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WYJĄTKOWE ILUMINACJE W STRÓŻY
▪ Katarzyna Błachut
oraz mieszkacy z gmin ościennych,
a nawet przejezdni, w drodze na
Podhale, gdyż iluminacje widoczne są z zakopianki. Pasja z jaką Pan
Bogdan każdego roku przygotowuje ten świąteczny upominek dla nas
wszystkich zasługuje na docenienie
tym bardziej, że zarówno szopka jak
i ilość światełek z roku na rok rozrasta się i wymaga nie lada wysiłku oraz
przygotowania technicznego żeby
wszystkie dekoracje zaświeciły i cieszyły swym blaskiem.

FOT. ARCH. GMINY PCIM

Grudzień to wyjątkowy czas, czas
świąteczny, czas kolorów, magii. W naszej gminie już od pięciu lat w magię
Świąt Bożego Narodzenia wprowadza
nas mieszkaniec Stróży Pan Bogdan
Klimas – Komendant OSP Stróża.
Co roku przystraja swój dom tysiącami
kolorowych
światełek
i ozdób świątecznych. Dużą atrakcją
każdego roku jest szopka bożonarodzeniowa, którą odwiedzają zarówno mieszkańcy naszej gminy, całymi rodzinami, jak również turyści
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WSTĘP
▪ Piotr Hajduk

Powoli dobiega końca 2022 rok. Ciężki rok, który upłynął nam wszystkim
w cieniu wojny w Ukrainie za naszą
wschodnią granicą. Rok, który doświadcza nas, w związku z tym wieloma kryzysami. Każdy z nas, boryka
się z podwyżkami cen, wielu z nas stanęło w obliczu problemów z zakupem
opału.
Jako gmina, podejmujemy działania by
zminimalizować te negatywne czynniki. Dlatego, zdecydowaliśmy się wziąć
udział w akcji dystrybucji węgla dla
naszych mieszkańców. Cieszę się, że
dzięki znakomitej współpracy z Państwem udało nam się szybko zorganizować cały proces i większość osób
zainteresowanych zakupem węgla już
go otrzymała a pozostali otrzymają dostawy w najbliższych dniach.
Mimo ograniczonych możliwości finansowych, realizujemy zgodnie z planem, wszystkie rozpoczęte inwestycje.
Trwa budowa Przedszkola w Stróży,
2 etap remontu Szkoły Podstawowej
w Trzebuni, prace projektowe kanalizacji w Pcimiu. Przygotowujemy się do
przyszłorocznego remontu mostu na

Rabie w Pcimiu. W ramach poprawy
bezpieczeństwa zrealizowaliśmy także
kolejne remonty dróg gminnych. Przygotowujemy też projekty remontów
na kolejny rok.
Mimo trudnych czasów aktywnie
działają u nas w Gminie Koła Gospodyń Wiejskich i to w każdej miejscowości. Seniorzy korzystają
z oferty proponowanej przez
nasz Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu oraz Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej. Strażacy
jak zawsze są w gotowości do
działań, aby czuwać nad naszym bezpieczeństwem, ale
także angażują się w działania prospołeczne. Dziękuję im
m.in. za piękne choinki w każdej
miejscowości, które sprawiają,
że wkrada się w nasze serca
radość z nadchodzących Świąt
Bożego Narodzenia.

sołectwie. Chętnie napiszemy o nich
w kolejnych numerach Biuletynu.
Jeszcze raz życzę Państwu spokojnych,
rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
i spokojnego Nowego 2023 roku
Piotr Hajduk
Wójt Gminy Pcim

W tym numerze przeczytacie
o wybranych działaniach, które podejmowane są w naszej
gminie. Zapraszam do lektury
i zapraszam także do współpracy
i do informowania urzędu o Waszych oddolnych działaniach,
podejmowanych w każdym

FOT. ARCH. GMINY PCIM

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy,

PROCEDURA PRZYJĘCIA PLANU I STUDIUM – Gmina Pcim
Obecnie w naszej gminie trwają
konsultacje studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim, których celem jest zaprezentowanie koncepcji
zmiany studium.
Konsultacje społeczne odbyły się
w dniach od 22 listopada do 6 grudnia
2022 r.
Kolejnym etapem po konsultacjach będzie przesłanie studium do instytucji
uzgadniająco-opiniujących. Po pozytywnych uzgodnieniach oraz opiniach
nastąpi wyłożenie do publicznego
wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim, które odbędzie się
w pierwszym kwartale 2023 roku.

4

FOT. ARCH. GMINY PCIM

▪ Szymon Jantas

INWESTYCJE W GMINIE PCIM
▪ Monika Kolbiarz
• Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Gminie Pcim, której ogólna wartość wynosi 1 338 586,54 zł (brutto), a łączna długość wyasfaltowanych dróg gminnych to prawie 2 kilometry.
DŁUGOŚĆ

KOSZT
CAŁKOWITY
(BRUTTO)

STAN
REALIZACJI
INWESTYCJI

Droga gminna K540360
Stróża Swachtówka

125 mb
(dolny odcinek)

83 022,04 zł

wykonano

Droga gminna K540360
Stróża Swachtówka

155 mb
(górny odcinek)

101 490,78 zł

wykonano

Droga wewnętrzna Stróża Balowo

300 mb

177 372,84 zł

w trakcie
realizacji

Droga wewnętrzna Stróża Paskówka

100 mb

89 864,19 zł

wykonano

Droga wewnętrzna Stróża Mądrowo

150 mb

106 953,63 zł

w trakcie
realizacji

Droga wewnętrzna Stróża Wątorowo

80 mb

55 110,13 zł

wykonano

Droga wewnętrzna Pcim Chałupniki

200 mb

118 917,48 zł

w trakcie
realizacji

Droga wewnętrzna Pcim Sragi

330 mb

244 908,63 zł

wykonano

Droga wewnętrzna Pcim Górzany

300 mb

205 095,91 zł

w trakcie
realizacji

Droga wewnętrzna
Trzebunia Hodurkowa

210 mb

155 850,91 zł

w trakcie
realizacji

NAZWA
INWESTYCJI

FOT. ARCH. GMINY PCIM

• Budowa ścieżki upowszechniającej turystykę w miejscowości Pcim (remont
ścieżki rowerowej oraz droga na Porębę), której wartość wykonanych robót
to 1 663 765,00 zł (zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 363 765,00 zł).
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ZEBRANIA WIEJSKIE – PODSUMOWANIE
▪ Jolanta Mirochna

FOT. ARCH. GMINY PCIM

Na przełomie października i listopada br. odbyły się zebrania
wiejskie w sołectwach naszej gminy. Sołtysi sołectw wraz
z Wójtem i radnymi z poszczególnych obwodów Gminy
Pcim przedstawili bieżące działania realizowane na terenie
poszczególnych sołectw jak i w całej gminie. Na zebraniu
w sołectwie Trzebunia obecny był również Wicestarosta
Powiatu Myślenickiego Pan Rafał Kudas, który przedstawił
stanowisko Starostwa Powiatowego w przedmiocie działań
bieżących powiatu.
Podczas zebrań mieszkańcy poruszali wiele tematów, głównie z zakresu kanalizacji, infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa czy problemów z dzikimi zwierzętami, które niszczą ich gospodarstwa.
Na zebraniach również można było skorzystać z porad ekodoradców, pracowników Urzędu Gminy Pcim, którzy służyli
informacją w zakresie dofinansowań z programu „Czyste
Powietrze”.
Dziękujemy Sołtysom za zorganizowanie zebrań, a mieszkańcom za uczestnictwo i czynny udział w dyskusji podczas
spotkań.
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DOSTĘPNY URZĄD
▪ Zofia Woźnica
Z dniem 19 lipca 2019 roku weszła
w życie ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami. Ustawa ta zobowiązuje
podmioty publiczne do zapewnienia
dostępności w trzech zakresach: cyfrowym, architektonicznym i informacyjno-komunikacyjnym.
Kogo dotyczy?
Osobami ze szczególnymi potrzebami są według ustawy nie tylko osoby
z niepełnosprawnością, ale wszyscy,
którzy mają naruszoną sprawność organizmu lub zmysłów, osoby z wózkiem dziecięcym, osoby niskorosłe,
dzieci i seniorzy.
Osoby ze szczególnymi potrzebami –
to osoby, które ze względu na swoje
cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności,
w których się znajdują, muszą podjąć
dodatkowe działania lub zastosować
dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.
Jak Urząd Gminy Pcim wspiera osoby
ze szczególnymi potrzebami?

FOT. ARCH. GMINY PCIM

W naszym urzędzie został powołany
koordynator ds. dostępności, który
wspiera osoby ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świad-

czonych w urzędzie oraz koordynuje
prace związane z dostępnością.
Na parterze urzędu zostało utworzone
dostępne pomieszczenie dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą wejść
po schodach, a chcą załatwić sprawę
w urzędzie. Jest ono w pokoju nr 4. Na
takie spotkanie można wcześniej umówić się telefonicznie.
Urząd Gminy Pcim wspiera również
osoby z niepełnosprawnością słuchu.
W kasie na parterze zamontowano pętlę indukcyjną, która wspomaga słuch
osób posiadających aparaty słuchowe
z cewką indukcyjną. Nie ma potrzeby
wcześniejszego zgłaszania zapotrzebowania, pętla działa cały czas w godzinach pracy kasy.
Osoby porozumiewające się za pomocą Polskiego Języka Migowego (PJM)
otrzymają wsparcie w pokoju nr 4 na
parterze u Pełnomocnika ds. Osób
Niepełnosprawnych.
W urzędzie pojawiły się również specjalne oznakowania i tablice informacyjne z zachowaniem odpowiednich
kontrastów.
Przed budynkiem urzędu powstało
specjalne miejsce do parkowania dla
osób z niepełnosprawnością.
Dostępny samorząd – granty

Zakupimy krzesło ewakuacyjne aby
w razie nagłej potrzeby służyło pomocą osobom potrzebującym.
Dostosujemy odpowiednie oznakowania aby poprawić w urzędzie dostępność informacyjno-komunikacyjną. Te
wszystkie działania będą realizowane
w najbliższej przyszłości.

Miło jest nam Państwa poinformować,
że Gmina Pcim otrzymała grant w wysokości 100 000,00 zł w projekcie pt.
„Dostępny samorząd – granty”.
W ramach otrzymanych środków pragniemy wspomóc osoby z różnymi niepełnosprawnościami.
Przed budynkiem poprawimy dostępność architektoniczną, potrzebną dla
osób z niepełnosprawnością głównie
ruchową.
Dokupimy pętle indukcyjne dla obsługi
osób z niepełnosprawnością słuchową.
Pojawią się dostosowania dla osób
z niepełnosprawnością wzroku, również w alfabecie Braille'a.
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DODATEK WĘGLOWY – nowe zadania dla GOPS Pcim
▪ Małgorzata Parszywka

Dane statystyczne złożonych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Pcimiu wniosków o dodatek węglowy oraz o dodatek dla gospodarstw
domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego
Złożone
wnioski

Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków

Liczba decyzji
odmownych

Wnioski pozostawione bez rozpoznania

Pozostałe
wnioski

2188

1553

249

316

70

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych
z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
Złożone
wnioski

Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków

Liczba decyzji
odmownych

Wnioski pozostawione bez rozpoznania

Pozostałe
wnioski

455

394

8

8

8

Do realizacji ww. zadań, wynikających z ustaw oraz
z Zarządzenia Wójta Gminy Pcim, zostali upoważnieni pracownicy GOPS w Pcimiu. Należy podkreślić,
że dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników
zdołaliśmy przyjąć i rozpatrzyć ponad 2600 wniosków w tym zakresie. Okres przyjmowania wniosków
trwał od 17 sierpnia do 30 listopada 2022 r. Czas na
rozpatrzenie wniosków o dodatek węglowy wynosi
do 2 miesięcy od dnia złożenia, przy czym wnioski
złożone po 30 października – rozpatruje się i wypłaca do dnia 30 grudnia 2022 r. Natomiast wnioski
o dodatek dla gospodarstw domowych rozpatruje
się i wypłaca w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia.
Na uwagę zasługuje fakt iż są to nowe i jednocześnie dodatkowe zadania, z którymi muszą się mierzyć pracownicy tut. GOPS-u. Miesiące sierpień
i wrzesień każdego roku to okres wzmożonej pracy
gdyż w tym czasie składane są wnioski na nowy okres
zasiłkowy świadczeń rodzinnych, stypendiów szkol-
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nych oraz przyznawanie świadczeń
w ramach rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu” na nowy rok szkolny.
Kolejnym dodatkiem, realizowanym
przez GOPS Pcim będzie dodatek
wynikający z ustawy o szczególnych
rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023
roku zwany dodatkiem elektrycznym. Jest on przeznaczony dla osób
i rodzin, których głównym źródłem
ogrzewania jest ogrzewanie elektryczne. Realizowany od dnia 1 grudnia
2022 r. i wynosi 1000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej
w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r.
wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek
elektryczny wynosi 1500 zł.
Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku elektrycznego są takie
same jak do powyższych dodatków
z uwzględnieniem, iż osoba, która
skorzystała wcześniej z jednego z dostępnych dodatków tj. węglowego lub
dla gospodarstw domowym nie może
otrzymać dodatku elektrycznego.
Termin składania wniosków o wypłatę
dodatku elektrycznego: od 1 grudnia
2022 r. do 1 lutego 2023 r.
Warto też zaznaczyć, że Gmina Pcim,
jako jedna z pierwszych gmin w powiecie, realizuje od 18 listopada „zadanie” sprzedaży i dystrybucji węgla /
paliwa opałowego dla swoich mieszkańców – na podstawie pozytywnie
zweryfikowanych wniosków.

FOT. ARCH. GMINY PCIM

W związku z ustawą o dodatku węglowym oraz o dodatku dla gospodarstw domowych z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, wprowadzono nowe
narzędzia, które pozwolą na zrównoważenie wysokich kosztów gospodarstw domowych związanych z ogrzewaniem.
Kryterium uprawniającym do otrzymania ww. dodatków jest: złożenie wniosku w gminie zgodnie z miejscem zamieszkania; jeden dodatek przysługuje na
wszystkie gospodarstwa domowe spod jednego adresu; zgłoszenie w CEEB; NIE
obowiązuje kryterium dochodowe.
Wysokość dodatków:
• 3 000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek,
koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem
drewna kawałkowego,
• 1 000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek,
koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy,
zasilane drewnem kawałkowym,
• 500 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym
gazem LPG,
• 2 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

PO CO GMINA PCIM W GRONIE #EKOLIDERÓW 2022?
▪ Grzegorz Bielecki
kim jest czysta przestrzeń i powietrze
wokół nas.
Każdy z wyżej wymienionych elementów składa się na edukację ekologiczną, dzięki której możemy uczyć się
od siebie nawzajem dobrych praktyk
ekologicznych, możemy dawać dobry
przykład. Jest to bardzo ważny element w kontekście zapobiegania powtarzaniu się zachowania negatywnego, które choć coraz rzadziej nadal jest
dostrzegane i przejawiają się np. zaśmiecaniem poboczy dróg potocznie
przywoływanym papierkiem/butelką
czy zjawisko latających śmieci gdy
z jadących aut wyrzucane są one
prosta do przydrożnych rowów – dla
zobrazowania przytoczę, że podczas
społecznej akcji sprzątania świata
z poboczy drogi z odcinka 1 jej kilometra zbieranych jest około 10 kubików
śmieci. Wspomniane zjawisko dotyczy
śmieci/odpadów komunalnych, które
powinny znaleźć się w systemie gminnym, który został do tego stworzony
– jeśli jesteśmy świadkiem takiego negatywnego zdarzenia, być może warto
zwrócić takiej osobie uwagę – to nie
jest cool.
Edukacja ekologiczna, to również
uświadamianie, że otaczają nas odpady niebezpieczne, co do których możemy nie zdawać sobie sprawy, a które
powinny zostać usunięte z zachowaniem określonych norm bezpieczeństwa. Mowa tu np. o eternicie często
używanym do pokryć dachowych zawierającym azbest czy podkładach
kolejowych z których zaczęto wykonywać mury oporowe, ogrodzenia czy
schody. Substancje zawarte w tych
materiałach są szkodliwe, rakotwórcze, stąd z mocy prawa uznane są za
niebezpieczne, powinny być usunię-

Nagroda za wyróżnienie będzie przekazana
na działania ekologiczne w szkołach i przedszkolach Gminy Pcim.

te w sposób właściwy z terenu gdzie
jeszcze występują i bezwzględnie zabronione jest ich powtórne wykorzystanie!
Otrzymywane nagrody, to również
zobowiązanie, do dalszych konkretnych działań w danym obszarze, stąd
pamiętajmy, że pomimo wydłużenia
możliwości używania nieefektywnych
źródeł spalania paliw (piece pozaklasowe oraz I i II klasy), aby dobrze
wykorzystać dodatkowy czas i przeprowadzić niezbędne przygotowania
i modernizację urządzeń grzewczych
niespełniających wymagań uchwały
antysmogowej przed końcem kwietnia 2024 r. – nie narażajmy się na
negatywne konsekwencje wynikające
z braku realizacji zapisów prawa miejscowego jakim jest ww. uchwała antysmogowa.
Prowadzona edukacja ekologiczna, ma
na celu uświadamianie, przypominanie
i informowanie o zmianach w trendach
mieszkańcom gminy, na temat właściwego postępowania w dziedzinie
ochrony środowiska, co przekłada się
na ochronę ich życia, zdrowia a także
uniknięcia ewentualnych opłat, które
są naliczane w przypadku udowodnienia negatywnego działania.

FOT. ARCH. WFOŚIGW

FOT. ARCH. GMINY PCIM

Na początek przywołam dobre wieści
z października tego roku, kiedy Gmina
Pcim otrzymała wyróżnienie w konkursie WFOŚiGW – Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kategorii #ekoGMINA wiejska, za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska i aktywne
działania. Wyróżnienie w imieniu Gminy Pcim na gali finałowej konkursu
z rąk Prezesa WFOŚiGW Kazimierza
Koprowskiego odebrał Wójt Piotr Hajduk.
Często czytając posty/artykuły o nagrodach bądź wyróżnieniach przyznanych gminie w dziedzinie ochrony
środowiska trywializujemy ten fakt nie
przywiązując do niego większej uwagi
– a to błąd! Tego typu nagrody przyznawane są za podejmowane przez
gminę działania na rzecz ochrony środowiska w tym edukację ekologiczną
oraz jakość podejmowanej współpracy
z mieszkańcami.
Każda nagroda przyznawana gminie,
stanowi wyróżnienie dla wszystkich
mieszkańców, którzy poprzez swoje
ekologiczne działania, takie jak np.:
- aktywne wnioskowanie o dotacje
na wymianę nieefektywnych źródeł ogrzewania za pośrednictwem
Punktu Konsultacyjnego Programu
Czyste Powietrze prowadzonego
w Urzędzie Gminy Pcim – zapraszamy: gminapcim.pl/czystepowietrze;
- udział w konkursach ekologicznych
organizowanych przez gminę i jej instytucje;
- udział w akcjach sprzątania świata;
- rzetelną segregację odpadów komunalnych,
wykazują wiedzę i świadomość, że
każde ich codzienne działanie przyczynia się do osiągnięcia ważnego celu ja-
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NAGRODA EKO-HERO DLA GMINY PCIM
▪ Grzegorz Bielecki
odebrał Sekretarz Gminy Pan Dariusz
Tylek.

FOT. ANDRZEJ BANAŚ

FOT. ANDRZEJ BANAŚ

To miłe docenienie wspólnych działań
i starań, zarówno pracowników urzędu
– Referatu Przedsiębiorczości i Ochrony Środowiska, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu, szkół
i przedszkoli oraz wszystkich mieszkańców, którzy włączyli się we wspólne
działania, prowadzone na przestrzeni

ostatniego roku. Jest to potwierdzenie
dobrego kierunku, w którym zmierza
Gmina Pcim!

FOT. ARCH. GMINY PCIM

W konkursie Gazety Krakowskiej,
do którego przystąpiła nasza gmina
pn.: EKO-HERO Małopolski 2022
w kategorii: Małych Gmin do 15 tys.
mieszkańców, Gmina Pcim zajęła III
miejsce za działania proekologiczne
na jej terenie. 28 listopada br. odbyła
się uroczysta gala i finał plebiscytu, na
którym w imieniu Wójta Gminy Pcim
Piotra Hajduka i całej gminy nagrodę

FOTO-RAMKA DLA FRANKA DOTARŁA DO GMINY PCIM
Do jednostek OSP gminy Pcim czyli do OSP Trzebunia, OSP
Stróża i OSP Pcim, jeszcze w listopadzie dotarła #FotoRamkaDlaFranka. To zorganizowana przez OSP Głogoczow wielka akcja pomocy dla przedszkolaka, 6-latka z Głogoczowa,
który chory jest na raka i potrzebuje leczenia w Barcelonie
za ponad 2 mln zł.

FOT. ARCH. OSP STRÓŻA

FOT. ARCH. OSP TRZEBUNIA

www.siepomaga.pl/998-dla-Franka

FOT. ARCH. OSP PCIM

Strażacy z Gminy Pcim mają wielkie serca i wsparli tę akcję
pomocy podobnie jak ponad 180 jednostek OSP i PSP.
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NOWY QUAD DLA OSP STRÓŻA
▪ Dorota Rapacz
Czerwony czterokołowiec to potrzebny, a wręcz często niezbędny
sprzęt, który będzie służył głównie
do działań ratowniczo-poszukiwawczych.

Sprzęt ten niewątpliwie usprawni
pracę Druhom podczas akcji, umożliwi przemieszczanie się w miejscach,
gdzie nie ma utwardzonych dróg,

a co za tym idzie pozwoli na szybsze
udzielenie pomocy poszkodowanym
w trudnych, górzystych terenach jakich w naszej gminie nie brakuje.

FOT. ANNA ULMAN

Ochotnicza Straż Pożarna w Stróży,
w lipcu bieżącego roku, zakupiła pojazd czterokołowy, typu Quad, marki
POLARIS SPORTSMAN 570 EPS-SAGE GREEN TRACTOR o wartości
69 454,99 zł. Zakup był możliwy dzięki uczestnictwu w Konkursie „Małopolskie OSP 2022” Projekt współfinansowany ze środków Województwa
Małopolskiego na zakup m.in. sprzętu
i samochodu jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego (CZĘŚĆ B)
w kwocie: 10 000,00 zł. Dodatkowo
Wójt Gminy Pcim, z budżetu Gminy,
przekazał kwotę 30 000.00 zł, a resztę brakującej kwoty tj. 29 454.99 zł
– uzupełniła OSP Stróża z własnych
środków. Wspólnymi siłami udało się
zakupić nowego Quada na wyposażenie naszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróży.
W niedzielę 27 listopada 2022 roku
nastąpiło przekazanie pojazdu QUAD
– Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróży z udziałem Wójta Gminy Pcim Piotra Hajduka, Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Małopolskiego Roberta
Bylicy, Prezesa OSP Stróża Jacka Mirochny oraz zaproszonych gości.
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MODERNIZACJA BUDYNKU OSP PCIM
▪ Monika Kolbiarz

Planowane prace obejmować będą
rozbudowę budynku, wymianę wewnętrznych instalacji elektrycznych,
wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania,
wentylacji
mechanicznej i gazowej wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną.
Planowane jest również wykonanie
klatki schodowej wraz z szybem windowym, w celu dostosowania budynku
do wymagań związanych z dostępnością obiektu dla osób ze szczególnymi
potrzebami. Planowana jest także wymiana nie ekologicznego źródła ciepła,
wymiana okien, drzwi oraz inne działania termomodernizacyjne.

Obecnie Gmina jest w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej po
zebraniu wymaganej dokumentacji
będzie ogłoszony przetarg. Środki na
ten cel zostały pozyskane z programu rządowego Polski Ład w kwocie:
4.491.000,00 zł.

FOT. ARCH. GMINY PCIM

Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa budynku (OSP) pełniącego funkcję społeczno-kulturalną
w miejscowości Pcim.

XIII POWIATOWE MANEWRY w Ratownictwie Medycznym
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Trzebuni
▪ Elżbieta Wątor

Zainteresowanie wydarzeniem było
duże, a na manewry zgłosiło się trzynaście jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z całego powiatu.
Ćwiczenia odbywały się na czterech
stanowiskach, uprzednio przygotowanych przez organizatorów, na których
kolejno jednostki OSP, uczestniczące
w manewrach, udzielały poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wszystkie stanowiska umieszczone
były w trudno dostępnym, górzystym
terenie miejscowości Trzebunia.
Zadania obejmowały sytuacje, z którymi podczas swojej służby mogą się
zmierzyć ratownicy. Pierwsze zadanie
to wypadek na quadzie; drugie: traktorzysta przygnieciony przez ciągnik
rolniczy; kolejne zdarzenie symulowa-
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ło złamaną nogę operatora piły spalinowej; a ostatni wypadek to sytuacja
poszkodowanego grzybiarza z nagłym
zatrzymaniem krążenia.
Pomimo ciężkich warunków terenowych drużyny poradziły sobie
z wyzwaniami profesjonalnie, a ewentualne niedociągnięcia były możliwe
do weryfikacji umiejętności podczas
wykonywanych zadań. Takie manewry
to nie tylko rywalizacja ale najlepsze
szkolenie i przygotowanie do udzielenia pomocy przedmedycznej, która
często jest nieoceniona w ratowaniu
zdrowia i życia.
Druhowie z OSP Polanka zajęli I miejsce, II miejsce – drużyna OSP Grupa
Poszukiwawczo-Ratownicza z Myślenic, a III miejsce zajęła OSP Pcim.

Brawa dla zwycięzców, gratulacje oraz
podziękowania dla wszystkich uczestników XIII Powiatowych Manewrów
Medycznych jednostek OSP.

FOT. ARCH. GMINY PCIM

W niedzielę 2 października 2022
roku w Trzebuni, już po raz trzynasty odbyły się Powiatowe Manewry
Medyczne Jednostek OSP. Organizatorem wydarzenia była Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach wraz z Gminą
Pcim.

MDP PCIM – NA NOWO
▪ Elżbieta Wątor
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
(MDP) w Pcimiu wznowiła swoją działalność we wrześniu 2019 roku. I od
początku okazało się, że był to trafiony
pomysł. Spotkania odbywają się regularnie raz w tygodniu, a młodzi adepci
mają możliwość spędzania wolnego
czasu inaczej niż zwykle. Uczą się kwalifikowanej pierwszej pomocy, obycia
ze sprzętem strażackim ale również
spędzają ten czas wspólnie, dobrze się
bawiąc i integrując.
Miłym zaskoczeniem było to, że chętnych do wstąpienia w szeregi drużyny
MDP było wielu od samego początku,
a drużyna rozrastała się z tygodnia na
tydzień. Na chwilę obecną jednostka
liczy 67 osób i chyba jest jedną z najliczniejszych Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych w Polsce.

MDP Pcim zrzesza fantastycznych,
młodych ludzi. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Pcim ma swoje umundurowanie, bierze udział w uroczystościach kościelnych, państwowych,
w zawodach, pomaga w akcjach charytatywnych i dba o groby żołnierzy.
Wszystkie te działania młodzież podejmuje chętnie, wykazując się inicjatywą i pomysłowością. Oczywiście
jest regulamin, trzymamy się zasad
bezpieczeństwa, staramy się o dobrą
komunikację, szukamy sposobów aby
młodzież mogła się uczyć i spełniać
w formacji, by mogła rozpoznać swoje
powołanie i drogę, którą chce obrać
w przyszłości. Drużyna jest też miejscem gdzie młodzież otacza się rówieśnikami, komunikuje się bez ciągłego
„siedzenia” w telefonach, zwracamy
uwagę na wszechobecny hejt i nie jest
on tolerowany w naszej drużynie. Priorytetem jest uświadamianie młodzieży,
że każdy jest wartościowy, nie trzeba
wszystkich uwielbiać ale trzeba każdego szanować.
Młodzież MDP, choć nie może wykonywać wszystkich działań tak jak pełnoletni druhowie, bez wątpienia jest
częścią jednostki. Poznaje smak pożarniczego wolontariatu i wartości, jakie
są związane z ochotniczymi strażami
w tym z działalnością społeczną na
rzecz drugiego człowieka.
Mamy nadzieję, że cotygodniowe spotkania i ćwiczenia zapewnią przyszłość
oraz ciągłość naszym jednostkom
OSP, nauczą empatii wobec bliźniego,
a nabyte umiejętności i prospołeczne
postawy kształtowane od wczesnych
lat będą procentowały w dalszoplanowym funkcjonowaniu w straży
i ogólnie w społeczeństwie. Działania

drużyny wspierane są, przez Gminę
z Wójtem Piotrem Hajdukiem na czele, również finansowo miedzy innymi
współfinansowane były różne wyjazdy, został zakupiony tor przeszkód do
ćwiczeń, ubrania, ALKOgogle czy też
NARKOgogle, pakiet filmów o zagrożeniach, które będą wykorzystywane
w czasie zbiórek. Wciąż jest wiele planów na bliższą i dalszą przyszłość działań formacji. Liczymy na to, że „Młodzikom” nie zabraknie zapału i chęci
do uczenia się, angażowania w straż,
pokonywania własnych ograniczeń
i podejmowania coraz to większych
wyzwań.

FOT. ARCH. MDP PCIM

Ochotnicza Straż Pożarna to formacja, którą trzeba „poczuć” to musi być
pasja, a zainteresowanie nią musi wychodzić od samej młodzieży, ponieważ zaangażowania, oddania sprawie
i poświęcenia wolnego czasu nie da
się wymusić. W drużynie spotkamy
różne charaktery, osobowości, są Ci
bardziej śmiali i Ci troszkę mniej. Tym
pierwszym wiele rzeczy przychodzi
łatwiej, drudzy muszą włożyć więcej
wysiłku ze swojej strony i przełamywać swoją nieśmiałość. Jedno jest
jednak pewne, że dla żadnego z tych
młodych ludzi nie jest to czas stracony, a być może ten młodzieńczy czas
w straży, przyczyni się do zwiększenia
ilości czynnych strażaków, ratowników
medycznych, policjantów czy żołnierzy. Profesje ratownicze są specyficzne, wymagające i trudne ale dają dużo
satysfakcji i spełnienia. Każdy z nas,
w sytuacji zagrożenia życia, chciałby
spotkać ratownika „z powołania” bo
taka osoba zrobi wszystko co tylko będzie możliwe, a nawet więcej…

Strażak nie zastanawia się „czy pomóc?” tylko pomaga tak po prostu bo
chce, bo umie, bo życie jest bezcenne.
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SZACHY NIEDZIELĄ W GMINIE PCIM
▪ Monika Strączek
Turnieje szachowe z cyklu Szachy
NIEdzielą – IV GRAND PRIX POWIATU MYŚLENICKIEGO - to wyjątkowe
spotkania przy szachownicach. Wyjątkowe dlatego, że celem tych rozgrywek jest integracja środowiska szachowego z terenu powiatu, a przede
wszystkim zintegrowanie rodzin przez
wspólne spotkania przy szachownicy
i świetny sposób na spędzenie wolnego, niedzielnego czasu. W ramach

tego cyklu zawodnicy spotykają się
przy szachownicach w dziewięciu gminach powiatu myślenickiego.
W ostatnią niedzielę września, również w naszej gminie, mieliśmy okazję
gościć przy szachownicach blisko 120
pasjonatów tej królewskiej gry, w tym
ok. 30 zawodników z naszej gminy.
Szachy w gminie Pcim cieszą się
ogromną popularnością, dzieciaki już
w przedszkolach poznają tajniki tej
królewskiej gry, bo nie
od dziś wiadomo jaki
wpływ mają szachy
na rozwój osobowości człowieka; rozwijają
logiczne myślenie, poprawiają koncentrację,
rozwijają zdolności matematyczne, wpływają
na zdolność planowania
i przewidywania, wreszcie zwiększają pewność
siebie oraz szacunek do
konkurenta.

FOT. ARCH. GOKIS PCIM

Szczególnie budujące
jest to, że dzieciaki
z naszej gminy chętnie

uczestniczą w zajęciach, szkoleniach
i turniejach, a jest to jeden z lepszych
sposobów na spędzanie wolnego czasu.
Szczególne podziękowania organizatorów i uczestników turnieju należą się
Wójtowi Gminy Pcim Piotrowi Hajdukowi, który sprawował honorowy patronat nad tym wydarzeniem, uczestniczył w nim zagrzewając do walki,
a następnie wręczał nagrody laureatom konkursu.

TURNIEJ TAEKWONDO
▪ Joanna Ambroży
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zawodów Kazimierz Stożek. Zawody
rozpoczął w imieniu Piotr Hajduk –
Wójt Gminy Pcim
Sekretarz Gminy
Pcim Pan Dariusz
Tylek witając gości
i życząc zawodnikom sukcesów na
zawodach. Gmina
Pcim od lat wspiera finansowo organizację zawodów. Wszystkim

uczestnikom gratulujemy wspaniałej
pasji i osiągniętych wyników.

FOT. ARCH. GMINY PCIM

3 grudnia w Stróży odbyły się X Techniczno-Sprawnościowe Mistrzostwa
Małopolski w Taekwondo Olimpijskim.
W mistrzostwach wzięło udział 5 drużyn: z Zakopanego, Mszany Dolnej,
Tymbarku, Dobrej, Rabka Zdrój, Stróży i Pcimia. Zawodnicy rywalizowali
w trzech konkurencjach technicznych
i w konkurencji Poomse Indywidualnym w którym zawodnicy wykonują
jedno poomse zgodne ze stopniem
kup. Sędzią Głównym zawodów był
Pan Piotr Rydzewski a Kierownikiem

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA I KORPIELA 2022
▪ Robert Bylica
nym ziemniaków i korpieli, pomimo kaprysów pogodowych. Zła pogoda nie
zraziła uczestników naszego święta,
którzy niecierpliwie wyczekiwali imprezy i przybyli bardzo licznie. Wszystkich gości powitał Włodarz Gminy
Piotr Hajduk i zaprosił do wspólnego
świętowania oraz do uczestnictwa
w licznych grach, zabawach i atrakcjach przygotowanych specjalnie na
tę okazję. Pogoda, z racji swojej nieprzewidywalności, w tym roku nie pozwoliła na odtańczenie uroczystego
Poloneza ale to nie znaczy, że tańców
nie było. Goście bawili się świetnie
w rytmach znanego i lubianego DJ
BROTHERs, a obok uczty muzycznej
mieli również ucztę kulinarną. Prócz
rzeczonego ziemniaka i korpiela pieczonego na ognisku było mnóstwo
innych przysmaków przygotowanych
przez gminne Koła Gospodyń Wiejskich z Pcimia, Stróży i Trzebuni. Panie
jak zawsze stanęły na wysokości zadania, nakarmiły wszystkich, którzy przybyli głodni.

Zabawa była przednia. Niepowtarzalny klimat miejsca i Święta. Wspaniali,
otwarci ludzie, którzy biesiadowali przy
wspólnym, suto zastawionym stole.
Kolejne Święto Pieczonego Ziemniaka
i Korpiela dopiero za rok ale już dzisiaj
wszystkich serdecznie zapraszamy.

FOT. ARCH. GMINY PCIM

Tradycją stało się już, że we wrześniu,
w Gminie Pcim obchodzimy doroczne
Święto Pieczonego Ziemniaka i Korpiela. Początki święta sięgają 2011
roku kiedy to po raz pierwszy Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu
zainaugurował imprezę pod tą właśnie
nazwą.
Od samego początku i niezmiennie do
dziś Święto odbywa się przy Schronisku PTTK na Kudłaczach dzięki czemu ma swój niepowtarzalny charakter
i klimat.
Ale może słów kilka o samej konwencji
i znaczeniu Święta. Święto Pieczonego
Ziemniaka i Korpiela to chęć wznowienia i podtrzymania tradycji oraz powrót do korzeni kiedy to na polskich
wsiach, na zakończenie prac polowych
i wykopków, gospodarze rozpalali na
polach ogniska. Siadali wokół ognia
całymi rodzinami, wspólnie piekli
ziemniaki, śpiewali regionalne piosenki i przyśpiewki i bajali różne historie,
opowiastki i legendy.
Jednak, jak nie trudno dostrzec,
oprócz ziemniaka pojawia się w nazwie, ostatnio zapomniany choć kiedyś bardzo popularny w całej Polsce
produkt, korpiel. A co to jest korpiel?
A może Karpiel? W różnych regionach
różnie nazywany, a to nic innego jak
brukiew jadalna. To fantastyczne warzywo, które kiedyś często gościło
na naszych stołach, zostało wyparte
przez bardziej popularnego w ostatnim
czasie ziemniaka i trochę zapomniane.
Jednak jego walory smakowe, bogactwo zdrowotne i odżywcze, łatwość
uprawy sprawiają, że powraca do łask
w wielu polskich domach.
W tym roku Święto Pieczonego
Ziemniaka i Korpiela odbyło się 18
września, w Pcimiu, niezmiennie przy
Schronisku PTTK na Kudłaczach. Atmosfera była gorąca, przy ognisku peł-
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KGW PCIM „PODBIJA” WARSZAWĘ
▪ Monika Strączek
ciem mentalnym, duchowym i finansowym
Wójta Gminy Pcim Piotra
Hajduka, zaprezentowała
w Wielkim Finale konkursu „Polska od Kuchni”
kiszkę na podpłomyku ze
skwarkami, w wykonaniu
Jana Luberdy. Artyzm kulinarny i niepowtarzalny
smak specjału, z naszego
regionu, potwierdził się
i został nie tylko dostrzeżony ale i nagrodzony
również w finale konkursu. Po zaciętej
walce „Kiszka” ostatecznie uplasowała się na II miejscu, w ogólnopolskim
rankingu w kategorii kulinarnej, a tym
samym wartość potrawy wzrosła do
kwoty 7 tysięcy złotych.
Stoisko, Koła Gospodyń i Gospodarzy
Wiejskich z Pcimia, podczas całego
festiwalu przyciągało wielu smakoszy.
Oprócz finałowej „Kiszki” królowały
tam smaki tradycyjnych pcimskich specjałów, pieczołowicie przygotowanych
przez cudowne Panie z koła gospodyń.
Oprócz smakowania znakomitości dla
podniebienia „zasmakować” można
było również prawdziwej lokalnej kultury, którą chętnie dzieliła się roztańczona i rozśpiewana muzyczna część
KGiGW Pcim pod „dowództwem” niezastąpionego Marka Czecha, kapeli
oraz naszych niezwykłych Pań.
Cieszymy się, że w naszej gminie mamy

takich wspaniałych mieszkańców i gratulujemy całemu gronu członków Koła
Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich
z Pcimia za inicjatywę, ducha walki, zaangażowanie a przede wszystkim trud
pracy włożony w realizację podjętego
wyzwania życząc tym samym wielu
dalszych sukcesów w realizacji wszystkich przyszłych zamierzeń z równie
znakomitym rezultatem jak to, które
miało miejsce teraz w „sercu Polski”.

FOT. ARCH. GOKIS PCIM

Zacznijmy od początku.
W lipcu bieżącego roku, reaktywowane Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy Wiejskich z Pcimia pod kierownictwem Renaty Czech, wystartowało
w konkursie pn. „Polska od Kuchni”.
Celem festiwalu jest integracja, aktywizacja i wsparcie dla lokalnych społeczności, promocja polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz
wymiana międzypokoleniowej wiedzy,
umiejętności i przekazanie tradycji
młodszemu pokoleniu. Ideą wydarzenia jest również podkreślenie roli kół
gospodyń wiejskich w promowaniu
bogactwa i różnorodności lokalnej
tradycji, a także pogłębianie wiedzy
o kulturze każdego regionu. W tym
roku Gmina Pcim za sprawą KGiGW
Pcim stała się częścią tak wspaniałej
inicjatywy.
Podczas wojewódzkiego etapu konkursu, który odbył się na Placu Wolnica w Krakowie, KGiGW z konkursową potrawą – kiszką ze skwarkami
na podpłomyku – podbiło kubki smakowe szacownego jury do tego stopnia, że za tę właśnie potrawę zdobyło
I miejsce w całym województwie. Laureaci pierwszej nagrody, nasze KGWiGW
z Pcimia, awansowało tym samym do
finału ogólnopolskiego, który odbył się
w sobotę 1 października na PGE Narodowym w Warszawie.
Liczna delegacja naszych Pań i Panów
Gospodarzy z Pcimia wraz ze wspar-
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POD BIAŁO-CZERWONĄ
▪ Katarzyna Błachut

na maszt oraz wspólne odśpiewanie
Hymnu Państwowego.
Maszt wraz z flagą został sfinansowany w ramach programu „Pod Biało-Czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza
Morawieckiego.
Następnie miały miejsce wystąpienia
Wójta Gminy Pcim Piotra Hajduka
oraz Posła Sejmu RP Władysława Kurowskiego.
Po części oficjalnej organizatorzy zaprosili, wszystkich uczestników obchodów, na biesiadę patriotyczną, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych,
występy dzieci i młodzieży.

Dziękujemy wszystkim, którzy swoją obecnością uświetnili tegoroczne
Święto Niepodległości: Ochotniczym
Strażom Pożarnym z Gminy Pcim,
Szkołom Podstawowym, Związkowi
Podhalan z Trzebuni, Kołu Gospodyń
Wiejskich ze Stróży, młodym artystom śpiewającym pieśni patriotyczne
oraz wszystkim mieszkańcom Pcimia,
Stróży i Trzebuni za liczne i aktywne
uczestnictwo w uroczystości.
Gmina Pcim Pamięta!

FOT. ARCH. GMINY PCIM

Święto Niepodległości 11 listopada
to dzień pamięci i dzień uhonorowania tych, którzy swoje życie poświęcili dla wolności następnych pokoleń.
W naszej Gminie ten wyjątkowy dzień,
kiedy szczególnie chcemy pokazać
przywiązanie i patriotyzm wobec naszej Ojczyzny, miał charakter wyjątkowy i uroczysty. Tak jak co roku tego
dnia tradycyjnie Wójt Gminy Pcim
Piotr Hajduk wraz z Radnymi złożyli
kwiaty i znicze pod pomnikiem Ofiar
II Wojny Światowej w Pcimiu. Następnie odbyła się uroczysta msza święta
w intencji Ojczyzny, w kościele parafialny pw. Świętego Mikołaja w Pcimiu,
której przewodniczył ksiądz dr Lucjan
Pezda, proboszcz tutejszej parafii.
W uroczystości uczestniczyli: Wójt
Gminy Piotr Hajduk, Poseł Władysław
Kurowski, samorządowcy, zaproszeni
goście, poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej Gminy, poczty sztandarowe Szkół Podstawowych z Pcimia, Stróży i Trzebuni,
poczet sztandarowy Związku Podhalan
Górali Kliszczackich odział w Trzebuni
i oczywiście licznie przybyli mieszkańcy z całej gminy.
Po zakończonej mszy świętej wszyscy
zebrani udali się w pochodzie, przy
akompaniamencie Orkiestry Dętej
Orzeł z Trzebuni, do ronda w centrum
Pcimia gdzie miało miejsce uroczyste podniesienie Flagi Państwowej

17

Biuletyn Gminy Pcim / grudzień 2022

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
▪ Iwona Pietrzak
Głównym celem mikroprojektu było
podniesienie świadomości o dziedzictwie kulturowym pogranicza PL-SK,
poprzez stworzenie warunków dla
zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego na pograniczu
polsko-słowackim z wykorzystaniem
posiadanych zasobów. Nastąpiło zacieśnienie współpracy między naszymi
gminami, które widzą dalszą potrzebę
realizacji wspólnych projektów transgranicznych.
Wyrazy podziękowania dla KGWiGW z Pcimia oraz dzieci z Trzebuni za
szczególne zaangażowanie w działania projektowe. Wasza obecność była
dowodem, że takie projekty są ważne,
potrzebne i warte kontynuacji.

Partner mikroprojektu: Obec Breza
(SK); 029 53 Breza;
https://www.breza.sk/
Wartość całkowita mikroprojektu
29 680,34 € w tym z:
• Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego: 25 228,28 € (85%)
• Środki z budżetu państwa:
1 484,01 € (5%)
• Wkład własny: 2 968,05 € (10%).

Program: Interreg V-A Polska-Słowacja 2014– 2020
Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji mikroprojektu:
03-2022 – 06-2022
Partner wiodący – wnioskodawca:
Gmina Pcim; 32-432 Pcim 563;
www.gminapcim.pl

FOT. KRYSTIAN RYDZ

W okresie od marca do czerwca 2022
roku Gmina Pcim wspólnie z naszym
partnerem słowacką Gminą Breza
realizowała działania mikroprojektu
pn. „Ocalić od zapomnienia-kultura
regionów pogranicza PL-SK” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach programu INTERREG V-A
RZECZPOSPOLITA POLSKA – REPUBLIKA SŁOWACKA 2014-2020. Gminy w 2000 roku nawiązały współpracę
kulturalno-społeczną, której celem jest
wzajemne poznanie się oraz integracja
pomiędzy naszymi państwami. W ramach projektu zrealizowaliśmy:
• wspólne warsztaty kulinarne, prezentujące lokalny dorobek kulinarny,
których założeniem był promowanie
tradycyjnych potraw, wypieków oraz
sposobów ich przyrządzania,
• warsztaty z rękodzieła ludowego
rozwijające wiedzę na temat sztuki
ludowej regionu pogranicza poprzez
wykonywanie kwiatów z bibuły i krepiny, pokazy wytworów rzemiosła
sztuki ludowej, wypalanie wzorów
w drewnie oraz tworzenie ozdobnych motywów dekoracyjnych,
• warsztaty folklorystyczne „śpiewanki” ludowe, lekcje folkloru, połączone z występami scenicznym i koncertami zespołów folklorystycznych
z obydwu regionów, synteza folklorystycznej muzyki, tańca i śpiewu
o ludowych korzeniach.
Dzięki realizacji projektu powstały publikacje o kulturze obszarów pogranicza PL-SK, które promują dziedzictwo
kulturowe współpracujących gmin.
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INTEGRACYJNE SPOTKANIE WIGILIJNE A.D. 2022
▪ Zofia Woźnica
W swojej działalności stowarzyszenie
„Nadzieja” zawsze podkreśla, że gdyby nie instytucje takie jak UG Pcim,
GOPS w Pcimiu oraz PCPR w Myślenicach ciężko byłoby pracować na rzecz
innych. Nieoceniony wkład mają też
Wolontariusze, którzy bezinteresownie niosą pomoc oraz sponsorzy.
Wszystkim z całego serca dziękują
i życzą zdrowych i spokojnych Świąt
Bożego Narodzenia.

FOT. ARCH. GMINY PCIM

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym NADZIEJA w Stróży
to stowarzyszenie, które swoją działalność rozpoczęło w 1999 roku. Obecnie ma zarejestrowanych 47 członków,
ale swoim działaniem wspiera niejedną osobę z niepełnosprawnością
w gminie Pcim.
Tak było i tym razem podczas Integracyjnego Spotkania Wigilijnego, które odbyło się 10 grudnia 2022 roku
w Sali Bankietowej „Nedan” w Pcimiu.
Na spotkaniu tym było obecnych prawie 100 osób, w tym niemalże 70
osób z niepełnosprawnością z gminy
Pcim, opiekunowie oraz zaproszeni
goście.
Wśród zaproszonych gości był obecny Pan Wójt Gminy Pcim – Piotr Hajduk, który od początku swojej kadencji
wspiera stowarzyszenie, a efektem
tego jest własna sala spotkań mieszcząca się w Centrum Usług Socjalnych
w Stróży.
Spotkanie rozpoczął Prezes stowarzyszenia Piotr Kurek witając gości
i składając podziękowania wszystkim
tym, którzy pomagają całej wspólnocie
„Nadziei”.
W magię Świąt Bożego Narodzenia
wprowadziła wszystkich grupa wolontariatu „Pomocna Dłoń” ze Szkoły Podstawowej w Trzebuni podczas
pięknych Jasełek.
Stowarzyszenie organizując tak wielkie
wydarzenie otrzymało wsparcie Gminy
Pcim, Fundacji Orlen oraz Sponsorów
– przedstawicieli firm z gminy Pcim,
których liczba naprawdę zaskakuje.
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ZŁOTE GODY
▪ Katarzyna Błachut
a swoją postawą dają piękny przykład
w życiu codziennym młodemu pokoleniu, przykład który jest wzorem godnym naśladowania.
Biorący udział w uroczystości Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Pcimiu, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego – Robert Bylica
oraz Sekretarz Gminy – Dariusz Tylek
wręczyli Jubilatom pamiątkowe dyplomy, kwiaty i upominki w imieniu Wójta
Gminy.
Oprawę artystyczną i kulinarną jubileuszu w tym roku, przygotowało Koło
Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich
z Pcimia. Żywiołowe granie i śpiewanie, naszych Pań i Panów z KGW Pcim,
wprawiło Dostojnych Jubilatów w dobry nastrój, porwało do tańca i zabawy. Uroczystość była również wspaniałą okazją do spotkania w gronie
znajomych, biesiadowania przy wspólnym stole oraz czasem przywołującym
wzruszenia, radości i wspomnienia
sprzed lat.

FOT. ARCH. GMINY PCIM

W dniu 25 października bieżącego
roku w sali bankietowej Ochotniczej
Straży Pożarnej w Pcimiu obchodziliśmy Złote Gody. To wielkie święto
dla czternastu wspaniałych Par Małżeńskich z Gminy Pcim, które stanęły
na ślubnym kobiercu, pięćdziesiąt lat
temu, złożyły sobie przysięgę małżeńską i wciąż w niej trwają.
Uroczystość rozpoczęto mszą świętą odprawioną w intencji Jubilatów,
w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja w Pcimiu, przez księdza proboszcza dr Lucjana Pezdę.
Kontynuacja obchodów odbyła się
w budynku strażnicy OSP gdzie Szanownych Jubilatów, ich bliskich oraz
przedstawicieli władz, powitała pani
Katarzyna Ptak zastępca kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego w Pcimiu.
Wójt Gminy Pcim Piotr Hajduk, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, odznaczył Jubilatów Medalami, przekazał pamiątkowe
legitymacje za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie oraz gratulacje wraz z życzeniami zdrowia, optymizmu, pomyślności i wytrwałości na dalsze, wspólne lata życia małżeńskiego. W swoim
wystąpieniu Wójt Gminy podkreślił,
…że rodzina jest największą wartością
w naszym społeczeństwie, której podstawę stanowi trwałe małżeństwo…, dziękował Jubilatom za to, że pomimo trudów życiowych z jakimi przyszło im się
mierzyć każdego dnia, dochowali wierności słowom przysięgi małżeńskiej,
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