będę
dostępna w swoim okręgu, a to jest 5
powiatów. Oczywiście około połowy
tygodnia poseł spędza w Sejmie, ale to
wyzwanie mobilne i odbieram je raczej
z perspektywy wyjazdu i pracy, m.in. w
komisjach, udziału w spotkaniach te-
matycznych i politycznych. Pracuje się
i w Warszawie, i u siebie w okręgu przez
cały tydzień.
– W jakich komisjach chciałaby pani
pracować?
– Zdecydowanie komisja polityki
społecznej, która zajmuje się proble-
matyką szeroko pojętej aktywizacji
obywatelskiej, zawodowej i inicjatyw,
warunków lepszego funkcjonowania
społeczeństwa obywatelskiego,  w tym
organizacji pozarządowych. Interesują
mnie też zagadnienia współpracy i
ustawodawstwa Unii Europejskiej, spra-
wy zagraniczne. Który wybór będzie
ostateczny – okaże się niebawem.
– Czy otworzy pani swoje biuro po-
selskie w Myślenicach? 
– Zdecydowanie biuro w Myślenicach
będzie oraz prawdopodobnie powstaną
jeszcze dwie filie w innych powiatach..
Kwestie organizacji to obecnie jedno z
ważniejszych zadań na najbliższe dni.
Zależy mi ma stworzeniu miejsc do-
stępnych dla ludzi z różnych okolic,
stworzenia punktów dialogu, które będą
ożywiać małopolską mapę parlamen-
tarną. Rozmawiała: Joanna Korta

Myślenice

Zakochani z nowym mieszkaniem
4 października był przełomowym dniem w życiu Ewy i Jó-
zefa Żaków. O godzinie 15.00 przy ul. Sienkiewicza, Maciej
Ostrowski, burmistrz Myślenic i Anna Dymna reprezentująca
fundację „Mimo wszystko” przekazali im klucze do uprag-
nionego mieszkania.

Na jednym z opłatków marszałkowskich Anna Dymna
powiedziała burmistrzowi Myślenic o sytuacji państwa
Żaków. Zasugerowała, że przydałoby im się własne
mieszkanie. Maciej Ostrowski stwierdził, że jest taka
możliwość.

Skomielna Biała

Czołowo 
na „zakopiance”
Do groźnie wyglądającego
zdarzenia doszło 14 paź-
dziernika na „zakopiance” w
Skomielnej Białej. 

Kobieta poruszająca się
Skodą Octavią w kierunku Kra-
kowa, po pokonaniu wzniesie-
nia, na łuku drogi w prawo, na mo-
krej i śliskiej nawierzchni straciła
panowanie nad samochodem i
zjechała na przeciwny pas ruchu
zderzając się czołowo z samo-
chodem marki VW Transporter.

– Dostawczy van po uderze-
niu wjechał do rowu. W pojeździe
tym podróżowało prócz kie-
rującego jeszcze czterech pa-
sażerów (robotnicy), z których
najciężej poszkodowany został
35-latek (złamany nos). Wszyst-
kim uczestnikom zdarzenia szyb-
ko udzielono pomocy medycznej
– trafili na obserwację do nowo-
tarskiego szpitala. Doznali nie-
groźnych obrażeń, w większości
są to potłuczenia. Kobieta i
mężczyzna kierujący pojazdami
uczestniczącymi w wypadku byli
trzeźwi – relacjonuje Szymon
Sala z KPP w Myślenicach.

jk
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Uwaga, konkurs

Niech zawitają
anioły

Stowarzyszenie „Raciechowi-
ce 2005” ogłasza konkurs pla-
styczno-literacki pn. „Zawitały
Anioły”. Konkurs jest skierowany
do uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów z terenu  gminy. Pra-
ce plastyczne (technika, materiał
i format – dowolne) oraz literackie
(bajka, wiersz) można zgłaszać
do końca listopada w siedzibie
Stowarzyszenia (budynek Urzędu
Gminy, biuro przy Sali Obrad).
Warunek – głównym bohaterem
prac jest anioł. Każdy uczestnik
może zgłosić jedną pracę. Szcze-
gółowy Regulamin Konkursu znaj-
duje się w szkołach z terenu gmi-
ny oraz w biurze Stowarzyszenia.
Rozstrzygnięcie już 6 grudnia.
Czekają nagrody!

Wierzbanowa

Czołowo 
na zakręcie

29 października w Wierzba-
nowej na drodze wojewódzkiej nr
964, 49-letnia kobieta prowadząc
osobową Hondę, na zakręcie dro-
gi w prawo przekroczyła oś jezdni
i zderzyła się czołowo z ciężarówką
Daf.

– Po zderzeniu z osobówką kie-
rowca ciężarówki zjechał na prawe
pobocze, przejechał przez chodnik
i uderzył w zaparkowany na pobo-
czu przy jednej z posesji samochód
Steyer. Kierująca osobówką doz-
nała licznych urazów wielo-
narządowych i złamań. W stanie
zagrożenia życia trafiła do szpita-
la – informuje myślenicka policja,
która prowadzi w tej sprawie po-
stępowanie wyjaśniające.
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5,7 mln
–  tyle pieniędzy otrzymają
łącznie Dobczyce, Lubień,
Myślenice, Pcim, Raciechowice
i Tokarnia z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Dzięki
temu dofinansowaniu
realizowanych będzie w sumie
16 inwestycji na terenie powiatu
myślenickiego.

l i c z b a

3  p y t a n i a  d o

PIOTRA 
SZEWCZYKA,
prezesa Myśle-
nickiego Towa-
rzystwa Kultu-
ry, w ramach
którego 22

paź dziernika uroczyście za-
inaugurował swoją działal-
ność Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Myślenicach.

– Czego uczą się studenci
trzeciego wieku?

– Zakres zajęć jest bardzo
zróżnicowany. Począwszy od za-
jęć z języków obcych: angielski,
niemiecki i francuski w grupach
początkujących i zaawansowa-
nych. Sześć wykładów nauko-
wych z pracownikami krakow-
skich uczelni wyższych, m.in.:
fenomen wolności, tolerancja, fi-
lozofia chrześcijaństwa, historia
Myślenic, itp. Ponadto studenci
wezmą udział w zajęciach profi-
laktycznych i spotkaniach z eks-
pertami z zakresu raka piersi,
chorób krążeniowych, dietetyki i
żywienia czy chorób zakaźnych.

– Jakie zajęcia cieszą się
największym zainteresowa-
niem?

– Udało nam się utworzyć
trzy prawie 20- osobowe grupy na
zajęcia informatyczne. Odbywać
się będą w Zespole Szkół im. An-
drzeja Średniawskiego. Dyrektor
bezpłatnie udostępnił nam
wykładowcę i pracownię infor-
matyczną. To niezwykły i godnych
pochwały gest. Liczymy, że w
ślad za dyrektorem pójdą inne
szkoły.

– Ilu studentów liczy UTW?
– Na uczelni jest ponad 100

studentów – seniorów z gminy
Myślenice.

Bieńkowice
Motorowerem
pod seata
14 października w Bieńkowicach 12-la-
tek kierując motorowerem marki Romet
wjechał bezpośrednio pod samochód
osobowy Seat Cordoba, prowadzony
przez 48-latka z gminy Dobczyce. 
Kierowca był trzeźwy. Chłopiec upadając
na jezdnię doznał potłuczeń i z podej-
rzeniem wstrząśnienia mózgu został
przewieziony na obserwację do jedne-
go ze specjalistycznych szpitali dzie-
cięcych w Krakowie. Nie miał uprawnień
do kierowania motorowerem.

Prywatni przewoźnicy ko-
rzystają z placu przy ul. Słonecz-
nej od początku sierpnia. 31 lip-
ca wygasła bowiem umowa
dzierżawy placu przy ul. Słowac-
kiego, który do tej pory pełnił
funkcję dworca busów. Myśle-
nicki PKS zaproponował prze-
woźnikom korzystanie z nowego

centrum handlowo-komunikacyj-
nego, jednak ci nie chcą nawet o
tym słyszeć. Argumentują to zbyt
wysokimi cenami i brakiem wy-
starczającej ilości miejsca dla
autobusów i pojazdów prywat-
nych przewoźników. 

Niestety, parkingu przy ul.
Słonecznej nie uznał burmistrz, a
przewoźnicy korzystają z niego

wyłącznie dzięki odstępstwu wy-
danemu przez starostę, najpierw
do połowy października, a  teraz
również do końca roku. 

– Wydaliśmy odstępstwo,
oczekując na ostateczną decyz-
ję magistratu. Przewoźnicy mają
bowiem prawo spokojnie docze-
kać do końca procedur – tłumaczy

Tomasz Bombol, kierownik Wy-
działu Zarządzania Ruchem,
Transportu i Komunikacji w myś-
lenickim Starostwie Powiatowym.

Według Macieja Ostrowskie-
go plac nie może spełniać funkcji
parkingu busów, bo jest to nie-
zgodne z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzen-
nego.

– Właściciele busów po latach
szukają alternatywnego miejsca
postoju. Proponują ogrodzony plac
obok nowego dworca, w miejscu,
gdzie myśleniccy kupcy od lat pró-
bują wybudować swoją galerię.
Mają nawet pozwolenie na budo-
wę, a teren jest teoretycznie pla-
cem budowy. Władze Myślenic
nie zgadzają się na tę propozycję,
gdyż według specjalistów zgoda na
stacjonowanie w tym miejscu bu-
sów będzie jednoznaczna ze
złamaniem prawa – informuje
Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

Samorządowe Kolegium Od-
woławcze jednak uchyliło decyz-
ję burmistrza i skierowało do po-
nownego rozpatrzenia, uznając,
że postanowienie powinno być
wydane również z uwzględnie-
niem analizy rynkowej i ustawy o
transporcie drogowym. dg
Co pokazała analiza planistyczna przygo-
towana na zlecenie gminy? czytaj str. 4 

Myślenice

Odjazdy busów nadal ze Słonecznej
Prywatni przewoźnicy wciąż mogą korzystać z parkingu na placu przy ul. Słonecznej. Sta-
rosta myślenicki wydał odstępstwo, które zezwala na to do końca bieżącego roku. De-
cyzja ta ma zapobiec paraliżowi komunikacyjnemu w Myślenicach.

Problemy zaczęły się wraz z zamknięciem postoju przy ul. Słowackiego.

Według Macieja Ostrowskiego plac nie może 
spełniać funkcji parkingu busów, bo jest to niezgodne
z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

Myślenice

Unijny zastrzyk finansowy
2,7 mln zł – tyle trafi do Myślenic w ramach Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego. Zarząd Woje-
wództwa Małopolskiego rozdzielił dodatkowe 100 mln zł,
które zostały przeznaczone na 35 projektów w obszarach:
ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego, gospo-
darki wodno– ściekowej, energii odnawialnej, modernizacji
dróg, opieki społecznej oraz rewitalizacji małopolskich
miast.

Dofinansowane zadania nie
otrzymały pieniędzy w pierw-
szej kolejności i znalazły się na
liście rezerwowej. – Te dodat-
kowe pieniądze to dla wielu gmin
i powiatów szansa na szybszy
rozwój. Samorządy czekały na
takie decyzje. Dzięki korzystne-
mu kursowi euro udało się wes-
przeć ich projekty – mówi Sta-
nisław Sorys, członek Zarządu
Województwa Małopolskiego,
który zajmuje się MRPO.

W Myślenicach pieniądze zo-
staną przeznaczone na refun-
dację wykonanych już prac w ra-

mach rewitalizacji miasta tj. ele-
wacji Gimnazjum nr 1, remontu
kamienicy Obońskich (Rynek
27), budowy placu zabaw w Par-
ku Jordana oraz remontu muru
kościelnego, dzwonnicy i zabyt-
kowych nagrobków przy Koś-
ciółku św. Jakuba na Stradomiu.

W ramach dotacji zostaną
również wykonane wcześniej
planowane prace jednak nie-
zrealizowane ze względu na
brak środków. – W parku Jorda-
na powstanie boisko z poliure-
tanową nawierzchnią, w rynku
natomiast planuje się przesu-
nięcie pomnika Niepodległości,
wymianę oświetlenia, nasadze-
nie zieleni jak również budowę
fontanny. To bardzo dobra wia-
domość – cieszy się Maciej
Ostrowski, burmistrz miasta i
gminy Myślenice. 

Jk

Minister w Dobczycach

Z roboczą 
wizytą
30 października 2011r. z nie-
oficjalną wizytą do Dobczyc
przybył Jerzy Miller – minis-
ter spraw wewnętrznych i
administracji. 

Spotkanie poświęcone było
inwestycjom prowadzonym w
gminie Dobczyce oraz rządowe-
mu projektowi pn. „Program
ochrony przed powodzią w do-
rzeczu górnej Wisły”.

Minister Miller odwiedził stre-
fę przemysłową w Dobczycach, w
której realizowane jest zadanie
związane z ochroną przed po-
wodzią oraz obejrzał postępy na
dwóch kluczowych dla gminy in-
westycjach – obwodnicy Dob-
czyc i Regionalnego Centrum
Oświatowo Sportowego. 

– Pan Miller, który przyjechał
przed umówioną godziną, we
własnym zakresie skontrolował
również jak postępują prace re-
montowe na ul. Cegielnianej, któ-
ra w 2009 roku została zniszczo-
na przez powódź i której odbu-
dowa dofinansowana jest z
budżetu państwa – podkreśla
burmistrz Marcin Pawlak.

Krzeczów

Golfem w
ciężarówkę
26 października 2011 r. na „zakopiance”
w Krzeczowie jadący w kierunku Zako-
panego VW Golfem 40-letni mieszka-
niec Myślenic, na łuku drogi stracił pa-
nowanie nad samochodem, zjechał na
pas ruchu dla kierunku przeciwnego i
zderzył się z ciężarówką Volvo z na-
czepą.
– Z nieustalonych jeszcze przyczyn
Volkswagen prawdopodobnie podczas
hamowania obrócił się i wjechał na
prawidłowo jadącą ciężarówkę tyłem, po
czym wypadł poza drogę. Kierowca
samochodu osobowego doznał urazu
głowy i kręgosłupa. Trafił do nowotar-
skiego szpitala – informuje Szymon
Sala z KPP w Myślenicach. 
Kierowca został ukarany grzywną. Obaj
mężczyźni prowadzący pojazdy uczest-
niczące w zdarzeniu byli trzeźwi.
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Rada Powiatu Myślenickiego przegłosowała uchwałę in-
tencyjną w sprawie zamknięcia Zespołu Szkół Technicz-
nych i Rolniczych im. Jana Długosza w Dobczycach. Po-
wodem takiej postawy radnych jest niż demograficzny, któ-
ry przyczynia się od obniżenia subwencji na szkoły po-
nadgimnazjalne.

Dobczyce

Co dalej ze szkołą?
– Pięć lat temu do siedmiu

szkół ponadgimnazjalnych w po-
wiecie uczęszczało ponad 6,5 tys.
uczniów. W roku bieżącym liczba
ta spadła do 5,1 tys. Niestety, spa-
dek o niemal półtora tysiąca wiąże
się z ogromnym zmniejszeniem
subwencji. Kwota, która niedawno
wystarczała nam na utrzymanie
tych kilku placówek, teraz jest zde-
cydowanie za mała – tłumaczy
Henryk Migacz, przewodniczący
Rady Powiatu.

Jeśli dojdzie do zamknięcia
placówki, jej uczniowie zostaną
przeniesieni do zespołu szkół przy
ul. Szkolnej. Istnieje obawa, że
obiekt nie pomieści takiej liczby
młodzieży oraz nie wszyscy nau-
czyciele ze starej placówki znajdą
tu zatrudnienie.

– Przy Szkolnej uczyło się kie-
dyś nawet 1,3 tys. uczniów. Jeśli do
placówki przejdzie 350 młodych lu-
dzi z ZSTiR, to liczba wszystkich

uczniów wyniesie tutaj tylko 1,1 tys.
– przekonuje przewodniczący Mi-
gacz.

Słychać głosy, że w razie lik-
widacji szkoły, placówkę mogłaby
przejąć gmina, jednak jeszcze za

wcześnie na dywagacje. Zarząd
Powiatu ma cztery miesiące, aby
ustosunkować się do uchwały in-
tencyjnej Rady. Ostateczna de-
cyzja odnośnie dalszych losów
ZSTiR będzie podjęta najpóźniej
pod koniec lutego 2012 roku.
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Jeśli dojdzie do
zamknięcia placówki, jej
uczniowie zostaną
przeniesieni do zespołu
szkół przy ul. Szkolnej.
Istnieje obawa, że obiekt
nie pomieści takiej liczby
młodzieży.



Podczas uroczystego spot-
kania z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej, w którym na zaprosze-
nie burmistrza uczestniczą
wszyscy dyrektorzy placówek oś-
wiatowych i nagrodzeni nauczy-
ciele, Maciej Ostrowski przed-
stawił podsumowanie działal-
ności oświaty. W specjalnej pre-

zentacji pokazał realne koszty
utrzymania przedszkoli i szkół,
które sięgają 49 mln zł, co sta-
nowi największą część gminnego
budżetu. Ponadto zaprezento-
wał programy wsparcia i inno-
wacyjne działania edukacyjne
podejmowane przez gminę –
zwłaszcza w kontekście ekologii. 

– Oświata z roku na rok kosz-
tuje coraz więcej. Rząd przyzna-
je nauczycielom podwyżki, ale
wcale nie zwiększa nam sub-
wencji czyli pieniędzy, które otrzy-
mujemy z rządu. Obietnice poli-
tyków musimy realizować bez
dodatkowych pieniędzy z War-
szawy – mówił Maciej Ostrowski. 

Problemy oświaty, których jest
coraz więcej nie zdominowały
jednak spotkania. Wspólne roz-
mowy, wymiana zdań były okazją
do integracji osób zarządzających
placówkami. 

– Cieszę się z tradycji tych
spotkań. Jest okazja do spokojnej
rozmowy. Można podpatrzeć, co
koleżanki i koledzy robią w swo-
ich szkołach – komentuje jedna z
dyrektorek. 

Łączna pula nagród wyniosła
ponad 46 tys. złotych. 
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Ludenscheid w Myślenicach

Z partnerską wizytą
Przez cztery dni w Myślenicach gościli przedstawiciele nie-
mieckiego Ludenscheid. To najstarsze miasto partnerskie,
z którym Myślenice współpracują już od 1990 roku. Goście
z Niemiec uczestniczyli m.in. w zwiedzaniu Myślenic i oko-
lic, a także w uroczystościach jubileuszu 90– lecia działal-
ności Klubu Sportowego KS Dalin Myślenice. 

W Dniu Edukacji Narodowej

Nagrodzeni nauczyciele
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Maciej Ostrowski wrę-
czył 24 nauczycielom specjalną nagrodę w dziedzinie edu-
kacji. Wyróżnienie to ukoronowanie ich osiągnięć dydak-
tycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy Myś-
lenice. 

Nagrodzeni: Roman Serwiński, Do-
rota Święch, Katarzyna Pawłowska,
Dorota Płatek, Kinga Kocan, Maria Ho-
lewa, Anna Kowalska, Justyna Dy-
bizbańska, Barbara Bicz, Zofia Gó-
recka, Anna Garbień, Marcin Suder,
Elżbieta Ślusarczyk, Waldemar Kulpa,
Lucyna Wójtowie, Krzysztof Kania,
Małgorzata Pitala, Dorota Bajorek,
Grażyna Batko, Marta Kochan, Małgo-
rzata Fonfara, Teresa Mularczyk, Lidia
Burtan, Bożena Piwowarska. 

Nagrody wręczał burmistrz Myślenic.

Gratulacje i życzenia

Złoci Jubilaci z medalami
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Maciej Ostrowski wręczył
honorowe medale prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla 35
par małżeńskich, które od 50 lat są w związku małżeńskim. 

– Cieszę się bardzo z Państwa obecności. Tym bardziej, że jest
was ponad 30 par. To niezwykły widok. Gratuluję wszystkim i życzę
kolejnych szczęśliwych lat – mówił Maciej Ostrowski, burmistrz
Miasta i Gminy Myślenice. 

Złote gody par małżeńskich uświetnił występ chóru Reprezenta-
cyjnego Folklorystycznego Zespołu Miasta i Gminy Myślenice – Ze-
społu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”. 

Wyróżnione pary: Ambroży Mieczysław i Aniela, Batko Stanisław
i Maria, Bobowski Tadeusz i Genowefa, Braś Stanisław i Zofia, Depta
Jan i Anastazja, Dulski Edmund i Maria Chęcińska-Dulska, Dyrda Hen-
ryk i Teresa, Góralik Tadeusz i Bernarda, Gędźba Tadeusz i Janina, Hołuj
Henryk i Maria, Hołuj Jacek i Elżbieta, Kaliciński Józef  i Romualda,
Kądziołka Feliks i Stanisława, Kołodziejczyk Julian i Stefania, Kołod-
ziejczyk Stanisław i Helena, Kuzar Stefan i Cecylia, Maślak Adam i An-
tonina, Morus Stanisław i Wanda, Moryc Roman i Krystyna, Pachacz
Marian i Genowefa, Panuś Józef i Maria, Panuś Kazimierz i Zofia, Pilch
Franciszek i Zofia, Róg Tadeusz i Teresa, Sala Józef i Kazimiera, Sala
Władysław i Teresa, Skowronek Józef i Maria, Stanach Bronisław i Anna,
Śliwa Tadeusz i Krystyna, Tomaszkiewicz Marian i Janina, Tondera Bro-
nisław i Zofia, Ulman Czesław i Kazimiera, Węgrzyn Jan i Stanisława,
Wierzba Mieczysław i Anna, Ziembla Julian i Anna.

Pod uwagę brano wyposażenie ogrodu, ogólny porządek i harmonię, kom-
pozycję roślinną, pomysłowość estetykę oraz czystość. 
Uroczyste nagrodzenie zwycięzców odbędzie się na kolejnej sesji Rady Miej-
skiej. Galerię zwycięskich ogrodów będzie można obejrzeć również na stronie
www.myslenice.pl oraz na profilu Miasta i Gminy Myślenice na Facebooku.

I miejsce – Grażyna Wierzba z Głogoczowa
II miejsce – Stanisława Gdula z Głogoczowa
III miejsce – Maciej Zając z Myślenic
Wyróżnienie: Andrzej Żądło z Myślenic
W kategorii na najpiękniejszy balkon przyznane zostało wyróżnienie dla Państwa
Krystyny i Tadeusza Wygonów.

Konkurs rozstrzygnięty

Najpiękniejszy ogród wybrany
Grażyna Wierzba z Głogoczowa to właścicielka ogrodu, który wywarł naj-
większe wrażenie na jurorach konkursu na najpiękniejszy ogród w gminie
Myślenice. 

Na czele pięcioosobowej de-
legacji stanął burmistrz Dieter
Dzewas. Partnerzy z Niemiec
oprócz tradycyjnego zwiedzania
złożyli także wizytę studyjną na
składowisku odpadów w Myśleni-
cach i mieli okazję bliżej przyjrzeć
się budowie nowoczesnego
Zakładu Zagospodarowania Od-
padów. 

– Jestem pod ogromnym
wrażeniem prac i technologii. Pro-
blem śmieci to nie tylko troska
Myślenic, to bolączka wielu miast
w całej Europie. To dobrze, że
władze Myślenic zdecydowały się
podjąć ten odważny krok – mówił
burmistrz Dieter Dzewas. 

Wizyta odbyła się w ramach
realizacji postanowień o współpra-
cy obu miast. Oprócz burmistrza
wzięli w niej udział przedstawicie-
le rady miejskiej i urzędu z Lu-
denscheid. 

Goście z Niemiec i Polski ro-
zegrali wspólny turniej strzelecki, w
którym zwyciężyła: Susanne Me-
wek, radna z Ludenscheid. 

Przygotowana na zlecenie gmi-
ny analiza będzie podstawą do
opinii przedstawionej staroście,
gdyż to do niego należy ostatecz-
na decyzja w tej sprawie. – Zmia-
na decyzji, czyli tzw. ugoda nie jest
możliwa ze względów prawnych.
Według planu zagospodarowania
przestrzennego działka, na której
obecnie stacjonują busy powinna
być przeznaczona pod wielkopo-
wierzchniowy budynek handlowy.
Prawdą jest, że istnieje w nim za-
pis o funkcji komunikacyjnej, jednak
chodzi tutaj o przystanek pod ga-
lerią, na którym będą wysiadać
i wsiadać klienci, a nie stacjonować
busy, które muszą wyrównywać
czas pomiędzy odjazdami  – tłuma-
czył Maciej Ostrowski. Ponadto
kongregacja kupiecka występująca

tutaj jako Galeria Myślenice spółka
z o.o od 9 czerwca 2009 roku po-
siada pozwolenie na budowę, któ-
ra może rozpocząć się w dowolnym
terminie. 

– Gmina zawsze wydaje zgodę
wszystkim przewoźnikom chcącym
zatrzymywać się na przystankach
terenie miasta i gminy – zapewnia
burmistrz. Wynika z tego, iż busy
mogą zatrzymywać się na każdym
przystanku, jeśli tylko ich właściciele
złożyli wcześniej stosowne wnioski.
Co więcej, zgodnie z uchwałą Rady
Miejskiej, na wniosek przewoźników
powstanie nowy przystanek w cen-
trum miasta przy ul. Dąbrowskiego.
Burmistrz zapewnił również, że jeś-
li przewoźnicy powtórzą strajk lub
zrezygnują z kursów zostanie zor-
ganizowana komunikacja zastęp-

cza, by mieszkańcy mogli prze-
mieszczać się bez większych pro-
blemów.

Małopolskiemu Stowarzysze-
niu Przewozu Osób zostały przed-
stawione również uwagi zgłaszane
przez mieszkańców. Dotyczyły one
m.in. dłuższych postojów busów
przy ul. Słowackiego, parkowania
wzdłuż ulic na terenie miasta w celu
wyrównania czasów oraz jazdy
przepełnionymi busami, gdzie pod-
czas kontroli Inspekcji Transportu
Drogowego, pasażerowie są wy-
sadzani np. na stacji benzynowej i
pozostawieni sami sobie.

Podczas spotkania padł również
pomysł nowej alternatywy bazy
transportowej dla busów,  poza
centrum miasta, gdzie kierowcy
będą mogli wyrównać swoje czasy.
Przedstawiciele MZPO mają prze-
dyskutować ten pomysł z prywat-
nymi przewoźnikami oraz właści-
cielem działki, na której miałaby się
znaleźć wspomniana baza.

W rozmowie ze strony gminy
wraz z burmistrzem uczestniczyli
Elżbieta Czaplak-Mnichowska
z Wydziału Gospodarki Prze-
strzennej i Inwestycji oraz Marcin
Słomka i Łukasz Szczepański z
Wydziału Mienia. MZPO repre-
zentowali Marek Dyszy i Dariusz
Tarnawski.

Komunikacja

Kolejne spotkanie w sprawie busów
Analiza planistyczna wykonana przez firmę, która przygotowywała plan zagospodarowania
przestrzennego podtrzymuje negatywną decyzję burmistrza w kwestii istniejącego
przystanku początkowego i końcowego dla busów przy ul. Słonecznej. Na zmianę decyzji
nie wpłynęli również przedstawiciele Małopolskiego Stowarzyszenia Przewozu Osób.
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Osoby uprawnione 
do odbywania prac interwencyjnych 

Do Pracodawcy podlegającemu
przepisom o pomocy publicznej może
zostać skierowana osoba bezrobotna
mieszcząca się zarówno w kategorii
osób wskazanych w art. 49 Ustawy o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy jak i art. 2 pkt 18 i 19 (WE) Nr
800/2008r. Do Pracodawcy niepodle-
gającemu przepisom o pomocy pub-
licznej może zostać skierowana
wyłącznie osoba bezrobotna mieszcząca
się w kategorii osób wskazanych w art.
49 Ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy.

Do osób będących w szczególnej
sytuacji na rynku pracy w świetle art.
49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy zaliczamy: bezrobotnych
do 25 roku życia; bezrobotnych długotr-
wałe albo po zakończeniu realizacji kon-
traktu socjalnego albo kobiety, które nie
podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziec-
ka; bezrobotnych powyżej 50 roku życia;
bezrobotnych bez kwalifikacji zawodo-
wych, bez doświadczenia zawodowego
lub bez wykształcenia średniego; bezro-
botnych samotnie wychowujących co
najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;
bezrobotnych, którzy po odbyciu kary po-
zbawienia wolności nie podjęli zatrud-
nienia; bezrobotnych niepełnosprawny.

Wg art. 2 pkt 18 (WE) 800/2008 –
pracownik znajdujący się w szcze-
gólnie niekorzystnej sytuacji to oso-
ba: będąca bez stałego zatrudnienia za
wynagrodzeniem w okresie ostatnich
sześciu miesięcy; lub nie mająca wy-
kształcenia ponadgimnazjalnego lub za-
wodowego; lub powyżej 50 roku życia; lub
dorosła mieszkająca samotnie, mająca na
utrzymaniu, co najmniej jedną osobę; lub
pracująca w sektorze lub w zawodzie w
państwie członkowskim, w którym dys-
proporcja kobiet i mężczyzn jest co naj-

mniej o 25% większa niż średnia dys-
proporcja we wszystkich sektorach gos-
podarki w tym państwie członkowskim na-
leży do tej grupy stanowiącej mniejszo-
ść; lub jest członkiem mniejszości et-
nicznej w państwie członkowskim, który
w celu zwiększenia szans na uzyskanie
dostępu do stałego zatrudnienia musi po-
prawić znajomość języka, uzupełnić
szkolenia zawodowe lub zwiększyć doś-
wiadczenie zawodowe.

Wg art. 2 pkt 19 (WE) 800/2008 –
pracownik znajdujący się w bardzo
niekorzystnej sytuacji – jest to osoba ,
która jest bezrobotna przez co najmniej
24 miesiące.

Jednostki uprawnione 
do organizowania 
prac interwencyjnych

Pracodawca – jest to jednostka or-
ganizacyjna, chociażby nie posiadała

osobowości prawnej a także osoba fi-
zyczna, jeżeli zatrudnia ona, co naj-
mniej jednego pracownika. Prace inter-
wencyjne mogą być organizowane przez
pracodawców oraz przedsiębiorców
nie zatrudniających pracowników
speł niających ponadto następujące
warunki:
1. Pracodawca nie może być: partią lub

organizacją polityczną, posłem lub se-
natorem na potrzeby biur poselsko-
senatorskich, organizacją zwią zków
zawodowych, z wyjąt kiem upo-
ważnionych do prowadzenia po-
średnictwa pracy związkowych biur
pracy oraz klubów pracy, organi-

zacją pracodawców, z wyjątkiem or-
ganizacji upoważnionej do prowa-
dzenia pośrednictwa pracy biur oraz
klubów pracy, urzędami naczelnych
i centralnych organów administracji
państwowej, kościołami lub związka-
mi wyznaniowymi, z wyłączeniem
osób prawnych i jednostek organi-
zacyjnych, przedstawicielem państw
obcych.

2. Pracodawca nie może znajdować
się w trudnej sytuacji ekonomicznej w

rozumieniu art. 1 pkt 7 rozporządze-
nia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia
6 sierpnia 2008r. uznającego niektó-
re rodzaje pomocy za zgodne ze
wspólnym rynkiem w zastosowaniu
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesie-
niu do pomocy państwa w zakresie
zatrudnienia (Dz. Urz. UE L 214 z
08.08.2008 str. 3).

3. W okresie ostatniego roku liczba pra-
cowników u pracodawcy nie uległa
zmniejszeniu z przyczyn dotyczących
pracodawcy,

4. Pracodawca w dniu złożenia wniosku
nie zalega z wypłacaniem w terminie
wynagrodzeń pracownikom oraz z
opłacaniem w terminie składek na
ubezpieczenia społeczne, zdrowot-
ne, Fundusz Pracy oraz Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pra-
cowniczych.

5. Pracodawca w dniu złożenia wniosku
nie zalega z opłacaniem w terminie in-

nych danin publicznych
6. Pracodawca w dniu złożenia wniosku

nie posiada nieuregulowanych w ter-
minie zobowiązań cywilnoprawnych.

7. Złoży kompletny i prawidłowo
sporządzony wniosek zgodnie z za-
wartym w nim pouczeniem wraz ze
wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Okresy i stawki refundacji 
kosztów poniesionych 
w ramach prac interwencyjnych

Art. 51 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004r. o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy: w przypadku

zatrudnienia w ramach prac interwen-
cyjnych osób bezrobotnych będących w
szczególnej sytuacji na rynku pracy wy-
mienionych w art. 49 ustawy: na okres
do 6 miesięcy w pełnym wymiarze
czasu pracy, następuje zwrot części
kosztów poniesionych na wynagrodze-
nia, nagrody oraz składki na ubezpie-
czenie społeczne skierowanych bezro-
botnych w wysokości nie przekraczającej
kwoty zasiłku dla bezrobotnych obo-
wiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia
każdego rozliczanego miesiąca i składek
na ubezpieczenia społeczne od refun-
dowanego wynagrodzenia; na okres do
6 miesięcy, w co najmniej połowie wy-
miaru czasu pracy, następuje zwrot
części kosztów poniesionych na wyna-
grodzenia, nagrody oraz składki na
ubezpieczenia społeczne skierowanych
bezrobotnych w wysokości uprzednio
uzgodnionej, nie przekraczającej jednak
kwoty połowy minimalnego wynagro-
dzenia za pracę i składek na ubezpie-
czenia społeczne od refundowanego
wynagrodzenia za każdą osobę bezro-
botną, na okres do 12 miesięcy w za-
kresie i na zasadach określonych w
pkt a, następuje zwrot poniesionych
przez pracodawcę kosztów z tytułu za-
trudnienia, w wysokości uprzednio
uzgodnionej , nie przekraczającej jednak
minimalnego wynagrodzenia za pracę i
składek na ubezpieczenia społeczne
od refundowanego wynagrodzenia za
każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja
obejmuje koszty poniesione za co dru-
gi miesiąc ich zatrudnienia.

Art. 56 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004r. o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy: W przypadku
zatrudnienia w ramach prac interwen-
cyjnych osób bezrobotnych będących w
szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.:
bezrobotnych do 25 roku życia, bezro-
botnych długotrwałe albo po zakończe-
niu realizacji kontraktu socjalnego albo ko-
biet, które nie podjęła zatrudnienia po uro-
dzeniu dziecka, bezrobotnych, którzy
po odbyciu kary pozbawienia wolności nie
podjęli zatrudnienia, bezrobotnych nie-
pełnosprawnych.
1. w pełnym wymiarze czasu pracy, na-

stępuje zwrot przez okres do 12 mie-

sięcy poniesionych kosztów wypłaco-
nego wynagrodzenia, nagród oraz
opłaconych składek na ubezpieczenia
społeczne w wysokości uprze dnio
uzgodnionej, nie przekraczającej jed-
nak kwoty zasiłku dla bezrobotnych,
obowiązującej w ostatnim dniu każde-
go rozliczanego miesiąca i składek na
ubezpieczenia społeczne od refundo-
wanego wynagrodzenia,

2. w pełnym wymiarze czasu pracy na-
stępuje zwrot przez okres do 18 mie-
sięcy poniesionych kosztów
wypłacanego wynagrodzenia, na-
gród oraz opłacanych składek na
ubezpieczenia społeczne w wyso-
kości uprzednio uzgodnionej, nie
przekraczającej jednak minimalne-
go wynagrodzenia za pracę i składek
na ubezpieczenia społeczne od tego
wynagrodzenia, jeżeli zwrot obej-
muje koszty poniesione za co drugi
miesiąc.

Art. 59 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy:

W przypadku zatrudnienia w ra-
mach prac interwencyjnych osób po-
wyżej 50 roku życia :
1. refundacja poniesionych przez pra-

codawcę kosztów wynagrodzenia i
składki na ubezpieczenia społeczne
następuje przez okres do 24 miesię-
cy,

2. refundacja poniesionych przez pra-
codawcę kosztów wynagrodzenia i
składek na ubezpieczenia społeczne
następuje przez okres do 4 lat jeżeli
obejmuje ona koszty poniesione za co
drugi miesiąc ich zatrudnienia.

Jeżeli do pracy w ramach prac in-
terwencyjnych są kierowani bezrobotni,
którzy: spełniają warunki konieczne do
nabycia prawa do świadczenia przede-
merytalnego – refundacja jest w wyso-
kości 80% minimalnego wynagrodzenia
za pracę i składek na ubezpieczenia
społeczne od refundowanego wynagro-
dzenia, nie spełniają warunków ko-
niecznych do uzyskania świadczenia
przedemerytalnego – refundacja jest
przyznawana w wysokości do 50% mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę i
składek na ubezpieczenia społeczne
od refundowanego wynagrodzenia .

Zobowiązania pracodawcy otrzy-
mującego pomoc publiczną w ra-
mach prac interwencyjnych
1. Pracownik zatrudniony w ramach po-

mocy w formie subsydiów płacowych
na rekrutację pracowników znaj-
dujących się w szczególnie nieko-
rzystnej sytuacji jest uprawniony a
Pracodawca zobowiązany do nie-
przerwalnego zatrudnienia przez okres
12 miesięcy. Pracodawca może roz-
wiązać umowę tylko w przypadku
naruszenia przez pracownika obo-
wiązków pracowniczych.

2. W przypadku pracownika znaj-
dującego się w bardzo niekorzystnej
sytuacji Pracodawca jest zobowiąza-
ny do nieprzerwalnego zatrudnienia go
przez okres 24 miesięcy. Pracodaw-
ca może rozwiązać umowę o pracę tyl-
ko w przypadku naruszenia przez
pracownika obowiązków pracowni-
czych.

3. Pracodawca zobowiązany będzie do
zwrotu otrzymanej refundacji kosztów

poniesionych na wynagrodzenia, na-
grody oraz składki na ubezpieczenie
społeczne wraz z odsetkami ustawo-
wymi naliczonymi od kwoty udzielonej
pomocy od dnia wypłaty pierwszej
kwoty udostępnionych środków, w
terminie 30 dni od dnia otrzymania
wezwania starosty w przypadku: 

– złożenia niezgodnego z prawdą oś-
wiadczenia o sytuacji ekonomicznej
przedsiębiorcy;

– niedotrzymania warunku nieprzerwal-
nego zatrudnienia przez okres 12 lub
24 miesięcy skierowanej osoby bez-
robotnej.

– Zwrot nastąpi w wysokości proporcjo-
nalnej do okresu, w którym wskazany
warunek nie został spełniony.

4. W przypadku rozwiązania umowy o
pracę z pracownikiem w okresie trwa-
nia refundacji z uwagi na fakt, iż bez-
robotny skierowany przez Powiatowy
Urząd Pracy rozwiązał umowę o pra-
cę z własnej inicjatywy, Pracodawca
celem utrzymania stanowiska pracy
jest zobowiązany do zatrudnienia ko-
lejnej osoby bezrobotnej będącej w
szczególnie niekorzystnej bądź bardzo
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy,
i przedłożenia kolejnej umowy o pra-
cę . Brak możliwości skierowania
przez PUP innego odpowiedniego
bezrobotnego na utworzone miejsce
pracy zwolni Pracodawcę z obo-
wiązku zwrotu otrzymanych refunda-
cji.

5. Przerwa w zatrudnieniu kolejnej oso-
by na danym stanowisku pracy w okre-
sie refundacji, nie spowoduje
wydłużenia okresu refundacji.

6. W przypadku naruszenia przez pra-
codawcę warunków umowy, zostanie
ona wypowiedziana w trybie natych-
miastowym a Powiatowy Urząd Pra-
cy żądać będzie zwrotu dokonanych
refundacji wraz z ustawowymi odset-
kami.

7. Pracodawca zobowiązany jest do nie-
zwłocznego zawiadomienia Powia-
towego Urzędu Pracy o każdej pla-
nowanej zmianie mającej wpływ na
realizację zobowiązań wynikających z
umowy.

Tryb postępowania

1. Pracodawca zamierzający wniosko-
wać o organizowanie prac interwen-
cyjnych składa wniosek do wybrane-
go Powiatowego Urzędu Pracy,

2. Aktualnie obowiązujące druki wnio-
sków dostępne są na stronie interne-
towej Urzędu; www.praca.mysleni-
ce.pl

Prace interwencyjne są formą wspar-
cia od lat realizowaną przez Powiatowy
Urząd Pracy w Myślenicach. W ciągu 10
lat w ramach prac interwencyjnych uak-
tywniono 1667 osób bezrobotnych, jest
to jednocześnie jedna z najefektywniej-
szych form pomocy, stałe zatrudnienie po
zakończeniu udziału w programie uzys-
kuje średniorocznie 85 proc. skierowa-
nych osób.

Poniżej prezentujemy dane staty-
styczne z lat 2002-2011 ( dane z 2011r.
dotyczą okresu I-IX). 
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Aktywizacja bezrobotnych 
w ramach subsydiowanych 

miejsc pracy
Jedną z form wsparcia określoną, jako zatrudnienie subsydiowane są prace interwencyj-
ne. Zgodnie z definicją ustawową oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę,
które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób będących
w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Forma ta polega na częściowej re-
fundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne.
Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis programu realizowanego przez Urząd.

Podstawa prawna realizacji prac 
interwencyjnych
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.

o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r.
Nr 69, poz. 415 z późn. zm. ),

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 7 stycz-
nia 2009r. w sprawie organizowa-
nia prac interwencyjnych i robót
publicznych oraz jednorazowej re-
fundacji kosztów z tytułu opłaco-
nych składek na ubezpieczenie
społeczne (Dz.U. z 2009r. Nr 5 ,
poz. 25 ),

3. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr
800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r.
uznające niektóre rodzaje pomocy
za zgodne ze wspólnym rynkiem w
zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu
WE w odniesieniu do pomocy pań-
stwa w zakresie zatrudnienia (Dz.
Urz. UE L 214 z 08.08.2008 str. 3).
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Wypełnij deklarację i…

Pozbądź się 
azbestu

Gmina Wiśniowa przystąpiła
do udziału w Szwajcarsko-Pol-
skim Programie Współpracy w
projekcie pn. „Demontaż i bez-
pieczne składowanie wyrobów
zawierających azbest z obszaru
województwa małopolskiego”. W
związku z tym od mieszkańców
gminy zbierane są deklaracje do-
tyczące udziału w projekcie. De-
klaracje dostępne są w Urzędzie
Gminy Wiśniowa oraz na stronie
internetowej urzędu. Zachęcamy
do wzięcia udziału w projekcie.

Tekst: PT

Najpierw zaproszeni goście i
mieszkańcy gminy Wiśniowa
uczestniczyli we mszy świętej za
duszę śp. Janiny Czaja, na-
stępnie wszyscy zebrali się przed
byłym budynkiem Posterunku Po-
licji zaadoptowanym na potrzeby
biblioteki gminnej. Przybyłych na
uroczystość powitał wójt gminy
Wiśniowa Wiesław Stalmach.
Symbolicznego otwarcia biblioteki
dokonali: dyrektor Miejskiej Bib-
lioteki Publicznej w Myślenicach
Teresa Nalepa, wójt gminy Wiś-
niowa Wiesław Stalmach oraz
przewodniczący Komitetu Oby-
watelskiego ,,Wiśniowa-Nasza
Mała Ojczyzna” Stanisław Polak. 

Ks. proboszcz Parafii p.w. św.
Marcina w Wiśniowej Wacław

Bednarz poświęcił tablicę pa-
miątkową oraz budynek bibliote-
ki. Następnie Grażyna Dudzik
zaprezentowała zasługi pani Ja-
niny, które zaowocowały propo-
zycją nadania jej imienia Biblio-
tece Publicznej Gminy Wiśniowa. 

Tablicę pamiątkową poświę-
coną patronce biblioteki odsłonili
Barbara Czaja-Kitkowska i Sta-
nisław Czaja – jej najbliżsi krew-
ni. Na uczestników uroczystości w
czytelni biblioteki czekała także
miła niespodzianka – występ młod-
zieży przygotowanej przez Ma-
rzenę Tomera oraz słodki po-
częstunek. Całość imprezy pro-
wadziła Teresa Węglarz.

Mamy nadzieję, że nowa bib-
lioteka przyciągnie jeszcze

większą liczbę czytelników, którzy
będą mogli miło spędzić czas, po-
rozmawiać oraz zaspokoić swo-
je kulturalne potrzeby.

Serdeczne podziękowania na-
leżą się sponsorom tej uroczys-
tości: M-CARS Kus Anna i Mar-
cin , GS,,SCh” w Wiśniowej, OSP
Wiśniowa, Kółko Rolnicze w Wiś-
niowej, Barbara i Stanisław Cza-
ja , BS Dobczyce, Jacek Węg-
larz , Rada Sołecka wsi Wiśniowa,
Jacek Pałka, Celina i Stanisław
Lenart.

Paulina Matykiewicz 

Gminne uroczystości

Biblioteka z patronką
15 października w Wiśniowej odbyła się bardzo ważna uro-
czystość otwarcia, poświęcenia i nadania imienia Janiny Cza-
ja Bibliotece Publicznej Gminy Wiśniowa. 

O patronce
Patronka biblioteki Janina Czaja
(6.10.1918 r.– 29.10.2007 r.) była
osobą cieszącą się dużym po-
ważaniem i szacunkiem w gminie
Wiśniowa. Była nauczycielem przede
wszystkim języka polskiego, wpajała
młodzieży miłość do literatury i trady-
cji polskiej. Od 1949 roku prowadziła
Gminna Bibliotekę Publiczną w Wiś-
niowej. Warunki, w których pracowała
były bardzo trudne, ale ciężka praca i
wysiłek owocowały. Biblioteka działała
bardzo prężnie i była także centrum
kulturalnym wsi. Pani Janina organi-
zowała m.in.: korowody postaci z baś-
ni i bajek, konkursy czytelnicze i po-
etyckie, a przede wszystkim spotkania
z wybitnymi literatami i ludźmi kultury.
Dzięki niej powstały punkty biblio-
teczne w kolejnych miejscowościach
gminy oraz na dobre zagościły w Wiś-
niowej książki i zwyczaje związane
z czytelnictwem. Za swoją pracę zos-
tała wielokrotnie odznaczana (m. in.:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski, Medal 40-lecia Polski Ludowej,
Medal Komisji Edukacji Narodowej,
Złota Odznaka ZNP, Złoty Krzyż
Zasługi oraz otrzymywała nagrodę
Prezydium Powiatowej Rady Narodo-
wej Wydziału Oświaty i Kultury w
Myślenicach).

Apelowali o bezpieczeństwo na drogach

NO PROMIL – NO PROBLEM
26 października 2011 roku uczniowie i nauczyciele Zespołu Pla-

cówek Oświatowych w Wiśniowej oraz Zespołu Placówek Oświato-
wych w Lipniku ze wsparciem policji wyszli na ulice Wiśniowej i Lip-
nika, by zaprotestować przeciw pijanym kierowcom. Z gwizdkami, ba-
lonami i transparentami szli równym krokiem, by głośno przekazać
wszystkim zmotoryzowanym, że każdy z nas, zarówno dziecko jak i
dorosły, ma prawo by czuć się bezpiecznie na naszych drogach.

Uczniowie rozdawali kierowcom ulotki informacyjne dotyczące sta-
tystyk wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców, a
także listy do kierowców pisane przez dzieci z prośbą, by byli oni od-
powiedzialnymi, zawsze trzeźwymi kierowcami. Akcja spotkała się z
życzliwym zrozumieniem kierowców, którzy początkowo zaskoczeni
podejmowali krótki dialog z dziećmi na temat szkodliwości picia al-
koholu. Wszystkim uczestnikom akcja bardzo się podobała, wyrazi-
li zrozumienie dla tego typu przedsięwzięć i chęć uczestnictwa w niej
w przyszłym roku. Teresa Bobowska i Joanna Trychta

GOKiS w Wiśniowej

Teatry walczyły 
o konkursowe laury
16 października 2011 r. odbył się w Wiśniowej 8 Małopol-
ski Festiwal Teatrów Wiejskich. Dzięki festiwalowi, który
zgromadził 9 grup teatralnych z Małopolski i miał charak-
ter konkursu, można się było dowiedzieć, jak dawniej żyli
mieszkańcy naszego regionu. 

Publiczność oglądała insceni-
zacje obrzędów ludowych oraz
utwory dramatyczne w wykonaniu
zespołów teatralnych z Brzeszcz i
Olkusza, Limanowej oraz Wiśnio-
wej. Jako pierwsi wystąpili przed-
stawiciele Stowarzyszenia KGW z
Męciny, którzy zaprezentowali in-
scenizację pt.: „Uroki”. Stowarzy-
szenie działa od lat 60-tych. Zdo-
było wiele czołowych miejsc na fes-
tiwalach i konkursach. Następną
grupą były ,,Jawiszowianki” z
Brzeszcz, które przedstawiły spek-
takl pt.: „Jak się do chrzcin sposo-
biono”. „Jawiszowianki” są razem
już od 23 lat. One również wiele
razy stawały na podium i zdobywały
wyróżnienia. Trzecią grupą były
„Brzeszczanki” (także z Brzeszcz),
które zaprezentowały „Zwiady”.
Panie występują wspólnie od 18 lat
i odnoszą wielkie sukcesy.

Pochodzące z powiatu oś-
więcimskiego „Przecieszynianki”
wystąpiły w spektaklu „Adwento-
wy wieczór”. Grupa, która pracu-
je razem już od 32 lat, ma na swo-
im koncie aż 23 pierwsze miejs-
ca zajęte na różnych konkur-
sach. Przed przerwą wystąpiły
jeszcze „Braciejowianki” w „Imie-
ninach u Szczepana” oraz „Tro-
ksanki”, które zaprezentowały
sztukę pt.: „Zebranie wiejskie”.
Połączeniem komedii oraz doku-

mentu był spektakl Teatru Ludo-
wego „Tradycja” pt. „Kręć się,
kręć wrzeciono”. Rzecz działa
się w karczmie, gdzie odbywało
się zebranie mieszkańców wsi,
którzy chcieli wybrać kandydata
na posła. Następnie wystąpił
Amatorski Zespół Teatralny z
Wiśniowej w przedstawieniu pt.:
„Hanusie weselne”. Sztuka w
sposób komiczny opowiadała o
obrzędach weselnych. Jako ostat-
ni swój spektakl „Piekielnica” za-
prezentował Amatorski Zespół
Teatralny im. Franciszka Macioła
ze Skomielnej Białej. Główną bo-
haterką sztuki była niesympa-
tyczna gospodyni, która miała
romans z kościelnym. 

Na festiwal przybyło wielu
mieszkańców gminy Wiśniowa i
nie tylko. Publiczności bardzo
podobały się występy teatrów. W
czasie przerwy odbył się kon-
kurs kulinarny oraz prezentacja
tradycyjnych zawodów. Poza tym
można było zakupić wyroby re-
gionalne, kolorowe kwiaty z bibuły,
serwety. Chętni mogli również
spróbować przepysznej gro-
chówki oraz placka ze śliwkami.

Monika Wojtowicz 
wraz z uczniami

Amatorski Zespół Teatralny 
z Wiśniowej.

Wyniki festiwalu:
Kategoria: Dramat – I miejsce – Ama-
torski Zespół Teatralny im. Fr. Macioła
za sztukę „Piekielnica”, II miejsce –
Teatr Ludowy „Tradycja” za sztukę
„Kręć się, kręć wrzeciono”
Kategoria: Teatry obrzędowe – I
miejsce ex aequo – Amatorski Zespół
Teatralny z Wiśniowej w sztuce „Ha-
nusine wesele”, Stowarzyszenie KGW
z Męciny w sztuce „Uroki”, II miejsce
– „Brzeszczanki” w sztuce „Zwiady”,
III miejsce – „Przecieszynianki” w
sztuce „Adwentowy wieczór”.

GOPS w Wiśniowej

Przełamać siebie 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Wiśniowej informuje o realizacji projek-
tu „Przełamać siebie – aktywizacja i
integracja”. W ramach projektu reali-
zowane będą: trening kompetencji
społecznych, doradztwo zawodowe,

trening pracy, kursy zawodowe, porad-
nictwo specjalistyczne itp. Projekt jest
współfinansowany przez Unię Euro-
pejską ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Szczegółowe in-
formacje w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej, pod numerami telefonów 12
2714086 wew. 28, 37 oraz na stronie in-
ternetowej Urzędu Gminy Wiśniowa.
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Sport

Rallysprint Wiśniowa
23 października w Wiśniowej oraz w Dobczycach odbyły się
III eliminacje o Puchar Motosport Myślenice. W zawodach
udział wzięło 57 załóg.

W klasyfikacji generalnej imprezy zwyciężyli: Marek Solarz/Zięba Ma-
ciej jadący Renault Clio, 2 miejsce Głuszczyk Marcin/Szafran Małgorzata
w Citroenie Saxo, podium uzupełnili Filipowski Sebastian/Bień Mateusz
– Peugeot 106.  Puchary wręczył prezes Klubu MotoSport Myślenice Sta-
nisław Skałka wraz z wójtem gminy Wiśniowa Wiesławem Stalmachem.

Zwycięzcy rajdu wg klas: klasa GOŚĆ: Temple Marek/ Grabowski Wi-
told – Subaru Impreza,  klasa RWD: Bazarnik Marcin/Kania Sylwester –
BMW E30, klasa 5: Kotula Grzegorz/Potocki Tomasz – Subaru Impreza,
klasa 4: Solarz Marek /Zięba Maciej – Renault Clio, klasa 3: Głuszczyk Mar-
cin/Szafran Małgorzata – Citroen Saxo, klasa 2: Kuźma Dariusz/Stawarz
Konrad Dawid Fiat CC, klasa 1: Pazdur Rafał/Stępniewski Adam Fiat 126p.

Uwaga!

Zmiana godzin
pracy urzędu

Od dnia 2 listopada 2011
r. w Urzędzie Gminy Wiśnio-
wa wprowadzone zostają nowe
godziny pracy: poniedziałek
godz. 8.00 – 18.00, wtorek –
piątek godz. 7.30 – 15.00. 
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Kwaśnica z mięsem, knedel
z gulaszem, moskole i słodkie
ciasto na deser – menu pierw-
szego z cyklu kulinarnych spot-
kań po obu stronach granicy
od początku zapowiadało się
ciekawie. Najpierw było wielkie
krojenie: ziemniaków, mięsa,
kiełbasy, kapusty, potem trzeba
było zakasać rękawy i zacząć
zarabianie ciasta drożdżowego
na knedel. I tu zaczęły się scho-
dy: bo słowackie gospodynie
są niezwykle dokładne i jeśli
kazały odważyć 53 dag ciasta,
to nie było dyskusji! Potem oka-
zało się, że inaczej formuje się
małe bochenki u nas, inaczej na
Słowacji, następnie zaczął się
„wykład” o wypuszczaniu po-
wietrza z ciasta, a na koniec go-
towanie drożdżowego knedla.
Nieco łatwiej poszło z gula-
szem, kwaśnicą i miodowni-
kiem, choć i tu nie obyło się bez
różnic w recepturach. Zupełną
nowością okazało się natomiast
przyrządzanie moskoli, do któ-
rych, jak się okazało, Słowacy
nie pałają zbytnią sympatią.

Kiedy już wszyscy zasiedli
do suto zastawionych stołów, za-
częły się opowieści o żniwach,
bo taki był motyw przewodni
spotkania w Hladowce. Wspom-
nienia, rozmowy o tym, jak bar-
dzo dziś różni się polska i

słowacka wieś od tej sprzed kil-
kudziesięciu lat, a w końcu
wspólny śpiew trwały do pó-

źnego popołudnia. Kolejne
warsztaty u nas, jeszcze w lis-
topadzie.

Polsko-słowackie spotkania z kulturą

Wielkie gotowanie w Hladovce
Dlaczego do gulaszu dodaje się słodkie pomidory i czemu knedel gotujemy, zamiast przy-
rządzać go na parze? Za nami pierwsze warsztaty kulinarne na Słowacji i pierwsze ku-
chenne konfrontacje gospodyń z obu krajów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu
państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita

Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013.

Róża Thun w Raciechowicach

O cyfryzacji i regionalizmie
Co ma ze sobą wspólnego dbanie o tradycje z nauką obsługi
komputera i sprawnym poruszaniem się w Internecie? Eu-
roposłanka Róża Thun podkreślała w Raciechowicach, że
jedno bez drugiego obejść się nie może.

Okazją do spotkania była pre-
zentacja dotychczasowej działal-
ności Grupy Partnerskiej „Beski-
dek” oraz trwającego w naszej
gminie projektu „Obecni w sieci”.
Róża Thun mówiła o koniecznoś-
ci udowodnienia innym krajom, że
dobrze wykorzystujemy unijne fun-
dusze, opowiadała o tym, jak duży
nacisk Unia Europejska kładzie na
rozwój i promocję regionalizmu. –
Co nam przyjdzie z tego, że jes-
teśmy członkami Unii, jeśli nie bę-
dziemy dbać o to, co regionalne?
Jaka ze mnie Europejka bez zna-
jomości mojego regionu? To, co ro-
bicie w „Beskidku” jest niezwykle
cenne – różnorodne, barwne –
podkreślała europosłanka, do-
dając, że teraz trzeba tę wartość
pokazać innym, a doskonałą ku
temu metodą jest korzystanie z In-
ternetu. – Cyfryzacja to połączenie
nowoczesności z tradycją, potrze-
ba nam nowoczesnego podejścia
do tradycji. I nie ma mowy o ba-
rierze wieku – każdy musi umieć
korzystać z komputera i Internetu.

Nie wykręcicie się – zachęcała se-
niorów, sołtysów, radnych, repre-
zentacje kół gospodyń i świetlic
wiejskich, dyrektorów szkół,
założycieli spółdzielni socjalnej.
22 października Centrum Kultury i
Tradycji Regionalnej Gminy Ra-
ciechowice pękało w szwach. –
Raciechowice pokazują, jak właś-
ciwie wydawać pieniądze unijne.
Chcialabym to pokazać płatnikom
netto w Unii Europejskiej – pod-
sumowała spotkanie Thun. 

Multinistrumentalne widowisko w Szczyrzycu

Z pasją na finiszu projektu
28 października w sali koncertowej „Gościniec Świętego
Benedykta” w Szczyrzycu odbył się koncert podsumo-
wujący projekt „Muzyka Naszą Pasją – rozwijanie talen-
tów muzycznych u dzieci i młodzieży”. Zagrał niezwyk-
le zjawiskowy zespół KROKE, a wraz z nim uczniowie
Szkoły Muzycznej I stopnia w Czasławiu.

Dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej możliwym było zaproszenie tak znakomitego zespołu jak trio
KROKE. Utworzony w 1992 roku przez przyjaciół: Tomasza Kukurbę
(altówka), Jerzego Bawoła (akordeon) i Tomasza Lato (kontrabas)
zespół, w swej twórczości balansuje pomiędzy gatunkami, czerpiąc
inspiracje z muzyki etnicznej całego świata. Wzbogacając impro-
wizacjami – tworzy swój własny, charakterystyczny styl. 

Wraz z KROKE zagrali uczniowie szkoły muzycznej z Czasławia,
którzy od maja tego roku uczestniczyli w projekcie „Muzyka Naszą
Pasja”. W ramach działania organizowane były zajęcia pozalekcyjne
z poszczególnych instrumentów muzycznych, dodatkowo odbyły się
warsztaty instrumentalne „Muzyka uwrażliwia”, które prowadzone
były przez wybitnych muzyków, profesorów Akademii Muzycznej w
Krakowie oraz nauczycieli Szkoły Muzycznej z Czasławia. Prze-
prowadzono również 6-dniowy „Letni festiwal muzyki i rytmu w Za-
kopanem”, podczas którego uczestnicy projektu mogli m.in. poznać
kulturę muzyczną Podhala. Multiinstrumentalne widowisko w
Szczyrzycu miało na celu pokazanie postępów, jakie nasze „młode
talenty” poczyniły dzięki działaniom projektowym. 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w
ramach programu „Żyj z Pasją! Program
wspierania uzdolnień i zdrowego stylu życia
dzieci i młodzieży”

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Raciechowice informuje, że na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277 oraz na
stronie internetowej gminy: www.raciechowice.pl  został poda-
ny do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży.

Nieruchomość położona jest w Żerosławicach. Otoczenie stanowi za-
budowa komercyjna, usługowa oraz mieszkaniowa jednorodzinna. Nieru-
chomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni as-
faltowej. Na nieruchomości znajduje się parterowy budynek sklepu. Nieru-
chomość jest ogrodzona. Obiekty posadowione na przedmiotowej nieru-
chomości stanowią odrębny przedmiot własności. Nieruchomość dotych-
czas oddana w użytkowanie wieczyste. Nr ewidencyjny nieruchomości: 178,
oznaczenie w księdze wieczystej Kw Nr KR2Y/00014220/7, powierzchnia:
0,04 ha, cena 5 781 zł plus VAT według obowiązującej stawki. 

Zapraszamy na wystawę

Prosto z Kirgistanu
27 października w Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej
Gminy Raciechowice została otwarta wystawa przygotowana
w ramach zadania pn. „Daleko – niedaleko – polsko-kirgi-
skie mosty przyjaźni”.

Młodzież z terenu naszej gmi-
ny gromadziła fotografie i opisy do
nich przez ponad miesiąc. Na po-
nad trzydziestu zdjęciach znajdu-
je się zapis tego, jak żyją jej ró-
wieśnicy z Kirgistanu – uczestnicy
organizowanych co roku w Racie-
chowicach kolonii dla Polonii. Są
więc archiwalne zdjęcia rodzin-

nych uroczystości i uwiecznione na
fotografiach wspomnienia ze
szkoły. Jest prawdziwa dokumen-
tacja działalności w polonijnym
stowarzyszeniu „Odrodzenie” oraz
fotograficzna charakterystyka sa-
mego Kirgistanu. Udało się także
zapisać wrażenia z pobytu w Pol-
sce – jedne zabawne, drugie wzru-
szające, inne opisujące rodzinne
tragedie związane z historią prze-
siedlanych Polaków. Zapraszamy.

Za nami

Podsumowania,
wspomnienia, 
plany
W piątek, 28 października,
odbyło się zebranie sprawo-
zdawcze Koła Gminnego
Związku Kombatantów RP i
Byłych Więźniów Politycz-
nych za 2010 rok.
Członkowie i podopieczni Koła podsu-
mowali najważniejsze wydarzenia po-
przedniego roku: obchody kolejnej rocz-
nicy powstania Rzeczypospolitej Ra-
ciechowickiej i udział w tradycyjnej
mszy św. na Suchej Polanie. Zwrócono
również uwagę na dbanie o groby po-
ległych i pomniki związane z naszą his-
torią. Podczas zebrania zabrzmiały wo-
jenne szlagiery – uroczystość uświetnił
bowiem występ chóru działającego
przy szkole w Gruszowie.
W spotkaniu gościnnie wzięli udział: Jó-
zef Zając – przewodniczący Rady Gmi-
ny, Marek Gabzdyl – wójt gminy, kpt Ed-
ward Kozioł – sekretarz Zarządu Wo-
jewódzkiego Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych, Ka-
zimierz Łapczyński, Janusz Włodar-
czyk – dyrektor ZS nr 1 w Raciechowi-
cach, Wacław Łoziński – dyrektor ZS nr
2 w Gruszowie, Anna Spytek – prezes
GS „Samopomoc Chłopska”.
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– Golec uOrkiestra zniknęła na kilka lat z
mediów. Ostatnio, po występie w programie
„Bitwa na głosy” sytuacja uległa diametral-
nej zmianie. Czy możemy się teraz spodzie-
wać kolejnych tłustych lat w historii ze-
społu?

– Tłuste lata trwają nieprzerwanie. Wydaliś-
my już w sumie 8 fonogramów, w ciągu 12 lat na-
graliśmy mnóstwo programów, koncertów, bra-
liśmy udział w wielu festiwalach, więc na brak pra-
cy nie narzekamy. Wrażenie, że jest nas mniej
w mediach to efekt postawy zespołu, który tanio
skóry nie sprzedaje (śmiech). Zaproszenia do pro-
gramów typu talent show otrzymujemy często, ale
nas bardziej interesuje twórczość i muzyka. Pa-
nuje dziwne przekonanie, że jeśli nie ma artysty
w mediach to znaczy, że nie istnieje w ogóle. To
nieprawda. Wynikałoby z niego, że większość pol-
skich artystów jest w stanie spoczynku, a czy jest
tak naprawdę? Paradoksalnie, udział w progra-
mie „Bitwa na Głosy” oprócz medialnego szumu,
nie miał wpływu na liczbę sprzedanych płyt i gra-
nych koncertów. Rocznie występujemy około stu
razy. A gazety? Tam liczy się sensacja, bo jak
twierdzą wydawcy, to się dobrze sprzedaje. A my
– normalni, bez zdrad, rozbijania się samocho-
dami i awantur jesteśmy „słabą pożywką” me-
dialną. Na szczęście. 

– Czy „Bitwa na Głosy” to nie jest jeden
z tych kontrowersyjnych programów, które-
go uczestnicy idą na łatwiznę i chcą przez
dosłownie kilka tygodni zostać gwiazdami pol-
skiej piosenki?

– Zarzut, że uczestnicy „idą na łatwiznę” jest
niesłuszny i bezpodstawny. Przygotowanie
każdego odcinka okupione było ciężką pracą.
Oznaczało to próby od poniedziałku do soboty.
Przejazdy, zmęczenie, stres… A to wszystko nie
po to, aby zostać gwiazdą polskiej piosenki, ale
po to, aby zdobyć doświadczenie, spróbować
własnych sił, poznać od zaplecza produkcję tego
typu programów, pracować z profesjonalistami,
a przy okazji bawić się muzyką. Nam od razu spo-
dobała się koncepcja show, bo dotyczyła muzy-
ki. Zresztą, przyświecał nam szczytny cel – chęć
przekazania wygranej na potrzeby tych miesz-
kańców Milówki, którzy w zeszłym roku stracili
swoje domostwa w wyniku osuwisk. 

– A gdyby jakaś wpływowa osoba zapro-
ponowała posadę jurora w jednym z progra-
mów muzycznych typu „X Factor” czy choć-
by „Must be the music”?

– Ocenialiśmy już zespoły na różnego rodzaju
festiwalach i podczas polskich preselekcji do „Eu-
rowizji”, jesteśmy członkami kapituły Akademii Fo-
nograficznej, która przyznaje „Fryderyki”. To
wcale nie jest proste recenzować innych, a tym
bardziej młodych, wrażliwych artystów. Krytyka

musi być konstruktywna i budująca, a nie po-
niżająca i szydząca. Przypomina mi się historia,
kiedy to nasza piosenka „Ściernisco” nie za-
kwalifikowała się do Konkursu Premier na Fes-
tiwalu Opolskim. Powód – odrzucenie przez jury.
Ale życie weryfikuje samo i już rok później była
cytowana nawet przez prezydenta Stanów Zjed-
noczonych George’a W. Bush’a i do tego śpie-
wała ją cała Polska. Co do propozycji bycia ju-
rorem w tych programach, nie mówię ani tak, ani
nie. Niepokoi mnie tylko fakt, że ostatnio w takich
widowiskach telewizyjnych popularność zys-
kują jedynie jurorzy. 

– Myślę, że można pokusić się o stwier-
dzenie, że swego czasu głośno było o Ani
Dąbrowskiej czy Monice Brodce. Raczej nie
można ich nazwać gwiazdami jednego se-
zonu. 

– Tak, ale to są dziewczyny, które przede
wszystkim miały osobowość i pomysł na siebie.
A co ciekawe, niekoniecznie zwycięscy, a właś-

nie pozostali uczestnicy tych programów robią ka-
riery, czego dowodem jest choćby Ania Dąbrows-
ka, Szymon Wydra, Ewelina Flinta czy Tomek Ma-
kowiecki. To jest dowód na to, że o wielkości ar-
tysty świadczy tylko jego własna twórczość.

– O zespole nie pisze się w serwisach po-
kroju „Pudelka” i nie mówi w programach
typu „Co za tydzień”. Mimo tego na państwa
koncerty przychodzi tysiące ludzi. W czym
więc tkwi fenomen zespołu?

– Siła tkwi zarówno w tekstach, których au-
torem jest nasz starszy brat Rafał, jak i w muzyce.
Teksty poruszają różne aspekty życia, często z
lekkim przymrużeniem oka. Często mają one dru-
gie dno. Do tego połączenie stylów muzycznych
od reggae, przez rock’n’roll, swing, tango, aż po
ogniste rytmy rodem z Bałkanów. Piszemy pio-
senki charakterne z duchem góralskim, bo tak
nam w duszy gra. Ponadto, nasze koncerty to
swoiste przedstawienia, podczas których oprócz
nas „występują” unikatowe instrumenty, jak
choćby trombity, dudy, fujary czy rogi pasterskie.
W połączeniu z nowoczesnym brzmieniem,
światłami i wizualizacjami, daje to nową jakość
i pozytywnie zaskakuje publiczność. Na koncerty
przychodzą tłumy, co nas bardzo cieszy i mile za-

skakuje. Szczególnie, gdy w pierwszym rzędzie
tuż pod sceną widzimy cztery pokolenia. Wśród
cech „Golec uOrkiestra”, oprócz rzecz jasna twór-
czości, jest jeszcze rozpoznawalność. Czy jest
oprócz nas taki sam „przypadek” w polskim show-
biznesie? Niewątpliwie naszym atutem jest roz-
poznawalność w nierozpoznawalności (śmiech).
Warto dodać, że wypracowaliśmy swoje niepo-
wtarzalne brzmienie i charakter muzyki, które stały
się naszym znakiem rozpoznawczym, a to wca-
le nie jest proste.

– Szczególnie, że byliście państwo jednym
z pierwszych zespołów w Polsce, które wpro-
wadziły folk do muzyki rozrywkowej.

– Nie byliśmy pierwsi. Przed nami byli choć-
by DePress, Skaldowie. Nasza ekspansja mu-
zyczna popłynęła z falą, na której wyłoniły się ze-
społy takie jak Brathanki czy Kayah z Bregovi-
cem. Nie robiliśmy nic na siłę, nie spodziewaliś-
my się żadnego sukcesu, po prostu nagraliśmy
płytę z potrzeby serca.

– Rozumiem przez to, że „Golec uOr-
kiestra” nigdy nie zdradzi swych korzeni
wprowadzając do piosenek dziwnie brzmiące
elementy muzyki elektronicznej...

– Prawdziwy artysta poszukuje i nie zamy-
ka się tylko w jednej konwencji muzycznej, co nie
oznacza, że wyrzeka się własnych korzeni. Gó-
ralami jesteśmy i będziemy do końca życia, bez
względu na to, czy wykorzystamy elementy mu-
zyki ludowej w naszej twórczości, czy też nie.
Grzechem byłoby nie korzystać z nowości tech-
nicznych, które dzisiaj daje nam świat. Wiele
brzmień, jak pan określił, muzyki elektronicznej,

jest inspirujących, a nierzadko wywodzą się
one z muzyki etnicznej. Oczywiście wszystko to
kwestia gustu i umiejętnego wykorzystania w
praktyce. Kreatywny artysta to dusza niespokojna,
która wciąż poszukuje i żongluje środkami mu-
zycznymi, aby w efekcie zaskoczyć pozytywnie
słuchacza i samego siebie. Tak było w przypad-
ku płyty Golec Orkiestra 4. I dzięki niej zyskaliś-
my nowych zwolenników, którzy niekoniecznie
wcześniej słuchali naszych płyt.   

– Ale krążek nie cieszył się już takim za-
interesowaniem, jak poprzednie. W przeciw-
ieństwie do nich nie pokrył się platyną.

– Łącznie sprzedaliśmy około trzech milionów
płyt. Generalnie, w ciągu ostatnich 10 lat sprze-
daż płyt na polskim rynku zmalała, a status złotej
płyty jest obniżany z roku na rok. W dobie Inter-
netu, łatwości ściągania mp3, płyty nie są już tak
pożądanym produktem jak kiedyś. Tak więc
sprzedaż nie określa już wymiernie popularnoś-
ci piosenek. Choć możemy się poszczycić, że na-
sza ostatnia płyta Golec Orkiestra 5 w zeszłym
roku pokryła się złotem i cały czas sprzedaje się
bardzo dobrze. 

– Niedługo pojawi się państwa nowy
krążek. Tym razem będzie to zbiór naj-
ważniejszych piosenek ze wszystkich lat do-
tychczasowej działalności kapeli. Dlaczego ze-
spół postanowił wydać krążek „The best
of…”?

– Oprócz naszych największych przebojów,
przygotowujemy zupełnie nowe, premierowe
piosenki, które znajdą się na płycie. Warto pod-
sumować dwunastoletni okres działalności ze-
społu i wydać z tej okazji płytę z największymi hi-
tami. Postanowiliśmy odświeżyć nasze piosen-
ki i nadać im nową energię, a jednocześnie po-
kazać je z innej strony aranżacyjno-instrumen-
talnej. Mamy własne studio nagrań, co umożli-
wia nam poeksperymentowanie z brzmieniem. 

– Dodatkowo do krążka będzie dołączo-
ne DVD.

– Znajdą się na nim choćby liczne wywiady
i anegdoty z tras koncertowych. Ujęcia obrazujące
pracę zespołu w studiu. Archiwalne zdjęcia,
sceny z różnych koncertów i ważnych wydarzeń
z życia zespołu. 

– Macie już państwo w planach nagranie
kolejnej płyty, tym razem ze świeżym mate-
riałem?

–  Na razie skupiamy się na albumie „The
best of” i koncertach, w których cały czas doko-
nujemy pewnych unowocześnień. Ciągle stara-
my się wprowadzać nowe aranżacje i wizuali-
zacje. Na brak pomysłów nie narzekamy, brakuje
nam tylko czasu na ich realizację.

– Niezależnie od działalności muzycznej
spełniają się państwo także w innych przed-
sięwzięciach. Prężnia działa choćby „Fun-
dacja Braci Golec”. 

– Powstała ona w 2003 roku, z potrzeby ser-
ca. Tak wiele dostaliśmy od losu, że postanowiliśmy
w jakiś sposób odwdzięczyć się i pomóc innym.
Wspólnie z gminami Milówka i Łodygowice stwo-
rzyliśmy Ogniska Muzyczne, w których młodzież
i dzieci uczą się tradycyjnego grania „po góralsku”
na skrzypcach i heligonce. Na dzień dzisiejszy
mamy 150 podopiecznych. Fundacja realizuje też
różne projekty edukacyjne, a co najważniejsze kład-
ziemy nacisk na rozwój rodzimej kultury ludowej i
przekazywania jej młodszym pokoleniom.. 

– Nie rezygnujecie państwo także z działal-
ności wydawniczej. Mam na myśli albumy o
strojach regionalnych.

– Do tej pory wydaliśmy trzy. To swoiste kom-
pendium wiedzy na temat strojów ludowych z Be-
skidu Żywieckiego, Śląskiego i ubiorze Mieszczan
Żywieckich. W przygotowaniu jest  także album
o stroju Podhalańskim. Dochód ze sprzedaży
przeznaczamy na cele Fundacji. Chciałbym za-
znaczyć, że wydanie każdej książki to ogromne
przedsięwzięcie, przy którym pracuje około 200
osób. Patronat honorowy nad wydawnictwem
objął Minister Kultury. Dzięki tego typu działalności
kultura ludowa w naszych okolicach przeżywa
prawdziwy renesans. 

Rozmawiał: Dawid Góra

MUZYKA musi 
bronić się sama
– Wrażenie, że jest nas mniej w mediach to efekt postawy zespołu, który ta-
nio skóry nie sprzedaje – twierdzi PAWEŁ GOLEC, puzonista, kompozytor,
aranżer, autor tekstów, członek zespołu Golec uOrkiestra.

Prawdziwy artysta poszukuje i nie zamyka się tylko w jednej
konwencji muzycznej, co nie oznacza, że wyrzeka się własnych
korzeni. Góralami jesteśmy i będziemy do końca życia, bez
względu na to, czy wykorzystamy elementy muzyki ludowej 
w naszej twórczości, czy też nie.
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