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Drodzy Mieszkańcy i Czytelnicy,

Treść Biuletynu Gminy Pcim 2019/2020, który przygotowaliśmy dla 
Was, została opracowana przed rozprzestrzenieniem się w Polsce epi-
demii choroby COVID-19 (tzw. koronawirus).  

Przeznaczeniem tego Biuletynu była charakterystyka gminy – różnych 
jej działalności kulturalnych, planów gospodarczych, inwestycji ekono-
micznych.  
Pomysł  i realizacja przypadła na czas poprzedzający aktualną sytuację  
w kraju. 

W związku z tym jesteśmy zmuszeni uprzedzić, iż niektóre informacje 
mogą nieznacznie stracić na aktualności przekazu. Nie znajdziecie tutaj 
także artykułów dotyczących bezpośrednio tematu epidemii (powody 
wymienione powyżej).

W tym czasie dla całej gminy niełatwym – niech Biuletyn będzie miłym 
akcentem, szczególnie przed zbliżającymi się Świętami  Wielkanocnymi.

Wójt Gminy Pcim – Piotr Hajduk
Autorzy Biuletynu
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 Gmina Pcim zachęca do korzysta-
nia z internetowego Portalu Intere-
santa, który znajdziemy pod adresem 

htt ps://eportal.gminapcim.pl.

� Dzięki elektronicznemu dostępo-
wi mamy możliwość bez logowania 
otrzymać informacje dotyczące m.in. 
statystyki mieszkańców czy odbioru 
dowodu osobistego.

� Po zalogowaniu się przez Profi l Za-
ufany i podaniu adresu e-mail każdy 
mieszkaniec może m.in. sprawdzić 

swoje sprawy podatkowe (grunty, bu-
dynki, budowle w posiadaniu) czy ure-
gulować płatności.

 Od 2019 r. można korzystać z tzw. 
Gminnego Becikowego, przysługują-
cego jednemu z rodziców narodzone-
go dziecka, zamieszkałemu na terenie 
naszej gminy. Wnioski w Urzędzie 
Gminy Pcim należy składać do trzech 
miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

 Wraz z początkiem grudnia ubie-
głego roku pojawiła się w Trzebuni 
możliwość skorzystania z całodobowej 

opieki stomatologicznej, przeznaczo-
nej dla całej Małopolski. Usługi den-
tystyczne dostępne są nieodpłatnie, 
w ramach umowy z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Gabinet znaj-
duje się przy Szkole Podstawowej im. 
M. Konopnickiej. 

 Powstał profi l naszej Gminy na por-
talu społecznościowym Facebook.
Zachęcamy do polubienia i obserwo-
wania – znajdziecie tam wiele cieka-
wych i przydatnych informacji. 

      fb .com/urzadgminypcim

DLA MiEsZKAŃCA 

Rok 2019 obfitował pod wieloma 
względami – także dla Straży Pożar-
nych z naszej gminy. Zostali oni dopo-
sażeni sprzętowo i wsparci finansowo 
przez różne instytucje. 

OSP w Trzebuni otrzymała dofinan-
sowanie w ramach konkursu „Ma-
łopolskie Remizy 2019”, natomiast 
OSP w Stróży, dzięki wsparciu Wójta 
Gminy Pcim – Piotra Hajduka oraz 
prezesa PKN Orlen – Daniela Obajt-
ka, zakupiła nowy wóz strażacki wraz 
z wyposażeniem. Podobnie było 
w przypadku Straży Pożarnej z Pcimia, 
która otrzymała nowe pojazdy bojo-
we – samochód gaśniczy oraz quad, 
za sprawą wyżej wymienionych: Wójta 
Gminy Pcim i Prezesa PKN Orlen oraz 
fundatorów – Państwa Ewy i Marcina 
Rogów. 

- Ogromnie cieszymy się nie tylko 
z powodu wsparcia, jakie strażacy 
otrzymują od władz na szczeblu wo-
jewódzkim czy krajowym, ale przede 
wszystkim z tego, że nasza Gmina 
może pomóc tak ważnej grupie spo-
łecznej, jaką jest Straż Pożarna – pod-
sumowuje wójt, Piotr Hajduk.

sTRAżAKOM żYCZYMY 
WYTRWAŁOŚCi 

W POWiERZONEJ iM 
MisJi ZAWODOWEJ 

i GRATuLuJEMY! 

PiENiĄDZE DLA sTRAżAKóW
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     Wszelkie prawa zastrzeżone.
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 Z ogromną przyjemnością i satysfakcją oddaję w Wasze ręce Biuletyn Infor-
macyjny naszej Gminy. Jest to podsumowanie tego, co udało nam się zrobić 
w poprzednim roku i plany do zrealizowania w nowym – 2020. W przyszłości na-
tomiast chcemy przygotować gminną gazetkę, wydawaną cyklicznie, co kwartał, 
by każdy mieszkaniec mógł być na bieżąco, jeśli chodzi o to, co dzieje się w naszej 
Gminie ważnego.

 Kiedy pomyślałem o stworzeniu czegoś, co da Wam rzetelne informacje do-
tyczące gospodarki, ekonomii, kultury, sportu czy oświaty, chciałem, by była to 
najlepsza jakość, na jaką tylko możemy sobie pozwolić – pod każdym względem. 
Jednym z moich celów było podkreślenie tego, co ważne, docenienie Was i Wa-
szej działalności w Gminie, a także pokazanie, że pracujemy dla Was i dla nasze-
go wspólnego dobra. 

 Mam nadzieję, że udało mi się to osiągnąć. Ta niewielka książeczka to moje 
podziękowanie – dla Was, którzy tę Gminę tworzycie.

 Pozostałych Czytelników jeszcze mocniej zachęcam do lektury – poznajcie 
naszą Gminę i zobaczcie, dlaczego jest taka wyjątkowa – bo mamy wiele powo-
dów, by być z niej dumni.

Piotr Hajduk – Wójt Gminy Pcim
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Nikt lepiej od niego nie wie, co 
w gminnej trawie piszczy. Wy-
brany na kolejną kadencję Wójt 
Gminy Pcim – Piotr Hajduk – 
opowiada o tym, co udało się 
zrobić, jakie są plany na mijający 
2020 rok i dlaczego już niedługo 
zamiast do Rabki będziemy jeź-
dzić do Pcimia.

Biuletyn otwiera wywiad z Panem, 
a my zamknęliśmy niedawno rok 
2019. Czy to był dobry rok dla Gmi-
ny?

To był pierwszy rok tej nowej, pięcio-
letniej kadencji. Myślę, że to był dobry 
i potrzebny rok, bo pozwolił uporząd-
kować pewne sprawy i zaplanować te 
kolejne cztery lata – jeśli chodzi o in-
westycje czy działania Gminy. 

Pierwszy rok to zatem rok budowa-
nia strategii działania?

Tak. Wielu samorządowców – ja rów-
nież – uważa, że to rozwiązanie pię-
cioletnie (pięcioletni okres kadencji – 
przyp.) pod tym względem jest bardzo 
dobre. W rozrachunku czteroletnim 
zawsze brakowało tego czasu, żeby 
coś rozplanować. 

Brakowało okresu rozpędu.
Dokładnie.

Jakie są zatem plany, które reali-
zujecie w tym roku? Chciałabym 
zacząć od sprawy – może nie naj-
ważniejszej, ale ważnej z pewnością 
– od polityki senioralnej. Celowo 
pytam o to na początku, bo to wła-
śnie ten temat jako istotny mocno 
Pan podkreślał przy okazji swojej 
kampanii wyborczej i na początku 
urzędowania. Jakie działania dla se-
niorów zostały już podjęte, a jakie 
przewidziane?

Pierwszą rzeczą jest zdecydowanie 

Uniwersytet Trzeciego Wieku – ini-
cjatywa Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Pcimiu, którą koordynuje 
Robert Bylica (dyrektor GOKiS – przyp.), 
ale w której Gmina też uczestniczy – 
jest to wspólne działanie. Inaugura-
cja tego przedsięwzięcia odbyła się 
w roku poprzednim, a w tym jest jego 
kontynuacja. Ponadto kolejny raz bę-
dziemy przystępować do projektu Ak-
tywni w każdym wieku.  Są to różnego 
rodzaju zajęcia i spotkania dla senio-
rów. Trzeci ważny element to Klub 
Seniora w Pcimiu. W ostatnim czasie, 
dzięki ofercie naszej Gminy, wzrosło 
zainteresowanie, a tym samym ilość 
członków – z ok. 50 do 140. Mamy 
początek roku, więc póki co wydarzeń 
nie odbyło się jeszcze wiele, ale w za-
miarze mamy sporo inicjatyw. Ponadto 
przystąpiliśmy do programu Małopolski 
Tele-Anioł, który daje możliwość we-
zwania pomocy osobom starszym, jeśli 
zajdzie taka konieczność.

Temat zaangażowania w sprawy 
seniorów pokazuje podkreślenie 
ich roli w gminnej społeczności 
i  fakt, że liczy się każdy mieszkaniec 
i o każdym Gmina pamięta? 

Dokładnie tak jest – chcemy, żeby każ-
dy czuł się doceniony, nieważne jaką 
grupę społeczną reprezentuje. 

Nie tak „przyjemną” kwesti ą, jak 
dbałość o osoby starsze, ale rów-
nie ważną, która także znalazła się 
w planach jeszcze w ubiegłym roku, 
była podwyżka cen za wywóz śmie-
ci – nieunikniona, bo kwoty podnio-
sła każda jednostka samorządowa, 
ale Gmina Pcim była jedną z pierw-
szych.

Faktycznie tak było. My podnieśliśmy 
kwoty, zanim zrobiły to inne Gminy. 

Ale nie pozostaliście jedyni i nie jest 
to najwyższa podwyżka. Jeszcze raz 
zatem powiedzmy – z czego ona 
wynika.

Wzrost cen za wywóz śmieci wynika 
z kilku czynników. Po pierwsze – ceny 
wielu towarów „idą w górę”, jak cho-
ciażby opłata marszałkowska czy opła-
ty narzucone przez wysypisko śmieci. 
Po drugie – jakkolwiek by na to nie 
spojrzeć – żyje nam się po prostu le-
piej. A im większy – nazwijmy to – do-
brobyt, tym większa konsumpcja, a co 

Z KORZYŚCiĄ DLA MiEsZKAŃCóW za tym idzie – także produkcja śmieci. 
Dodatkowo, w porównaniu z rokiem 
2018, ilość opadów wzrosła o około 
30 procent. To także nie jest bez zna-
czenia.  Dzisiaj, po podwyżkach wśród 
innych gmin, widać, że te śmieci mamy 
jedne z najniższych w powiecie. Zresz-
tą staramy się zawsze w taki sposób 
podejmować decyzje, żeby było to 
korzystne dla mieszkańców, przy jed-
noczesnym ustosunkowaniu się do 
realiów. 

Warte podkreślenia jest też to, 
o czym czasami zapominamy: 
w przypadku śmieci istnieje wiele 
możliwości, ze strony mieszkań-
ców, obniżenia kwoty, którą muszą 
zapłacić. Jest tak w przypadku, gdy 
w gospodarstwie domowym są oso-
by, które, pomimo zameldowania, 
najczęściej przebywają poza nim – 
np. studenci. Potwierdzenie statusu 
studenta bardzo często wystarcza, 
by można było obniżyć narzuconą 
opłatę.

Otóż to. Te ruchy jednak, jak zostało 
powiedziane, są po stronie mieszkań-
ców. Warto się zorientować w kwesti i 
takich możliwości, by cena za wywóz 
była jak najniższa. 

Temat odpadów to nie tylko wzrost 
kosztów utylizacji, ale także kwe-
sti a zanieczyszczenia środowiska. 
O tym też chciałabym porozmawiać, 
a konkretniej – o działaniach doty-
czących ochrony powietrza. Pod-
czas styczniowej sesji Rady Gminy 
Pcim została przyjęta Uchwała, na 
mocy której mieszkańcy będą zobli-
gowani m.in. do wymiany pieców. 
Niektórzy są przeciwni takim kro-
kom, bo pociąga to za sobą koszty 
(pomimo dofi nansowań). Podejmij-
my ten temat i odpowiedzmy na 
pytanie – czy Rada Gminy mogła 
nie przegłosować wspomnianej 
Uchwały? 

Nie, Rada Gminy nie mogła nie przy-
jąć tej Uchwały, bo te zobowiązania 
są narzucone odgórnie przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Mało-
polskiego i przyjętą przez ten organ 
Uchwałę Antysmogową. Tutaj naj-
ważniejsze jest to, że – owszem – są 
pewne akty prawa miejscowego, które 
sami tworzymy i mamy na nie wpływ, 
ale są takie, które tworzymy, ponie-
waż taka jest polityka województwa 
czy państwa. Tak jest w przypadku 
Uchwały Antysmogowej, która obli-

guje z kolei nas do przyjęcia uchwał, 
gwarantujących wypełnienie zobo-
wiązań w niej zawartych. Natomiast 
warto podkreślić, że jesteśmy po kon-
sultacjach z wicemarszałkiem Toma-
szem Urynowiczem, który odpowiada 
za politykę klimatyczną w wojewódz-
twie. Cały czas trwają rozmowy na ten 
temat. Na pewno nie wprowadzimy 
żadnego nakazu wymiany pieców czy 
zakazu palenia niektórymi paliwami na 
terenie gminy, jeśli nie będzie takiej 
decyzji odgórnej, niezależnej od nas. 
Bo tak naprawdę te przepisy, które my 
wprowadzamy (wspominana Uchwała 
Rady Gminy – przyp.), to są przepisy 
dostosowujące nas do prawa, które 
jest ustalane przez urzędy wyższego 
szczebla. Oczywiście my się możemy 
do prawa nie ustosunkować – nato-
miast grożą za to olbrzymie kary fi -
nansowe, które poniesie Gmina, czyli 
przecież de facto mieszkańcy.

Oczywiście. A jakie jeszcze zmiany 
planowane są w ramach polityki 
ochrony powietrza?

Na ten moment wszystkie działania 
– wójtów i burmistrzów na terenie 
całego województwa małopolskiego 
oraz marszałka – są skierowane na 
to, żeby pozwolić ludziom w możliwie 
jak najdogodniejszy sposób przejść 
na – czy to odnawialne źródła energii, 
czy inne, które są przyjazne środowi-
sku. I to jest główne założenie tych 
zmian. Już wiemy, że podane terminy 
bezwzględnej wymiany pieców ulegną 
zmianie i ta sama sytuacja może doty-
czyć ogólnych zapisów Uchwały Anty-
smogowej. 

Czyli wydłuży się ten czas?
Tak, ten czas prawdopodobnie się wy-
dłuży lub zostanie przyjęty jako ter-
min, do którego będzie można uzyskać 
dofi nansowanie na wymianę kotła, 
a nie już od razu wymienić piec. To 
znacząca różnica. Rzeczywiście – jeśli 
ktoś nie zadeklaruje chęci pozyskania 
dodatkowych środków na zakup pie-
ca, na własny koszt także nie wpro-
wadzi zmian, a ponadto nadal będzie 
używał kotłów starej generacji – to 
prawdopodobnie pojawi się problem 
i niestety kwesti a kar fi nansowych. Ale 
jest to na razie jedna wielka niewia-
doma, a cały proces zmian jest bardzo 
dynamiczny. My (burmistrzowie, wójto-
wie – przyp.), przy okazji każdego spo-
tkania dotyczącego spraw środowiska, 
przekazujemy swoje i mieszkańców 

uwagi, zagadnienia czy problemy, 
które napotykamy, realizując zało-
żenia Programu ochrony powietrza 
i widzimy, że jest odzew ze strony za-
rządu województwa, w postaci zmian 
w przyjętych przepisach. Te zmiany my 
także wprowadzimy w Uchwale, którą 
przyjęliśmy. Podkreślę jeszcze ważną 
rzecz – aktualnie nasza Uchwała nie 
wprowadza żadnych sankcji wobec 
mieszkańców.

Ani niczego, czego nie wprowadza 
polityka województwa.

Dokładnie. 

Nasza Gmina, chcąc wyjść naprze-
ciw mieszkańcom, w kwesti i – wła-
śnie – ochrony powietrza i środo-
wiska, zainicjowała przy współpra-
cy ze Stowarzyszeniem LGD Tury-
styczna Podkowa projekt pn. „Mon-
taż instalacji OZE na obszarze LGD 
Turystyczna Podkowa” współfi nan-
sowany z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ma-
łopolskiego. 

Tak jest, mamy taki projekt. Realizowa-
ny jest systematycznie, a więcej infor-
macji na jego temat mogą czytelnicy 
znaleźć na kolejnych stronach naszego 
Biuletynu. Warto podkreślić, że takie 
inicjatywy mają służyć właśnie miesz-
kańcom i temu, żeby im pomóc wdra-
żać to, co określa prawo. 

Służyć mieszkańcom mają też reali-
zowane w gminie inwestycje. Dużo 
udało się zrobić w roku poprzednim 
– budowa wiat, montaż systemów 
kamer, remonty dróg. Sporo pla-
nujecie także w tym roku. Jednym 
z takich tematów inwestycyjnych 
jest powracająca i często poruszana 
przez mieszkańców kwesti a prze-
budowy skrzyżowania, które ma 
być rondem. Dlaczego jeszcze nie 
udało się rozpocząć budowy?  

Faktycznie przebudowa tego skrzyżo-
wania na rondo jest jedną z ważniej-
szych spraw. Odpowiadając na Pani 
pytanie, muszę podkreślić, że realiza-
cja tego projektu to dwie płaszczy-
zny. Pierwsza to to, co leży po stronie 
Gminy, a druga to decyzje, oby tylko 
pozytywne, na które my już nie mamy 
wpływu. Ważny jest także fakt, który 
podkreślam od samego początku: od-
kąd została wybudowana Zakopian-
ka, nie było w ogóle możliwości, żeby 
otrzymać zgodę i pieniądze, pomimo 
że mieszkańcy zgłaszali problem tego 

FOT. DOROTA RAPACZ
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Z KORZYŚCiĄ DLA MiEsZKAŃCóW – c.d.
skrzyżowania. Ja od początku, odkąd 
zostałem Wójtem, zajmowałem się tą 
sprawą.

A dlaczego nie było możliwości 
wcześniej? 

Ponieważ niestety nikt nie był zainte-
resowany tym tematem. Mam na myśli 
organy decyzyjne, czyli Generalną Dy-
rekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz 
Ministerstwo Transportu. Kiedy jednak 
takie zainteresowanie się pojawiło, to, 
przy pomocy wielu osób, udało się 
doprowadzić wreszcie do pozytywnej 
decyzji w kwesti i utworzenia zadania 
inwestycyjnego dotyczącego tej prze-
budowy. Te osoby to m.in. zaprzyjaź-
nione z naszą miejscowością i gminą 
była premier Beata Szydło i minister 
infrastruktury Andrzej Adamczyk, 
którym jestem ogromnie wdzięczny. 
Po stronie Gminy znalazło się wów-
czas zrealizowanie projektu. Celowo 
zgodziliśmy się na takie rozwiązanie, 
żeby przyspieszyć procedurę i jedno-
cześnie pokazać, że faktycznie bar-
dzo nam na tej inwestycji zależy, a ów 
projekt będzie naszym wkładem w to 
zadanie.  Wstępna koncepcja została 
zaakceptowana – zresztą o koncepcji 
mówiliśmy przy okazji wizyty – wtedy 
szefa gabinetu ministra infrastruktu-
ry – Pana Smółki, który poinformował 
nas wówczas właśnie o tej pozytywnej 
decyzji z ministerstwa. Rozpoczęliśmy 
więc projektowanie. Ale jak wiemy – 
każda inwestycja wiąże się z różnymi 
wyzwaniami. W tym przypadku było 
dużo takich – powiedzmy – „dodat-
kowych” trudności, ponieważ jest to 
skrzyżowanie po części drogi krajowej, 
z drogą gminną i z drogą powiatową. 

Czyli decyduje wiele urzędów.
Właśnie. Wszelkie uzgodnienia, przede 
wszystkim z GDDKiA, zajęły nam bar-
dzo dużo czasu, bo około roku. Aktu-
alnie całość dokumentów znajduje się 
w Urzędzie Wojewódzkim. My czeka-
my tak naprawdę na pozwolenie na 
budowę. 

Najpierw czekaliście na wybór try-
bu, w jakim zostanie przeprowadzo-
ne to pozwolenie. 

Tak było. Urząd Wojewódzki widział 
pewne trudności związane z realizacją 
takiego przedsięwzięcia, dlatego też 
chciał dobrze wybrać m.in. wspomnia-

ny tryb. Dziś już go znamy i złożyliśmy 
pierwsze uzupełnienia, które były wy-
magane. To ostatni etap przed rozpo-
częciem tego, na co wszyscy czekają 
– samej budowy.

Krótko mówiąc – Gmina dopełniła 
wszystkich formalności. 

Tak jest.  Naszym zadaniem było też 
to, żeby pieniądze, które otrzymamy 
na to przedsięwzięcie, nie „przepadły”, 
w związku z przedłużającymi się for-
malnościami. Mówiąc „przepadły” 
– mam na myśli: zostały przeznaczo-
ne na inne cele. Ale tak się nie stało. 
Pieniądze są aneksowane i mamy je do 
wykorzystania. To nie jest też więc tak, 
że my wydaliśmy pieniądze i dlatego 
nie ma ronda – nieprawda. Ponadto 
udało nam się pozyskać z funduszu 
GDDKiA dofi nansowanie na sam pro-
jekt. W założeniu jego koszty miały 
być pokryte z budżetu gminnego. To 
także ważna informacja, że zdobyliśmy 
je inną drogą. Może dzięki temu, że te 
procedury tyle trwały, zdążyliśmy zor-
ganizować jeszcze jakieś dodatkowe 
środki fi nansowe (śmiech). 

No właśnie – nie ma tego złego, co 
by na dobre nie wyszło. 

W tym przypadku faktycznie tak. 
Generalnie temat ronda jest bardzo 
ważny i dotyczy nie tylko naszych 
mieszkańców, ale i sąsiednich gmin, 
dlatego dokładamy wszelkich starań, 
żeby przebudować to skrzyżowanie 
jak najszybciej. Proszę mi wierzyć – 
robimy, co w naszej mocy i jeśli chodzi 
o nasze zobowiązania, wypełniliśmy je 
wszystkie – z nawiązką. 

Kolejną ważną inwestycją, która 
pozostaje w realizacji, a jej pierwszy 
etap zamknęliście właśnie w 2019 
roku, jest park. Będąc przy tym te-
macie, nie sposób nie wspomnieć 
o budowie tężni solankowej – ini-
cjatywie, która ma szansę zostać 
zrealizowana w tym roku. Temat jest 
o tyle ważny, że często słyszy się 
w gminie sprzeciwy, że budowany 
jest park, a dalej nie ma – na przy-
kład –  wspominanego wyżej ronda. 

Park to – podobnie jak rondo – pro-
jekt budzący ogromne emocje.  Jest 
to inicjatywa zapoczątkowana kilka lat 
temu, jeszcze w trakcie urzędowania 
poprzedniego wójta. Uważam, że to 

jest świetny pomysł, żeby – poza tymi 
elementami, które dla ludzi są najważ-
niejsze (bezpieczeństwo na drogach), 
pojawił się taki element, jak właśnie 
park. Czyli miejsce, gdzie będzie moż-
na wyjść z dziećmi, spotkać się ze zna-
jomymi, iść na spacer. Myślę, że to jest 
dobra inicjatywa, dlatego też ją konty-
nuuję. Jest to przedsięwzięcie, które 
w znakomitej większości jest fi nanso-
wane ze środków zewnętrznych, co 
podkreślam, ze względu na to, o czym 
Pani mówiła – że zarzuca się nam wy-
dawanie pieniędzy gminnych na park, 
zamiast na inne rzeczy – co mija się 
z faktami. Natomiast w kwesti i budo-
wy tężni odpowiem w ten sposób – 
rzeczywiście jest taki pomysł. Zrodził 
się on ze zgłaszanej potrzeby wygo-
spodarowania zacienionego miejsca, 
żeby rodzic czy dziecko mogli tam od-
począć np. w upalny dzień. Pomyśla-
łem więc, że przy okazji tego miejsca, 
można by zrobić tężnię solankową. To 
jest fantastyczna sprawa, nowa rzecz, 
nie ma czegoś takiego w okolicy.

Najbliższa dopiero w Rabce.
No właśnie.  Przyjemne połączymy 
z pożytecznym – bo można będzie 
w tym miejscu usiąść i odpocząć, 
a dodatkowo skorzystać z mikroklima-
tu tężni i inhalować się. 

Zwłaszcza, że powietrze – jeszcze – 
mamy kiepskie. Mówię o smogu. 

Otóż to. Dziś już wiemy, że ten projekt 
uda się zrealizować również w ramach 
środków pozyskanych z zewnątrz. 

To są ważne tematy, bo park i tężnie 
to nie tylko atrakcje dla mieszkań-
ców, ale i dla turystów. Czy są jakieś 
plany na ten rok dotyczące tego, co 
jeszcze w gminie możemy zrobić, 
by przyciągnąć uwagę „ludzi z ze-
wnątrz”, ale jednocześnie polepszyć 
jakość życia tych „wewnątrz”? 

Moje podejście – jeśli mówimy o roz-
woju turystyki – jest takie: rozwijajmy 
turystykę, ale niech to wszystko od-
bywa się tak, żeby przede wszystkim 
służyło mieszkańcom, a dodatkowo 
przynosiło inne korzyści. Wiele pytań, 
będąc w temacie nazwijmy to – atrak-
cji, dotyczy ścieżki rowerowej. Aktual-
nie, pomijając odnowiony odcinek przy 
parku, jest bardzo zniszczona. Myślę, 
że ten stan ulegnie pogorszeniu w nie-

długim czasie, więc na pewno trzeba 
będzie podjąć prace naprawcze. Ten 
poprzedni rok był rokiem ważnym 
i kluczowym, bo mieliśmy wreszcie 
czas na tzw. stronę formalną tej inwe-
stycji.  Została zgłoszona do budżetu 
– po licznych rozmowach z Panem 
Marszałkiem oraz Zarządem Dróg 
Wojewódzkich – poprawka dotyczą-
ca renowacji ścieżki. Po uchwaleniu 
budżetu przez Sejmik (Województwa 
Małopolskiego – przyp.) oraz dzięki 
inicjatywie Roberta Bylicy wiemy, że 
w tym roku jest przeznaczona dość 
duża kwota pieniędzy na stronę pro-
jektową. Temat ścieżki więc – re-
montu istniejącej oraz uzupełnienia 
jej o te brakujące elementy – jest 
brany pod uwagę w kolejnych latach. 
W tym roku przystępujemy do projek-
tu. Dodatkowo jest też kwesti a służe-
nia ścieżki mieszkańcom jako chodnik. 
Bezpieczeństwo pieszych jest dla mnie 
bardzo ważne, dlatego, nie czekając 
na jej ukończenie, podjęliśmy starania 
o doświetlenie drogi powiatowej. Już 
w tym roku pojawi się jego pierw-
szy odcinek. Kończąc temat i parku, 
i ścieżki, chciałem tylko zaznaczyć, że 
budowa i przebudowa obu jest ko-
nieczna ze względu na fakt, iż te dzia-
łania porządkują teren, dzięki czemu 
nie tylko służy mieszkańcom poprzez 
odpowiednie zagospodarowanie, ale 
także wygląda lepiej, atrakcyjniej.

To bardzo istotne. Przy okazji po-
przednich tematów (parku, tężni, 
ronda, ścieżki) dużo Pan mówił 
o dofi nansowaniach do inwestycji, 
zarówno zeszłorocznych jak i tego-
rocznych. To ważne, że Gmina stara 
się tak często pozyskiwać fundusze 
na działalność jednak ze środków 
zewnętrznych – dzięki temu tych 
podejmowanych inicjatyw jest co-
raz więcej  i nie obciążają one tylko 
budżetu gminnego. 

Zdecydowanie tak. Proszę pamiętać, 
że tak jak zmieniają się przepisy doty-
czące różnych dziedzin życia, tak rów-
nież zmieniają się przepisy dotyczące 
dofi nansowań poszczególnych dzia-
łań w gminach. Jeszcze kilka lat temu 
w dość łatwy sposób można było po-
zyskać środki – czy to na drogi, czy bar-
dzo popularna była tzw. powodziówka, 
z której Gmina przez lata korzystała. 
Teraz jest trochę inaczej – zmienił się 
system, skomplikowały procedury. Po-
nadto muszę podkreślić dość ważną 
kwesti ę, przy okazji wspomnianych 

dróg. Gmina nie ma wielu takich, które 
mogłaby remontować ani opcji budo-
wy nowych – w ramach skorzystania 
z Funduszu Dróg Samorządowych, 
o którym bardzo dużo się mówi. Jeże-
li ktoś przychodzi z prośbą o remont 
drogi, bo jest jakiś odcinek nienadają-
cy się do przejazdu, pierwszą rzeczą, 
którą my musimy zrobić, to sprawdzić 
jej status. Bo jeżeli dana droga nie 
jest naszą własnością, to nie mamy 
możliwości złożyć żadnego wniosku 
o dofi nansowanie ani jej remontować.  
A niestety 80% dróg jest we wła-
daniu Gminy, ale po tzw. prywat-
nej własności. Wiele z nich udaje się 
w bardzo prosty sposób przejąć. Czę-
sto mieszkańcy wychodzą z inicjatywą, 
za co bardzo serdecznie dziękuję, prze-
kazując nam drogę. Wówczas mamy 
możliwość inwestowania. I tutaj wrócę 
do dofi nansowań, o których mówili-
śmy – staramy się pozyskiwać tyle pie-
niędzy, ile jest to możliwe – także jeśli 
chodzi o drogi gminne. Ja sobie zdaje 
sprawę, że w ciągu jednego roku nie 
wyregulujemy wszystkich dróg, ale na 
pewno dwa, trzy wnioski do Funduszu 
Dróg Samorządowych zostaną złożone.

Zostawmy temat komunikacji i in-
frastruktury, inwestycji i planów, 
a przejdźmy do równie ważnych 
dziedzin życia społecznego, które 
akurat w gminie Pcim bardzo pręż-
nie się rozwijają – kultury, eduka-
cji i  sportu. To ważne, żeby dbać 
o kulturę już na etapie tych naj-
mniejszych, lokalnych społeczności? 

Jak najbardziej. Od małych miejsco-

wości tak naprawdę wszystko się za-
czyna. Ogromne podziękowania nale-
żą się tutaj ludziom odpowiedzialnym 
za te wszystkie inicjatywy – Robertowi 
Bylicy, wszystkim działaczom społecz-
nym – sportowym: siatkarzom, piłka-
rzom; kulturowym: muzykom, aktorom 
lokalnych grup teatralnych. Tak na-
prawdę bez nich nie byłoby pozosta-
łych osób, które się spotykają i działają 
na rzecz regionalnej kultury, tradycji, 
a także tych propagujących aktywność 
fi zyczną i rozwój młodzieży w aspekcie 
sportowym, w ramach różnego rodzaju 
wydarzeń czy przedsięwzięć. Oprócz 
tego, co oferuje GOKiS w sferze edu-
kacji, sztuki, muzyki; oprócz mnogości 
innych aktywności – konkursów, ferii 
i wakacji dla dzieci, mamy przecież 
Akademię Małego Sportowca oraz 
kluby sportowe, jak: Pcimianka i ich 
szkółka piłkarska, Wicher Stróża, LKS 
Trzebunia. Jest też Związek Podha-
lan – Oddział Górali Kliszczackich 
w Trzebuni, Klub Turystyczny Klisz-
czacy Na Szlaku, wspaniałe Koła Go-
spodyń Wiejskich i tak dalej.  Nie spo-
sób wymienić każdego, ale wszędzie 
w tych grupach ludzie wkładają serce 
i ogrom pracy, byśmy mogli się szczy-
cić naszą Gminą i jej osiągnięciami 
w różnych dziedzinach. Jestem bardzo 
dumny ze wszystkich tego typu dzia-
łalności. 

Z czego jeszcze, jako Włodarz, jest 
Pan dumny? Gdzie jeszcze Gmina 
wychodzi mieszkańcom naprzeciw? 

Staramy się być dla mieszkańców 
w wielu aspektach – bo to Gmina jest 
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W ubiegłym roku były sekretarz naszej Gminy, Władysław Kurowski, otrzymał 
mandat poselski dzięki – 10 525 głosom mieszkańców. Zaświadczenie o wybo-
rze na posła otrzymał z rąk przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej 
dokładnie 24 października. Władysław Kurowski startował z listy Prawa i Spra-
wiedliwości i jest Posłem na Sejm IX kadencji (2019-2023). 

TO OGROMNA RADOŚĆ 
DLA NAsZEJ GMiNY 
i CAŁEGO POWiATu. 

sERDECZNiE GRATuLuJEMY!

NAsZ POsEŁ!
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dla ludzi, a nie odwrotnie. Na pew-
no w ostatnim czasie poprawiliśmy 
ten aspekt elektroniczny – daliśmy 
mieszkańcom sporo możliwości mo-
bilnego załatwiania swoich spraw 
urzędowych. Uruchomiliśmy aplikację 
BLISKO, dzięki której można być na 
bieżąco, jeśli chodzi o ważne kwesti e 
dotyczące mieszkańców (np. terminy 
odbioru odpadów) czy wydarzenia na 
terenie naszej gminy. Dodatkowo ru-
szył e-portal Gminy Pcim, poprzez któ-
ry również można zasięgnąć informacji 
np. o sprawach podatkowych. Ponad-
to, jeśli mieszkaniec założy tzw. Profi l 
Zaufany, ma dostęp nie tylko do korzy-
stania online z usług naszego urzędu, 
ale i wielu innych instytucji np. banku. 

Takie rozwiązania są udogodnieniem 
szczególnie dla osób młodych i w śred-
nim wieku, które nie mają możliwo-
ści czasowych wybrać się do Urzędu 
osobiście. Zachęcamy do korzystania. 
Uruchomiliśmy także ofi cjalny profi l 
naszej Gminy na portalu Facebook – 
warto go polubić i zaobserwować. Tam 
również pojawiają się ważne informa-
cje, dotyczące np. gminnych inwestycji 
czy planów budżetowych.

Czego by Pan sobie i Gminie życzył 
na ten mijający 2020 rok? 

Ja życzę sobie tego, żeby te plany, 
które podejmujemy w tym roku, uda-
ło się po prostu zrealizować. Mam 
świadomość, że wiele rzeczy już zo-

stało zrobionych, ale sporo jeszcze 
przed nami. W tym roku podejmuje-
my naprawdę bardzo duże wyzwania 
– głównie inwestycyjne, jak remont 
szkoły w Trzebuni, kolejny odcinek 
chodnika przy drodze powiatowej 
w Stróży – dlatego czeka nas ogrom 
pracy. Wierzę głęboko w to i tego so-
bie życzę, żeby nam się udało. Jeśli nie 
wszystko, to przynajmniej większość. 

Zatem i ja tego życzę. I sił – by zamie-
rzenia realizować. 
Dziękuję za rozmowę. 

Dziękuję również.

Rozmawiała Alicja Dzierżęga

8

Z KORZYŚCiĄ DLA MiEsZKAŃCóW – c.d.
W ubiegłym roku Gmina Pcim realizowała wiele inwestycji. 

W większości dotyczyły one poprawy komunikacji i bezpieczeń-
stwa mieszkańców – montaż systemu kamer, remonty dróg, oświe-
tlenia przejść dla pieszych, budowa wiat przystankowych etc.

iNWEsTYCJE 2019 
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Jedną z planowanych na 2020 rok 
inwestycji jest budowa, przy istnie-
jącym placu zabaw w Pcimiu, tężni 
solankowej. 

Inicjatywa ta to przede wszystkim 
ukłon w stronę mieszkańców, którzy 
będą mogli skorzystać z dobroczyn-
nego działania solanki, ale także od-
wiedzających naszą gminę turystów. 
Przedsięwzięcie to poprawi zdecydo-
wanie atrakcyjność infrastruktury re-
kreacyjnej okolicy oraz da możliwość 
ciekawego spędzania czasu przy okazji 
zdrowotnych korzyści. 
Pozytywny wpływ tężni solankowych 

na górne drogi oddechowe jest zna-
ny już od dawna. Nie brakuje również 
chętnych do użytkowania tego typu 
udogodnień, jednak najbliższa solanka 
znajduje się w Rabce. 

- Ani w naszej gminie, ani w sąsiednich 
nie ma czegoś takiego. Zresztą budo-
wa tężni to nie tylko poprawa atrakcyj-
ności, ale także odpowiedź na problem 
rosnącego zanieczyszczenia powie-
trza, bowiem działa ona jak oczysz-
czający fi ltr. Cieszę się z tej inicjatywy 
i już teraz zachęcam do korzystania, 
gdy powstanie – przekonuje Wójt 
Gminy Pcim, Piotr Hajduk.

Wysokość tężni ma mieć 3 metry, 
natomiast pojemność zbiornika na 
solankę 530 litrów. Dookoła zosta-
ną zamieszczone ławki parkowe, na 
których mieszkańcy czy turyści będą 
mogli odpocząć. 

Oprócz wybudowania tężni w Pcimiu, 
Gmina planuje doposażyć plac zabaw 
w Stróży o nowe akcesoria, jak huś-
tawki wahadłowe i czteroosobowe. 
Całkowita wartość projektu, obejmu-
jąca oba przedsięwzięcia, to 139 502 
zł, z czego połowa kosztów zostanie 
pokryta dzięki zewnętrznym źródłom 
dofi nansowania. 

PRZYJEMNE Z POżYTECZNYM

DLA KAżDEGO, DLA WsZYsTKiCH

Jednym z podejmowanych działań 
jest modernizacja ogólnodostępnego 
boiska sportowego o nawierzchni as-

faltowej na boisko o wielofunkcyjnej 
nawierzchni z trawy syntetycznej przy 
Szkole Podstawowej nr 3 w Stróży. 

Celem tego projektu jest zachęcenie 
do aktywności i przebywania na świe-
żym powietrzu nie tylko młodzieży, ale 
i osób starszych. 
Dzięki boisku otrzymają miejsce, gdzie 

będą mogły się zregenerować i popra-
wić kondycję fi zyczną. 
Przedsięwzięcie to będzie także okazją 
do zacieśniania więzi międzyludzkich 
i integracji wielopokoleniowej. 

W ramach zadania przewidziane jest 
również zorganizowanie imprezy „Mię-
dzypokoleniowe rozgrywki sportowe”. 

Odnowa obiektów sportowych 
to kolejny kierunek inwestowa-
nia w naszej gminie w bieżącym 
roku. 

Największą inwestycją będzie z pewnością przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowo – Kulturalnych 
w Trzebuni wraz z wewnętrznymi instalacjami (Oświata i wychowanie). 

Część środków przeznaczonych zostanie na inwestycje dotyczące transportu i łączności (projekt ronda, drogi publiczne 
powiatowe i gminne, drogi wewnętrzne, wykonanie wiat przystankowych itd.) czy kultury fi zycznej (Otwarte Strefy Aktyw-
ności, przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Stróży).

iNWEsTYCJE 2020

Transport 
i łączność

Administracja publicz-
na, bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa, 

gospodarka 
komunalna 

i ochrona środowiska

Oświata 
i wychowanie

Kultura 
fi zyczna

ZADANIA 
INWESTYCYJNE 37,9% 5,9% 52,9% 3,3%

Tematem wielu dyskusji mieszkańców 
jest powstający na terenie Pcimia park 
rekreacyjny. 
Projekt ten wykonywany jest w ra-
mach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020 
i ma służyć lokalnej społeczności. 
Stworzeniu parku przyświeca idea 

wspólnego spędzania czasu przez ro-
dziny, możliwości rekreacji oraz aktyw-
nego wypoczynku na powietrzu.  
Inicjatywa zagospodarowania prze-
strzeni publicznej poprzez budowę 
parku została zapoczątkowana jeszcze 
przez poprzedniego wójta – Daniela 
Obajtka, a kontynuowana  jest przez 
obecnego – Piotra Hajduka. 
Na obszarze parku znajdować się 
będą chodniki, stanowisko czerpa-
nia wody, tor dla BMX oraz instalacja 
elektryczna w celu oświetlenia tere-
nu. 
Ponadto w ramach tej inwestycji, 
w trosce o bezpieczeństwo poruszają-
cych się po ścieżce rowerowej miesz-
kańców i turystów, zaplanowane zo-
stało jej przeniesienie.

DO PARKu (NiE TYLKO) NA sPACER
Kultur zyczna

0%

wychowanie

Administracja publiczna, bezpiecz o
publiczne i ochrona przeciwpo owa,

gospodarka komunalna i ochrona odowiska

Transport i

10% 20% 30% 40%
60% 70% 80%

100%90%

50%

ZADANIA INWESTYCYJNE

W roku 2020 planujemy szereg nowych inwestycji na terenie całej gminy.
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Zdrowie każdego człowieka to war-
tość nadrzędna, ale w przypadku dzie-
ci walczymy o nie jeszcze mocniej. 

Właśnie z tego powodu powstał cha-
rytatywny festi wal Smyk Fest im. Kac-
perka Chodurka – chłopca, od którego 

sMYK FEsT ZAGRAŁ NAM NA sERCACH

Opieka nad osobami starszymi to często nie lada wy-
zwanie, jednak jest to integralna i ważna część nasze-
go życia społecznego. 

W związku z tym Wójt Gminy Pcim podpisał z Woje-
wództwem Małopolskim LIST INTENCYJNY, który do-
tyczył inauguracji działań w zakresie projektu Małopol-
ski Tele-Anioł. 

Inicjatywa ta jest jedną z największych w Polsce, a re-
alizuje go Województwo Małopolskie, Caritas Diecezji 
Kieleckiej i Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwo-
ju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej. 

Polega ona na przekazaniu specjalnych opasek z kartą 
sim, przy pomocy których będzie można wezwać po-
moc, przyciskając „S.O.S.”. 

Dzięki temu projektowi wdrażana jest opieka telefo-
niczna na bardzo dużą skalę w całej Polsce. 
W pilotażu z usług tele – opieki będzie mogło skorzy-
stać aż 10 000 osób. 

Ponadto przewidziane zostało także wsparcie osób nie-
samodzielnych i seniorów na terenie ich domu. Pomoc 
ta to między innymi zabiegi higieniczne czy załatwienie 
formalności w urzędach.

TELE – PRZYJACiEL

Projekt jest skierowany do osób starszych, 
chorych, niepełnosprawnych, 
które potrzebują opieki lub wsparcia 
w codziennych czynnościach.

 

Biuro Projektu
      12 61 60 611

      teleopieka@umwm.pl

Adres do korespondencji:

Departament Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

      ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Jak otrzymać opaskę? Dowiedz się na stronie: 

ZGŁOŚ SIĘ DO
MAŁOPOLSKIEGO
TELE-ANIOŁA

Oferowane wsparcie:

MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ

WWW.MALOPOLSKA.PL/TELEANIOŁ

bezpłatna opaska bezpieczeństwa, która może uratować życie!

kontakt z całodobowym CENTRUM TELEOPIEKI

pomoc sąsiedzka i usługi opiekuńcze świadczone w domu podopiecznego

Tele_Anioły_594x420.indd   1 10/10/2019   13:36

wszystko się zaczęło. On sam niestety 
nie wygrał walki o życie, ale zmobilizo-
wał nas do tego, by pomagać. 
W sierpniu ubiegłego roku graliśmy aż 
dla czterech „Smyków” – w tym dwóch 
z terenu gminy Pcim. Byli to: Emilia 
Skrzeczek i Maciej Ostafi n z Trzebuni, 
Karolinka Płachta z Zakliczyna i Marcin 
Kasprzyk z Kunic. 
W pomoc przy organizacji koncertu 
Smyk Fest zaangażowało się mnóstwo 
osób i grup – z całego powiatu i nie 
tylko. 
- Jeśli trzeba pomóc, to po prostu 
trzeba pomóc. Nic dodać, nic ująć – 
podsumował krótko Wójt Gminy Pcim, 
Piotr Hajduk, który sam został wolon-
tariuszem.

Kolejna edycja odbędzie się 
29-30 sierpnia w Myślenicach 
(plaża trawiasta na Zarabiu). 

Serdecznie zachęcamy do udziału – 
wszystkich i każdego z osobna!

Każda inicjatywa pomocy drugie-
mu człowiekowi cieszy i sprawia, że 
świat staje się lepszy. 
Tym piękniejsza jest pomoc, jeśli oka-
zuje się, że czynić dobro chcą ludzie 
młodzi, którzy przecież dopiero sta-
wiają pierwsze kroki w dorosłość. 

Jedną z  takich wyjątkowych osób jest 
mieszkanka naszej gminy, Beata Mi-
rochna. Miniony rok był dla niej owoc-
ny pod względem zaangażowania 
w pomoc innym i obfi ty w nagrody – 
które otrzymała w ramach uhonoro-

wania jej działalności. Beata Mirochna 
została laureatką XIII Gminnej Edycji 
Samorządowego Konkursu Nastolat-
ków „Ośmiu Wspaniałych” oraz otrzy-
mała Główną Nagrodę – Laureata 
„Amicus Hominum” w kategorii „Inicja-
tywa Młodych” podczas XXII Małopol-
skiego Forum Organizacji Pozarządo-
wych. 
Warto jeszcze dodać, że podczas tego 
samego Małopolskiego Forum Orga-
nizacji Pozarządowych Wyróżnienie 
„Kryształy Soli” w kategorii „Polityka 
Społeczna, Zdrowie, Działalność na 

Rzecz Osób Niepełnosprawnych” przy-
padło Stowarzyszeniu Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym NADZIEJA 
ze Stróży. 

Serdecznie gratulujemy godnej naśla-
dowania obywatelskiej postawy i dzię-
kujemy – za włożony trud i pracę na 
rzecz osób z niepełnosprawnościami, 
potrzebujących i cierpiących, a także 
ich rodzin. 

żYCZYMY WYTRWAŁOŚCi 
i siŁY W DALsZEJ DZiAŁALNOŚCi.

NASI WSPANIALI

O profi laktyce zdrowotnej mało się 
mówi, a potrafi  ona uratować nawet 
życie. 

Regularne badania to często pierwszy 
krok do tego, żeby wykryć poważne 
choroby, jak chociażby nowotwory, 
które zdiagnozowane we wczesnym 
etapie, są niejednokrotnie możliwe do 
wyleczenia. 

Również w naszej gminie staramy się 
dbać o to, by mieszkańcy mieli moż-
liwość korzystania z takich rozwiązań, 
jak bezpłatne badania profi laktyczne. 

Wiele takich działań realizujemy – ra-
zem z powiatem myślenickim. Są to 
m.in. Profi laktyka Raka Płuc – program 
skierowany do mieszkańców gmin na-
szego powiatu, po 45 r.ż.; 

Profi laktyka chorób układu krążenia i cu-
krzycy – program dedykowany także 
osobom z naszego powiatu, zarówno 
kobietom, jak i mężczyznom. 
Zachęcamy do korzystania i dbania 
o własne zdrowie – na co dzień.

Szczegóły na:
www.gminapcim.pl

LEPiEJ ZAPOBiEGAĆ, Niż LECZYĆ
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Temat odnawialnych źródeł 
energii i projektu "Montaż in-
stalacji OZE na obszarze LGD 
Turystyczna Podkowa" powraca 
wciąż od nowa, choć nigdy nie 
przestał być aktualny i jest reali-
zowany na bieżąco. To program, 
dzięki któremu można otrzymać 
dofi nansowanie na instalację 
pozwalającą odzyskiwać ener-
gię słoneczną. 

cych o dofi nansowanie takiej inicja-
tywy z Urzędu Marszałkowskiego, to 
tylko pierwszy etap. Benefi cjentów 
rozstrzygano później, w konkursie. 
W związku z tym nie każda Gmina, 
która starała się o dotacje, dostała pie-
niądze. Na szczęście nasza tak – kon-
tynuuje wójt. 

W 2018 roku, dokładnie 13 grudnia, 
została podpisana umowa ze Stowa-
rzyszeniem LGD Turystyczna Podkowa 
i Urzędem Marszałkowskim na realiza-
cję projektu. Całkowita jego wartość 
wynosi 23 257 503 zł. Kwota, którą 
otrzyma LGD Turystyczna Podkowa 
to 12 713 885 zł i jest jedną z naj-
wyższych. Zabezpieczenie fi nansowe, 
wymagane w regulaminie projektu, zo-
stało wniesione ze strony Gminy Pcim 
i wyniosło 2 000 000 zł.

CZAs REALiZACJi

Od momentu podpisania umowy 
z UMWM minął ponad rok. W tym 
czasie dokonano ogromu prac – 
przede wszystkim nad dokumentacją 
służącą wyborowi wykonawcy oraz 
prowadzonym postępowaniem kon-
kurencyjnym. Wyłonieni zostali wyko-
nawcy na dwa z trzech planowanych 
zakresów działań – montaż fotowolta-
iki (FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K.) 
oraz instalację pomp ciepła (Solarti me 
Sp. z o.o.). Umowy zostały podpisa-
ne kolejno: końcem października ub.r. 
i początkiem lutego b.r.

 - Po ogłoszeniu przetargu w czerw-
cu (zeszłego roku – przyp.), działając 
zgodnie z wymaganymi procedurami 
i przepisami prawa, Stowarzyszenie 
prowadziło postępowania konkuren-
cyjne na wyłonienie wykonawców aż 
do stycznia 2020 r. W wyniku duże-
go zainteresowania i agresywnej kon-
kurencji zainteresowanych, byliśmy 
zmuszeni do wielu zmian terminów 
otwarcia ofert oraz do anulowania 
postępowań. Powodem tych decyzji 
były zadawane pytania oraz propozy-
cje kwot znacząco przekraczających 
planowany budżet projektu. Wszystkie 
decyzje motywowane były uzyska-
niem dla mieszkańca jak najlepszych 
warunków dofi nansowania  (w projek-
cie planowane było dofi nansowanie 

do 60% kwoty nett o instalacji). Udało 
się je uzyskać – wyjaśnia Katarzyna 
Zięba, pracownik biura LGD TP. – To 
z tych powodów „czas oczekiwania” 
wydaje się tak długi. Nie jest to jednak 
absolutnie wynik niedopełnienia obo-
wiązków z naszej czy Gminy strony – 
dodaje.

CO MAMY TERAZ? 

- Jeśli chodzi o postępowanie admini-
stracyjne, konieczne do złożenia do-
kumenty – krótko mówiąc – wszystko 
to, co stoi po naszej stronie, my, jako 
Urząd Gminy, dopełniliśmy wszelkich 
formalności. Podobnie jest w przy-
padku naszego partnera, LGD Tury-
stycznej Podkowy, niestety pewne 
procedury trwają i nie zawsze mamy 
możność je przyspieszyć. Natomiast 
realizacja projektu postępuje; odbyły 
się już spotkania z mieszkańcami, któ-
rzy składali deklarację o dofi nansowa-
nie na montaż paneli fotowoltaicznych 
– odpowiada na pytanie o aktualny 
stan projektu wójt.

Stowarzyszenie LGD TP przygotowu-
je się obecnie do realizacji projektu 
w zakresie wspominanych wcześniej 
instalacji fotowoltaiki i pomp ciepła. 
Podobnie jak w pierwszej opcji – 
i w drugiej zostaną zorganizowane ze-
brania z uczestnikami projektu. Każdy, 
kto został zakwalifi kowany, otrzyma 
indywidualne zaproszenie na spotka-
nie informacyjne. 

W styczniu 2020 r. wpłynęły doku-
menty przetargowe, które teraz muszą 
przejść weryfi kację. Dotyczą one do-
stawy i instalacji kolektorów słonecz-
nych. Wraz z początkiem marca pod-
pisano umowę z ostatnim wykonawcą 
dla projektu OZE. 
W tym roku przewidziane jest również 
zrealizowanie całości zaplanowanych 
instalacji.

Wszystkie potrzebne informacje doty-
czące etapu realizacji inicjatywy znaj-
dują się na stronie:  
https://www.turystycznapodkowa.
pl/projekt_OZE.html. 
Zachęcamy biorących udział w projek-
cie do regularnego zaglądania by być 
na bieżąco.

ODNAWiALNE ŹRóDŁA ENERGii W TOKu

POCZĄTEK

Pierwsze wzmianki o inicjatywie poja-
wiły się w 2017 roku, kiedy to do lipca 
należało złożyć deklarację przystąpie-
nia do projektu. 
Zebrano zgłoszenia zainteresowanych, 
którzy wpłacili kaucję zabezpieczającą 
w wysokości 150 zł. Pozwoliło to okre-
ślić zakres zainteresowania projektem 
oraz przygotować wniosek o dofi -
nansowanie. Każdy z mieszkańców, 
który spełnił warunki formalne (uiścił 
opłatę oraz podpisał umowę), został 
zakwalifi kowany. Łącznie zgłoszonych 
było 1449 nieruchomości (tym samym 
osób), z czego najwięcej z gminy Pcim 
– 386.

- Pomimo naszych chęci i podjętej ini-
cjatywy, Gmina Pcim samodzielnie nie 
miała możliwości by rozpocząć taki 
projekt, ze względu na kryteria dostę-
pu określone w regulaminie. Wniosko-
dawcą zostało więc Stowarzyszenie 
LGD Turystyczna Podkowa, którego 
jako Gmina jesteśmy członkiem. Na-
stępnie dokonano w UMWM selekcji 
i wybrano spośród wnioskodawców 
LGD TP, a tym samym i naszą Gmi-
nę – bo proszę pamiętać, że złożenie 
odpowiednich dokumentów, wnoszą-

Powyższy tytuł to jednocześnie na-
zwa turystycznego klubu działające-
go przy Gminnym Ośrodku Kultury 
i Sportu w Pcimiu, który powstał 
w ramach wakacyjnych zajęć w 2013 r. 

Wszystko zaczęło się od pieszych wy-
cieczek dzieci i młodzieży do różnych 
zakątków Pcimia. 
Później Klub rozpoczął współpracę 
ze Szkołą Podstawową w Sieprawiu, 

dzięki czemu zorganizowane zostały 
kolejne wyprawy, m.in. Pcim Krzywica 
– Schronisko Kudłacze czy Wycieczka 
„Śladami Pułkownika Maczka”. 

I tak rokrocznie, mniej więcej od kwiet-
nia do września, odbywają się podróże 
śladami najpiękniejszych miejsc w ca-
łej Polsce. 
W ubiegłym roku Kliszczacy na Szkla-
ku również nie próżnowali. Tradycyj-

nie rozpoczęli sezon od wycieczki na 
Kudłacze, następnie zdobyli Sokolicę, 
pieniński Wąwóz Homole i najwyższy 
szczyt – Wysoką; później Jasień i Ja-
worzynę Krynicką. 

Ogromne podziękowania 
kierujemy w stronę wszystkich 

zaangażowanych w tę wspaniałą 
inicjatywę i życzymy 

dużo sił na dalsze wyprawy.

KLisZCZACY NA sZLAKu

FOT. ROBERT BYLICA

- Z uwagi na duże zainteresowanie 
mieszkańców naszej gminy instala-
cjami odnawialnych źródeł energii, 
podjęliśmy działania mające na celu 
złożenie wniosku o  dofi nansowanie. 
Proszę jednak pamiętać, że proce-
dura realizacji wysokobudżetowych 
przedsięwzięć nie jest procedurą 
przebiegającą w krótkim czasie – 
mówi Wójt Gminy Pcim Piotr Hajduk. 
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Dożynki są wyjątkowym świętem 
dla każdej Gminy – to kultywowanie 
wieloletniej tradycji i okazanie sza-
cunku dla pracy rolników. 
Nic więc dziwnego, że obchodzi się 
je hucznie, bogato i z atrakcjami dla 
wszystkich mieszkańców. 
Nie inaczej było w Gminie Pcim. 

11 sierpnia 2019 r. rozpoczęto cele-
browanie od uroczystej Mszy Świętej 
dziękczynnej w Kościele Parafi alnym 
p.w. Świętego Mikołaja w Pcimiu. 

Następnie Korowód Dożynkowy prze-
szedł na Kompleks Sportowo – Rekre-
acyjny. 
Imprezę ofi cjalnie otworzył Wójt Gmi-
ny Pcim – Piotr Hajduk, witając przy-
byłych gości i przypominając o konty-
nuowaniu  dożynkowych tradycji. 
Po Koncercie Orkiestry Dętej OSP 
Pcim odbyła się prezentacja grup 
wieńcowych, po której zagrała Mło-
dzieżowa Kapela Zespołu Pieśni i Tań-
ca Ziemia Myślenicka. 
Późnym popołudniem na uczestników 

czekały konkursy z nagrodami oraz 
występ zespołu rockowego Butt erfl y 
Eff ect, a także Zespołu Prasłowianki. 
Obchody zwieńczyła zabawa tanecz-
na z DJ-em Harnasiem, która trwała aż 
do północy. 

Wszystkim, którzy przyczynili się 
do powodzenia naszego dorocznego 
Święta Plonów i wzięli udział w jego 

obchodach, bardzo dziękujemy 
i zapraszamy – w tym roku 

do Trzebuni!

DOżYNKi GMiNNE 2019
Jednym z najważniejszych świąt, ja-
kie obchodzimy w naszej Gminie, jest 
Święto Kliszczaka.  

To impreza o charakterze plenerowym, 
dotycząca tematyki lokalnego folkloru, 
nawiązująca do historii i tradycji grupy 
etnicznej Kliszczaków – mieszkańców 
kilku gmin: Pcim, Tokarnia i Lubień, na 
terenie Beskidu Średniego – Makow-
skiego (wg podziału Wincentego Pola). 
Kultywowanie kliszczackich obycza-
jów jest obowiązkiem naszego regio-
nu – stanowi ono dbałość nie o tylko 
o miejscową kulturę, ale przede 
wszystkim o kulturę etniczną, tak waż-
ną w dzisiejszych czasach. 

Święto Kliszczaka w minionym roku 
było jednak wyjątkowe, bo między-
narodowe. Połączyliśmy bowiem wy-
stępy rodzimych artystów ze Sceną 
Towarzyszącą Międzynarodowych 
Małopolskich Spotkań z Folklorem. 
Dwudniową imprezę rozpoczęliśmy 
od prezentacji talentów wokalno – ta-
necznych dzieci i młodzieży z terenu 
naszej gminy: cheerleaderek, woka-
listów i instrumentalistów. Później 
kolejno zaprezentowały się folklory-
styczne zespoły zagraniczne – od No-
wej Zelandii, przez Meksyk. Rumunię, 
Nepal, po Tajwan. Meksykanie zasko-
czyli nas szczególnie, prezentując zna-

ną i lubianą, polską przyśpiewkę „Szła 
dzieweczka do laseczka”.  
Pierwszy dzień zwieńczył występ 
gwiazdy wieczoru – Jessiki. 

Dzień drugi, pomimo deszczowej 
aury, przysporzył nie mniej atrakcji 
i radości wszystkim zgromadzonym na 
kliszczackiej imprezie. Zainaugurował 
go korowód z okazji 50. rocznicy po-
wstania Klubu Sportowego Pcimianka, 
który pomaszerował na teren klubo-
wego stadionu. Tam odbyły się uro-
czystości związane z jubileuszem – 
zgromadzonych przywitał Prezes Jan 
Pawlik; wręczono także nowy sztandar 
oraz odznaczenia. Zorganizowany zo-
stał również Turniej o Puchar Gminy 
Pcim, w którym wzięły udział drużyny 
z Pcimia, Stróży, Trzebuni i Myślenic.

Poza atrakcjami muzycznymi i spor-
towymi, nieodzownym elementem 
były jak zawsze lokalne smakołyki 
przygotowane przez Koła Gospodyń 
Wiejskich z Pcimia, Stróży i Trzebuni. 
Również podczas drugiego dnia oglą-
daliśmy występy zagranicznych zespo-
łów w ramach Sceny Towarzyszącej, 
a także grup regionalnych z całej Polski 
– w tym z naszej gminy.

Ten wyjątkowy sposób celebrowania 
Święta Kliszczaka na pewno na długo 
zapadnie w pamięć nie tylko miesz-
kańcom i okolicznym przyjezdnym, ale 
i gościom festi walowym. 

MiĘDZYNARODOWE ŚWiĘTO KLisZCZAKA 

W maju 2019 roku wychowanki AMS 
Pcim walczyły w fi nale Mistrzostw Ma-
łopolski w Mini Siatkówce. 
Emilia Pietrzyk ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Pcimiu i Gabriela Gałka ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Pcimiu zdobyły 
brązowy medal, pokonując tym samym 
drużynę Maraton Krzeszowice. 
To już kolejny rok, kiedy AMS Pcim 
staje na podium w kategorii dwójek 
dziewcząt.

Zawodniczkom oraz trenerom 
życzymy dalszych sukcesów – 

w roku 2020 i następnych latach. 

DWóJKi Z PCiMiA NA PODiuM!
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Podstawową i najważniejszą jed-
nostką społeczną jest rodzina. 
To dla niej uruchamianych jest wie-
le programów, tworzone są inicja-
tywy, projekty czy wydarzenia. 

Jednym z nich był Festyn Rodzinny 
Niezapominajka, którego cel to nie tyl-
ko dobra zabawa i miło spędzony czas, 
ale przede wszystkim chęć integracji 
pokoleń. 
Impreza ta odbyła się w czerwcu 2019 

roku, w ramach programu Łączymy Po-
kolenia. 
Harmonogram obejmował m.in. wy-
stępy muzyczno – taneczne przed-
szkolaków z Pcimia, tradycyjne przy-
śpiewki zaprezentowane przez zespół 
„Mali Pcimianie” czy inscenizacje te-
atralne uczniów SP nr 1 w Pcimiu. 
W organizację wydarzenia zaangażo-
wała się także OSP w Pcimiu, rodzice 
dzieci i sponsorzy. 

Patronat honorowy objął Wójt Gminy 
Pcim – Piotr Hajduk. 

Wszystkim, którzy zaangażowali się 
w to wyjątkowe przedsięwzięcie 
oraz tym, którzy na nie przybyli – 

serdecznie dziękujemy!

RODZiNNiE i NiEZAPOMNiANiE 
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Jesteśmy dumni z naszego bogac-
twa kulturowego i cieszymy się, że 
możemy dzielić się nim z innymi. 
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akurat wtedy część zawodników była 
na zgrupowaniu nad morzem.

No tak, „nieszczęśliwy” czas wakacji.
Dokładnie. W związku z tym było tro-
chę mniej osób, ale ogólnie uważam, 
że impreza się udała. Inne inicjatywy 
minionego roku to m.in. udział w woje-
wódzkim projekcie Futbolove Małopol-
ska, w ramach którego, wraz z klubem 
Lubomir Wiśniowa, otrzymamy sprzęt 
sportowy o wartości 150 tysięcy zło-
tych. Nasza „pięćdziesiątka” była więc 
faktycznie czasem zmian.

Rocznice często bywają dla Was 
przełomowe, bo gdy Klub świętował 
40 lat, awansowaliście do okręgów-
ki. Co się zmieniło przez te 10 lat?

Zmieniło się wiele. Kiedy awansowa-
liśmy do okręgówki, pierwszą myślą 
było utrzymanie się w lidze. Nie jest 
to jednak takie proste, jak mogłoby 
się wydawać. Dla sporej liczby zawod-
ników liga wyżej okazuje się zbyt du-
żym wyzwaniem. Potrzeba czasu na 
aklimatyzację – „ogranie” na wyższym 
szczeblu. W inaugurującym, po awan-
sie, sezonie poprzeczka została zawie-
szona bardzo wysoko. Walka toczyła 
się do ostatniego meczu. Po skończe-
niu rozgrywek, w wyniku weryfi kacji 
ostatniej kolejki, okazało się, iż w Po-
goni Miechów wystąpił nieuprawniony 
zawodnik, co pomogło zająć bezpiecz-
ne miejsce, zapewniając tym samym 
utrzymanie w V Lidze Okręgowej.  

Trudne początki, ale koniec szczę-
śliwy.

Dokładnie tak. Później z roku na rok 
było coraz lepiej. Od pewnego cza-
su Pcimianka chciała być wśród tych 
najlepszych w lidze. Prezes Klubu (Jan 
Pawlik – przyp.) stale powtarzał, że po-
winniśmy występować w wyższej li-
dze. To jego olbrzymie zaangażowanie 
w rozwój pierwszej drużyny zaowo-
cowało awansem. Zanim klub uzyskał 
ten właśnie – historyczny awans do IV 
Ligi – mieliśmy dobry sezon za czasów 
trenera Marcina Sadko, zajmując wów-
czas 2 miejsce. 

Właśnie. Mowa tu o człowie-
ku, który trenował także Craco-

vię. W rundzie jesiennej sezonu 
2019/2020 nie miał zbyt wiele 
czasu na przygotowanie drużyny, 
a mimo to zespół uplasował się 
w pierwszej trójce czwartoligowej 
tabeli, wyprzedzając tym samym 
renomowany Dalin Myślenice. 
Taka sytuacja miała miejsce chyba 
po raz pierwszy w historii Klubu 
z Pcimia.  

Zgadza się. Po przejęciu pierwszej dru-
żyny Pcimianki trener Marcin Sadko 
poprawił głównie organizację, zarów-
no na boisku, jak i poza nim. Zostały 
także wydłużone jednostki treningo-
we, wprowadzono dodatkowy trening 
na siłowni. Na efekty nie trzeba było 
długo czekać. Wszyscy w klubie liczy-
my, że wiosna będzie równie udana. 

Trzymamy kciuki. Tymczasem uda-
ny dla Was był na pewno rok 2016. 
Wówczas pięć drużyn awansowało 
jednocześnie – pierwsza drużyna 
do IV ligi, a młodsi – orliki, młodziki, 
trampkarze i juniorzy młodsi – do 
wyższych klas. Mówiliście wtedy, 
że jest to właściwie ewenement na 
skalę krajową.

Tak było. To efekt naszej długoletniej 
pracy. Głównym założeniem, które 
realizujemy, jest wychowanie dzieci 
i młodzieży w duchu sportowej rywa-
lizacji oraz propagowanie zdrowego 
stylu życia. Oczywiście nie będę ukry-
wał, że sam wynik jest dla nas również 
bardzo ważny. Zawsze staramy się 
mierzyć wysoko. Dotyczy to zarów-
no pracy z zawodnikami w Klubie, jak 
i w szkółce. 

A co było powodem jej założenia? 
Wspomniał Pan, że dużym proble-

CHCEMY BYĆ NAJLEPsi mem rzeczywiście jest fakt braku 
możliwości utrzymania wysokiego 
poziomu gry niektórych zawod-
ników, gdy drużyna awansuje do 
wyższej ligi. Czy to – między in-
nymi – zdecydowało o powstaniu 
szkółki? Chęć wymiernego i przede 
wszystkim efektywnego szkolenia 
chłopców na piłkarzy tej pierwszej 
drużyny?

Oczywiście. Zanim jeszcze zdecydo-
waliśmy się na założenie szkółki pił-
karskiej, prowadziłem w Klubie zespół 
Juniora Starszego. Chcąc mierzyć do 
najlepszych, chłopcy swoją przygodę 
z piłką muszą zaczynać od najmłod-
szych lat, a u nas niestety tak nie było. 
Powstał więc pomysł założenia profe-
sjonalnie działającej szkółki piłkarskiej. 
Dzięki systematycznej pracy i wspar-
ciu wielu osób zaczęliśmy szybko do-
minować w powiecie. Z czasem udało 
się awansować do grona najlepszych 
drużyn w województwie, czego przy-
kładem są obecne występy drużyn 
juniorskich na poziomie małopolskich 
rozgrywek. Kiedyś trudno było mówić 
o rywalizacji na poziomie wojewódz-
kim. Teraz staramy się „dotrzymać 
kroku” tym najlepszym. Pierwsi wy-
chowankowie szkółki piłkarskiej – za-
wodnicy kategorii Juniora Starszego 
– trenują już z pierwszą drużyną, co 
wcześniej było niemożliwe. Jest to dla 
nas duży sukces.  

Co jeszcze buduje ten wspomniany 
sukces? Zaangażowanie, determi-
nacja – trenerów, dzieci, rodziców. 
A może wyjątkowy talent dzieci? Bo 
przecież bez nich nie byłoby szkółki.

Na nasz sukces składa się wiele czyn-
ników. Przede wszystkim organizacja 
szkółki na coraz wyższym poziomie. 
Bez wątpienia mamy świetnych trene-
rów, którzy z zamiłowaniem podcho-
dzą do swojej pracy. To z kolei spra-
wia, że najzdolniejsi chłopcy z okolicy 
chcą u nas trenować. Mamy młodzież 
i dzieci nie tylko z terenu naszej gminy, 
ale również z Mszany Dolnej, Kasinki, 
Lubnia, Skomielnej Białej, Głogoczo-
wa, czy Krzyszkowic. Myślę, że wyro-
biliśmy sobie pewnego rodzaju markę. 
Najważniejsza uważam jest jednak po-
moc i zaangażowanie rodziców, którzy 
wspierają szkółkę na różne sposoby. 

Wkład pracy – Wasz, dzieci, rodzi-
ców – jest widoczny także na boisku. 
Jeszcze kilka lat temu różnice po-
między zespołami z wielkich miast 

i mniejszych miejscowości były 
ogromne. Dzisiaj już tego nie ma.

Dokładnie. To zasługa takich szkółek 
jak nasza, które edukację piłkarską roz-
poczynają właśnie od najmłodszych lat.

Pojawiło się w naszej rozmowie sło-
wo marka. Wyrobioną macie markę 
drużyny i markę szkółki – na tyle 
mocną, że zostaliście wyróżnieni 
Srebrną Gwiazdką PZPN w ramach 
Programu Certyfi kacji Szkółek Pił-
karskich. Co to znaczy dla Klubu? 
Oczywiście jest to wielka nobilita-
cja, ale czy niesie jakieś wymierne 
korzyści? 

Tak, przede wszystkim fi nansowe. Aby 
otrzymać certyfi kat trzeba spełnić sze-
reg wymagań, począwszy od zatrud-
nienia wykwalifi kowanej kadry trener-
skiej, aż po zakup odpowiedniej jakości 
sprzętu treningowego, zatwierdzenie 
rocznego planu pracy czy prowadze-
nie dziennika ewidencji obecności 
i statystyk spotkań ligowych. Każdy 
z treningów musi być starannie zapla-
nowany i wprowadzony do systemu 
na tydzień przed terminem realizacji. 
Jednak otrzymanie certyfi katu to jed-
no, a utrzymanie go to zupełnie inna 
historia. Szkółka w ciągu roku musi 
przejść sześć, niezapowiedzianych 
kontroli podczas prowadzenia jednost-
ki treningowej. 
Słaba ocena może się przytrafi ć tylko 
raz, bowiem druga pozbawia szkółkę 
certyfi katu. 

Jesteście już po pierwszej kontroli?
Wciąż czekamy (śmiech). 

Patrząc na tę naszą rozmowę, mogę 
śmiało stwierdzić, że pomimo trud-
nych momentów – radzicie sobie 

fantastycznie. I jako klub, i jako 
szkółka. To czego Wam życzyć?

Dotarliśmy do takiego poziomu, że 
największą przeszkodę w zrobieniu 
kolejnego kroku stanowią warunki do 
treningu. Mam tutaj na myśli głównie 
starsze drużyny, które w okresie je-
sienno – zimowym potrzebują boiska 
ze sztuczną nawierzchnią. Obecnie 
(styczeń, luty, marzec – przyp.) druży-
ny juniorów oraz seniorów do rundy 
wiosennej przygotowują się, trenu-
jąc dwa razy w tygodniu na boisku 
z trawą syntetyczną w Myślenicach. 
Oprócz samego dojazdu problem 
stanowi koszt jednego treningu (ok. 
600 zł). Na początek chcemy jednak 
oświetlić boisko, na którym trenujemy 
w późniejszym okresie w Pcimiu. Tutaj 
liczymy na wsparcie naszego Wójta – 
Pana Piotra Hajduka, który zresztą ni-
gdy nam go nie odmawia. 

Zatem życzę Wam realizacji zamie-
rzonych celów. Życzę też szczęścia, 
bo ono się zawsze przydaje oraz 
obecności dobrych ludzi. Bez pasjo-
natów Pcimianka z pewnością nie 
rozwijałaby się tak prężnie.

Zgadza się. Podziękowania należą się 
wielu osobom, zarówno za pomoc fi nan-
sową, jak i administracyjną, techniczną, 
logistyczną. Nie mamy tutaj możliwo-
ści wymieniać wszystkich nazwisk, ale 
my te wszystkie nazwiska pamiętamy 
i każdemu z osobna – jesteśmy ogrom-
nie wdzięczni.

Niech ma Klub takich „aniołów stró-
żów” jak najwięcej. Dziękuję za roz-
mowę.

Ja również.

Alicja Dzierżęga: W 2019 roku Klub 
świętował 50. rocznicę powstania. 
Był przemarsz, były podziękowa-
nia, podarowanie sztandaru, tur-
niej. Obchody o dość symbolicznym 
znaczeniu. Czy ten jubileusz miał 
też charakter takiego „namacalne-
go” świętowania? Czy pojawiły się 
w związku z nim jakieś zmiany? 

Mariusz Bajak, wiceprezes KS 
Pcimianka, koordynator Szkółki Pił-
karskiej:  
Owszem. Wyraźne zmiany w organi-
zacji Klubu nastąpiły w styczniu 2019 
roku. Klub w ostatnich kilku latach roz-
wija się bardzo dynamicznie. Mam tu-
taj na myśli nie tylko pierwszą drużynę, 
ale przede wszystkim grupy młodzie-
żowe. Zdobyte umiejętności piłkarskie 
pozwoliły szybko wspiąć się na szczyt, 
którym był awans drużyny, zarów-
no Juniorów Młodszych, jak i Junio-
rów Starszych, do grona najlepszych 
w Małopolsce – Małopolskiej Ligi Ju-
niora Młodszego oraz Juniora Starsze-
go. Niestety rozwój to nie tylko zbiera-
nie laurów. Awans do rozgrywek niesie 
ze sobą spore koszty – od wyjazdów 
na mecze, po infrastrukturę. Pojawiło 
się więc pytanie – co dalej? Ambitnych 
ludzi i planów nie brakowało, jednak 
bez odpowiedniego fi nansowania Klub 
nie miał szans na dalszą działalność. 
Po zapewnieniu zwiększenia środków 
ze strony Wójta – Pana Piotra Hajdu-
ka oraz Radnych Gminy Pcim, powo-
łaliśmy nowy Zarząd Klubu. Środki na 
działalność Pcimianki zostały dwukrot-
nie zwiększone, za co z serca dziękuję 
w imieniu Zarządu Klubu. 

Zatem nowy rok, nowy zarząd – 
nowe plany? 

Tak. W myśl poprawy organizacji spo-
tkań ligowych zmieniliśmy miejsce 
wejścia na stadion dla kibiców. Po-
wstała drewniana wiata, w budowę 
której zaangażowało się, zarówno 
fi nansowo, jak i na wiele innych spo-
sobów, mnóstwo osób z Zarządu, któ-
rym serdecznie dziękuję. Poprawiliśmy 
ogólną organizację meczów, doszedł 
grill, sprzedaż. Podjęliśmy sporo ini-
cjatyw – m.in. właśnie obchody jubi-
leuszu. Jedynym minusem było to, że FO
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Ubiegły rok był szczególny także dla naszego rodzimego Klubu Sportowego Pcimianka. O jubileuszu, pla-
nach na przyszłość i prężnie rozwijającej się szkółce piłkarskiej opowiada wiceprezes Klubu, Mariusz Bajak.
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Dbałość o rozwój i edukację to klu-
czowe działania w każdej grupie spo-
łecznej. Nie inaczej jest w naszej gmi-
nie, w której rokrocznie staramy się 
rozpoczynać nowe projekty, służące 
nauce, kształceniu zawodowemu czy 
możliwościom znalezienia pracy. Są to 
m.in. Mobilny Projekt Edukacyjny „Na-
ukowiej”, zrealizowany w październiku 

ub.r., którego celem jest rozbudzanie 
ciekawości w młodych ludziach oraz 
„Europa dla aktywnych, aktywni dla 
Europy”, program Erasmus+, w którym 
wzięły udział nauczycielki ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Pcimiu (wyjazd 
w 2019 r. do Grecji w celach posze-
rzania wiedzy dotyczącej m.in. metod 
nauczania na świeżym powietrzu). 

Inne projekty, do udziału w których za-
chęcamy, to chociażby Kierunek Karie-
ra, dla chcących rozpocząć aktywność 
zawodową czy I know America, organi-
zowany przez Fundację Wspomagania 
Wsi. 

Więcej informacji na 
www.gminapcim.pl 

ROZWóJ PRZEDE WsZYsTKiM

Miniony rok obfi tował dla róż-
nych grup i osób z naszej gminy 
– także dla Pań z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Stróży. 

KOBiETY GóRĄ!
To właśnie w tym roku zostały one 
nagrodzone przez Starostę Powia-
tu Myślenickiego oraz uhonorowane 
w Plebiscycie Damy z Kulturą przez 
Wójta Gminy Pcim. Oba wyróżnienia 
to wynik wieloletniej pracy i działania 

na rzecz kultury, jej rozpowszechniania 
i propagowania regionalnych tradycji 
na terenie całego kraju. 

żYCZYMY suKCEsóW 
TAKżE W 2020 ROKu!

Rok 2019 dla Trzebuńskich Kliszcza-
ków był rokiem wyjątkowym. 
Ten niejednokrotnie nagradzany zespół 
podkreślił po raz kolejny swoje miejsce 
w świecie muzyki. 
Podczas najstarszego przeglądu w re-
gionie – DRUZBACKA – zajęli II miej-
sce w kategorii Muzyk. 
To jednak nie koniec ubiegłorocznych 

osiągnięć tej wyjątkowej kapeli. Do-
stali oni bowiem Wyróżnienie Woje-
wództwa Małopolskiego im. Włady-
sława Orkana. To ogromny presti ż nie 
tylko dla samego zespołu, ale także dla 
całej gminy Pcim. 
Dzięki takim perłom kultywowane są 
tradycje regionalne i muzyczne, poka-
zywane obyczaje, szanowana historia 

oraz kontynuowane dawne formy mu-
zykowania, zarówno solo, jak i zespo-
łowo. 

TRZEBuŃsKiM KLisZCZAKOM 
sKŁADAMY GRATuLACJE 

i DZiĘKuJEMY 
ZA TAK WiELKi WKŁAD 
W KuLTuRĘ LOKALNĄ.

BRAWA DLA TRZEBuŃsKiCH KLisZCZAKóW
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To, że warto czytać, wiadomo po-
wszechnie. Warto też jednak o tym 
przypominać i propagować ideę czyta-
nia, zwłaszcza że nasze polskie zbiory 
literackie to perła nie tylko narodowa, 
ale i światowa.

Z tych oraz wielu innych powodów 
zrodził się pomysł Narodowego Czyta-
nia, objętego  honorowym patronatem 
Pary Prezydenckiej. Inicjatywa ta trwa 
już od 2012 roku, a ubiegłoroczna 
edycja namawiała do tego, aby czytać 
Nowele Polskie – i pod takim też hasłem 

się odbywała. Tak jak w całej Polsce – 
i w naszej gminie wspólne czytaliśmy 
7 września, a wybraną nowelą była 
„Katarynka” – Bolesława Prusa. Orga-

CZYTAMY, CZYTAMY!

nizatorzy wydarzenia to: Wójt Gminy 
Pcim – Piotr Hajduk, Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu oraz Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Pcimiu. 

Już teraz serdecznie zapraszamy 
na tegoroczne Narodowe Czytanie!FO
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Uniwersytet Trzeciego Wieku to ini-
cjatywa Gminnego Ośrodku Kultury 
i Sportu – ukłon w kierunku seniorów. 

Pierwszy wykład, który zainaugurował 
jego działalność, odbył się 6 lutego 
2019 r. i dotyczył tematyki fi lozofi cz-
nej. Kolejne cieszące się popularnością 
zajęcia i warsztaty to wiedza z zakresu 
kultury, sztuki, a także nauki – medy-
cyny, historii czy dziedzin nowocze-
snych – marketi ngu, zarządzania, pro-
mocji. Poza zajęciami stacjonarnymi 
Uniwersytet Trzeciego Wieku organi-
zuje także wycieczki krajoznawczo – 
edukacyjne. 
Jedną z takich była wyprawa śladami 
zabytków i historii m.in. do Lipnicy 
Murowanej. Wyprawie przewodniczył 
wykładowca Uniwersytetu – Marek 
Stoszek.

- Pomysł powołania UTW zrodził się 
z potrzeby i chęci pomocy osobom 
starszym; mówiąc szczerze taką oso-
bą, która mnie do tego zainspirowała, 
była po prostu moja mama. Zrobiłem 
to dla niej i dla wszystkich seniorów – 

mówi Robert Bylica, dyrektor GOKiS 
w Pcimiu. – Mam nadzieję, że w tym 
roku będziemy mieli jeszcze więcej do 

EDuKACJA DLA KAżDEGO
zaoferowania naszym studentom. 
Serdecznie zapraszamy! – zachęca dy-
rektor GOKiS.

Więcej informacji dotyczących możliwości zapisania się do Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pcimiu.
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Ubiegły rok minął pod znakiem wielu 
wyjątkowych jubileuszów. 
Do grona świętujących dołączył także 
Pan Józef Druzgała z Pcimia, który ob-
chodził w lutym swoje 100. urodziny. 
Obecnie mieszka on wraz z żoną Fran-
ciszką, z którą doczekał się wspania-
łych dzieci, wnuków i prawnuków oraz 

W sierpniu 2019 r. niegdysiejsi mieszkańcy naszej gminy, Państwo Anna 
i Piotr Miksowie, obchodzili 70. rocznicę ślubu. Z tej okazji wójt odwiedził ich 
w Kędzierzynce, gdzie aktualnie mieszkają pod opieką dzieci. Atmosfera spotka-
nia była podniosła i radosna; Pani Anna i Pan Piotr opowiadali o swoich począt-
kach, kiedy to rozpoczynali wspólną drogę, zakładali rodzinę, a później wycho-
wywali dzieci. Bardzo cieszymy się, że kolejna para z naszej gminy doczekała tak 
długiego stażu małżeńskiego – dzięki miłości i wzajemnemu poszanowaniu. 

Październik był miesiącem świętowa-
nia długoletnich stażów małżeńskich. 

Pary, które wzięły ślub w 1969 roku, 
obchodziły tzw. Złote Gody. 
Oprócz jubilatów świętujących 50. 
rocznicę ślubu, w OSP Pcim na tej wy-

najdłuższego w naszej Gminie stażu 
małżeńskiego – 73 lat.
Czcigodnego jubilata, w związku z tą 
wyjątkową okazją, odwiedził wójt Piotr 
Hajduk, zastępca kierownika USC 
w Pcimiu Katarzyna Ptak oraz  kierow-
nik  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego placówki w Myślenicach 

Halina Żak wraz z pracownikiem Anną 
Schilder. 
Goście przybyli by złożyć życzenia 
i przekazać kwiaty oraz upominek. Pan 
Józef otrzymał także listy gratulacyjne 
od Premiera Polskiego Rządu Mate-
usza Morawieckiego i Wojewody Ma-
łopolskiego Piotra Ćwika. 

jątkowej uroczystości pojawiły się tak-
że małżeństwa, obchodzące jubileusz 
o dekadę dłuższy – 60 lat, czyli Dia-
mentowe Gody. 
To wspaniałe wydarzenie poprzedziła 
Msza Święta, odprawiona przez pro-
boszcza Parafi i w Pcimiu, ks. dr. Lucja-

na Pezdę, Wójt Gminy Pcim Piotr Haj-
duk natomiast wręczył Parom Medale 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

JuBiLATOM żYCZYMY 
WsZYsTKiEGO, CO NAJLEPsZE 
i sERDECZNiE GRATuLuJEMY!

Serdecznie gratulujemy i składamy najlepsze życzenia – zdrowia, radości i uśmiechu każdego dnia!

Ku PAMiĘCi

PiĘKNY WiEK

siEDEMDZiEsiĄT LAT MiNĘŁO…

ZŁOTO i DiAMENTY

JuBiLATOM żYCZYMY 
KOLEJNYCH WsPóLNYCH 

LAT, uPŁYWAJĄCYCH 
W ZDROWiu 

i POMYŚLNOŚCi.

W 2019 r. pożegnaliśmy kilka 
znamienitych osób. 
Ze względu na ogromny sza-
cunek dla ich pamięci, chcie-
liśmy powiedzieć o nich kilka 
słów, przypominając sobie 
wspólny czas.

kształtowały jego pozytywną postawę. 
Zapewne niektórzy Pcimianie pamiętają 
jego donośny głos, kiedy to w niedzielę 
„po sumie” ogłaszał informacje z „ganku 
u Strączka”. 
Takim właśnie pozostanie w naszej pa-
mięci. 

▪ Księdza Kanonika R.M. Wiesława 
Hajto, Proboszcza Parafii Najświęt-
szej Marii Panny Królowej Polski 
w Stróży, wspomina radny – Jan Mi-
rochna

Śp. ks. Wiesław Hajto był naszym paste-
rzem prawie 30 lat; jego najważniejszym 
celem było, aby każdy spotkał się oso-
biście z Bogiem. Zawsze na pierwszym 
miejscu: troska o człowieka, szczególnie 
biednego, chorego. Był pokornym i za-
słuchanym w sprawy ludzi pasterzem, 
ale też dobrym gospodarzem; nie bał się 
dużych przedsięwzięć (wymiana dachu 
na kościele, polichromia, remonty ołtarzy 
i wiele innych prac). Ufał ludziom i dlate-
go powierzał im te zadania. Można po-
wiedzieć, że „cały był dla Parafi i”, nawet 

nie dbając zbytnio o siebie; skromy, po-
korny, dający wszystko, co miał. Tak też 
odszedł – niespodziewanie, ale służąc do 
końca.

▪ Księdza Kanonika Stanisława 
Bzowskiego, byłego wykładowcę Se-
minarium Duchownego Archidiecezji 
Krakowskiej, wspomina były prze-
wodniczący Rady Gminy – Stanisław 
Bzowski

W dniu 25 sierpnia 2019 r. zmarł śp. 
Ksiądz Kanonik Stanisław Bzowski, 
człowiek o wielkiej wrażliwości, ze spe-
cyfi cznym poczuciem humoru, oddany 
sługa Maryi. Przez wiele lat organizował 
pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych – 
Lourdes, Fati ma, La Salett e, Einsiedeln, 
w których uczestniczyli mieszkańcy 
Pcimia i okolic. Ksiądz posługiwał się wie-
loma językami: angielskim, francuskim, 
niemieckim, włoskim, łaciną, hebrajskim, 
co ułatwiało nam podróżowanie. Dzięki 
tym wyjazdom mogliśmy poznać inny 
świat, innych ludzi i inną kulturę. 
Niech spoczywa w pokoju.

▪ Sołtysa Stanisława Leksandra 
wspomina sołtys Pcimia – Centrum 
– Piotr Róg

Tak się złożyło, że „przejąłem pałecz-
kę” po śp. Stanisławie. Znałem go już 
jako młody chłopiec, bo był serdecz-
nym przyjacielem mojego taty. Nie 
zapomnę jego uśmiechu w relacjach 
z ludźmi. Zawsze spokojny, opanowany 
i radośnie nastawiony do życia. Po wsi 
poruszający się albo wozem zaprzę-
gowym z zadbanym konikiem, albo na 
słynnym rowerze. Kiedy przejmowałem 
po nim funkcję sołtysa, dużo mi pomógł. 
Znał dobrze historię Pcimia, a bezpośred-
ni kontakt z mieszkańcami i otwartość 
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MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
SKONTAKTUJ SIĘ: biuropromocja@pcim.pl

Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
życzymy Wam dobroci każdego dnia – zarówno tego, 

byście ją otrzymywali, jak i tego, byście umieli ją dawać.

Niech codzienne troski nie przyćmiewają Wam cudu, 
jakim jest dar życia, a Bóg, który pokonał śmierć, 

niech przypomina o tym, że niemożliwe nie istnieje.

Wszelkiej pomyślności, radości i uśmiechu. 
Smacznego jajka i mokrego dyngusa!

życzą

Wójt Gminy Pcim – Piotr Hajduk
Przewodniczący Rady Gminy Pcim – Piotr Sadowski

Radni Gminy Pcim
Sołtysi Gminy Pcim

Pracownicy Urzędu Gminy Pcim

<a href="htt ps://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/tlo">Tło plik wektorowy utworzone przez Harryarts - pl.freepik.com</a>

FOT. TOMASZ SZYMAŃSKI
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