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GOPS ma sposób
na bezrobocie

Aby nam się
nie przestało chcieć!

Bezrobotni zainteresowani aktywizacją zawodową mają szansę
skorzystać z projektu realizowanego przez tutejszy GOPS. Muszą być oni podopiecznymi
GOPS, tj. pobierać stąd świadczenia. Z takiej pomocy będzie
mogło skorzystać osiem osób.
Zainteresowani informacje na
ten temat mogą znaleźć dzwoniąc pod numery tel. (12)
3725210 lub (12) 3725211. (KAR)

Kolejne wykłady w ramach Uniwersytetu Prowincjonalnego,
Targi Staroci, prace nad albumem na jubileusz 700–lecia
miasta, kontynuacja prac renowacyjnych przy figurce w Kędzierzynie – to tylko niektóre
z kilkunastu zadań na br., jakie
postawili sobie członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Ispina, działającego już
6 lat w Dobczycach. W trakcie

Radni uderzyli się w piersi
Będzie nowy przebieg trasy
przez gminę Sułkowice. Mieszkańcy: Potraktowano nas po partnersku.
BESKIDZKA DROGA INTEGRACYJNA.

– Głosowałem „za”, zgodnie
z tym, co ustaliliśmy wcześniej
w gronie członków klubu, do
którego należę, czyli PSL

215 uczniów liceum i technikum Zespołu Szkół im. Witolda
Wyspiańskiego w Dobczycach
wystartowało w I Konkursie
Ortograficznym z Języka Angielskiego. Zwyciężył Piotr Domagalski. Dalsze lokaty zajęli:
Alicja Ropka, Angelika Woźniak, Mariola Grabacka, Jerzy
Bończak. Konkurs zorganizowały szkolne anglistki.
(ADOM)

Koncerty
charytatywne
→Rozmowa
z EWĄ AKŠAMOVIĆ,
wokalistką zespołu
Noro Lim

Na spotkanie z projektantem BDI przybyli mieszkańcy gminy Sułkowice FOT. MACIEJ HOŁUJ
czas spotkania. – Zawsze je mieliście – ripostował Jan Socha.
– Nigdy nie będzie tak, że zadowoleni będą wszyscy – tłumaczył
reprezentant Klotoidy. – Zasada,
że „jeśli nie nam, to sąsiadowi”
nie jest żadnym rozwiązaniem
sprawy, na pewno nie merytorycznym.
– Projektant nie przeczytał
chyba dokładnie ankiet, w których ludzie wypowiadali się na
temat wyboru wariantu – mówił
jeden z mieszkańców przysłuchujących się dyskusji. – Gdyby
to uczynił, wiedziałby, że nie
chcemy żadnej z tych propozycji,
które zaproponowała Klotoida.
Reprezentujący grupę
mieszkańców Krzysztof Mroczek oraz Marian Ścibor za-

prezentowali wariant, który
opracowali w porozumieniu
z mieszkańcami. – Jest to wariant całkowicie omijający
Krzywaczkę i Skotnicę, a więc
miejscowości, o które walczymy. Wariant prowadzący
przez pola, gdzie nie ma zabudowań, słupów, linii elektrycznej i gazowej. Zaczyna
się i łączy z wariantem zaproponowanym przez Klotoidę, ale przebiega zupełnie innym śladem, który naszym
zdaniem jest bezkolizyjny
– tłumaczy Marian Ścibor.
Reprezentujący Klotoidę
Andrzej Zygmunt obiecał, że
przyjrzy się bliżej wariantowi
zaproponowanemu
przez
mieszkańców i nie wyklucza,

że to właśnie ten wariant zostanie wzięty pod uwagę.
– Uważam spotkanie za
bardzo konstruktywne. Szkoda, że wariant zaproponowany przez mieszkańców nie
wypłynął wcześniej, bo być
może fakt ten skierowałby
dyskusję na zupełnie inne
tory – twierdzi dzisiaj burmistrz Sułkowic Piotr Pułka.
Zadowoleni ze spotkania są
także mieszkańcy. – Wreszcie
było to spotkanie, podczas
którego wszystkie strony zostały potraktowane po partnersku. Jesteśmy teraz dobrej
myśli – twierdzi Krzysztof
Mroczek.
MACIEJ HOŁUJ
myślenicki@dziennik.krakow.pl

„Nie” dla genetycznie modyfikowanych
organizmów – postanowiono na sesji
P O W I A T . Radni powiatu myślenickiego większością głosów
opowiedzieli się za przyjęciem
rezolucji Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie
ogłoszenia obszaru tego województwa strefą wolną od upraw
organizmów genetycznie zmodyﬁkowanych.

Mistrz ortografii
angielskiej

– mówi Józef Dudzik, radny
powiatowy.
W styczniu br. w Wiśniowej odbyło się spotkanie, podczas którego członkowie Międzynarodowej Koalicji dla
Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC)
przekonywali do poparcia
kampanii mającej na celu
ogłoszenia obszaru województwa małopolskiego strefą wolną od GMO. Wziął
w nim udział m.in. wójt gminy
Wiśniowa Julian Murzyn.

– Jestem zdecydowanym zwolennikiem tego, aby nasz teren
był wolny od upraw roślin
modyfikowanych genetycznie.
Jestem także przekonany, że
nasi parlamentarzyści są zbyt
liberalni w kwestii GMO i robią zbyt mało, aby nie dopuścić do tego, aby w Polsce zaczęto produkować taką żywność. Dlatego inicjatywa jest
oddolna i wychodzi od poszczególnych gmin. Rada
Gminy Wiśniowa podjęła już

teraz stosowną uchwałę w tej
sprawie.
O takim, a nie innym stanowisku wójta Wiśniowej przesądza to, że gmina ma aspiracje, aby być gminą ekologiczną.
Przybywa tam gospodarstw
ekologicznych, te zaś, aby takimi się stać, muszą spełnić
szereg wymogów, m.in. przejść
przez kilkuletni okres, w trakcie którego nie wolno w nich
stosować nawozów sztucznych.
(KAR)

DP Od kogo wyszła inicjatywa,
aby Noro Lim zagrał koncert
na rzecz chorego na nowotwór
Pawła Przekwasa, którego
rodzina zbiera środki, aby
mógł być on poddany leczeniu
w USA?
– Taką propozycję otrzymaliśmy od właścicielki pubu
„Przystań” – pani Barbary Chęcińskiej. Zgodziliśmy się, bo
nie mamy zwyczaju – jeśli tylko
pozwalają nam na to terminy
– odmawiać w takich sytuacjach.
DP Czy często zdarza się Wam
grać na koncertach
charytatywnych?
– Od kilku lat co roku organizujemy w starym kościele
w Sieprawiu koncert z cyklu
„Najmniejszemu ze świętych”.
Dochód z niego przeznaczamy
na pomoc wychowankom
Domu Małego Dziecka im. Jana
Brzechwy w Krakowie. Jest to
placówka, do której trafiają
także dzieci z terenu naszego
powiatu. Wcześniej koncert
ten organizowaliśmy w terminie mikołajkowym, później jednak postanowiliśmy przenieść
go na bardziej przyjazny, przynajmniej pogodowo, termin,
a mianowicie w okolice Dnia
Dziecka. W tym roku zagramy
7 czerwca. Do udziału w tym
koncercie rokrocznie zapraszamy zarówno własne dzieci,
jak i naszych uczniów, zarówno
śpiewających w chórze przy
szkołach podstawowych w Łyczance i Olszowicach, jak
i tych, którzy uczestniczą w zajęciach koła recytatorskiego
w sieprawskim gimnazjum.
Ten w „Przystani” będzie
pierwszym koncertem, jaki zagramy dla jednej konkretnej
osoby.

FOT. MACIEJ HOŁUJ

Są nowe ustalenia w sprawie
Beskidzkiej Drogi Integracyjnej
przechodzącej przez teren gminy
Sułkowice. To efekt spotkania
władz gminy z mieszkańcami
gminy oraz projektantem z firmy
Klotoida.
Po pierwsze, Rada Miejska
wycofała się z podjętej już
uchwały akceptującej wariant
trzeci przebiegu BDI. Po drugie,
mieszkańcy zaproponowali własny projekt. Po trzecie, projektant
reprezentujący firmę Klotoida
obiecał, że przyjrzy się bliżej tej
propozycji.
– Wycofujemy się z tamtej
uchwały, na następnej sesji uchylimy ją i podejmiemy nową,
stwierdzającą, że nie widzimy
możliwości realizacji żadnego
z wariantów przedstawionych
przez projektanta BDI – mówi
Jan Socha, przewodniczący Rady
Miejskiej w Sułkowicach. – Odbyliśmy wizję lokalną i na jej
podstawie zmieniliśmy decyzję.
Biję się w piersi.
Jakie jest uzasadnienie? Jan
Socha twierdzi, że mapy, z których korzystali radni przy wyborze wariantu, pochodzą
sprzed wielu lat i nie odzwierciedlają stanu faktycznego. Ten
zaś wyszedł na jaw dopiero
podczas wizji lokalnej. – Nie
wiedzieliśmy o tym, byliśmy
pewni, że projektant przedstawia nam aktualne mapy
– mówi Jan Socha.
Dyskusja podczas spotkania
z mieszkańcami toczyła się głównie nad wyborem takiego wariantu przebiegu BDI, który
w jak najmniejszym stopniu byłby uciążliwy dla mieszkańców
gminy i nie marnował dorobku
ich życia poprzez konieczność
wyburzania budynków.
– Nareszcie mamy wsparcie
ze strony gminy – mówi Marian
Ścibor, jeden z bardziej aktywnych mieszkańców gminy pod-
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zebrania sprawozdawczego,
podczas którego jednogłośnie
udzielono zarządowi absolutorium, poruszano także temat
braku własnej strony internetowej, podkreślono konieczność
nasilenia działań promujących
kozę jako symbol Dobczyc. Stowarzyszenie Ispina zorganizowało już ponad 100 imprez. Ma
także w swoim dorobku nagrodę starosty myślenickiego
i ubiegłoroczną burmistrza
Dobczyc w dziedzinie kultury.
Elżbieta Kautsch, prezes Ispiny
(na zdjęciu), powiedziała: – Aby
nam się nadal nie przestało
(ADOM)
chcieć działać!

FOT. ANDRZEJ DOMAGALSKI

GMINA RACIECHOWICE

DP Czy na takich koncertach zawsze dopisuje publiczność? Czy
ich atmosfera różni się od pozostałych koncertów?
– Z doświadczenia, a mamy
takie wyłącznie z Sieprawia,
mogę powiedzieć, że publiczność
dopisuje. Być może to dzięki
temu, że tam ludzie nas znają,
a my sami staramy się grać niezbyt często, aby publiczności
sobą nie znudzić. Jeśli chodzi
o atmosferę, to staramy się zawsze, aby była jak najlepsza,
jednak uważam, że w największym stopniu robi ją miejsce,
w którym gramy.
Rozmawiała:
KATARZYNA HOŁUJ

Nie byłeś na koncercie?
Też możesz pomóc.
nr konta Fundacji Elektrociepłowni
„Kraków” S.A. – GORĄCE SERCE:
80 1240 4719 1111 0000 5184 3469
z dopiskiem „Pomoc dla Pawła”
Dla chcących przekazać na jego
leczenie „1 procent” podajemy
nr KRS Fundacji „Gorące Serce”:
0000219116

Dobczyckie talenty
nominowane do Olkusza
Już po raz 22. w Szkole Podstawowej w Dobczycach odbyły
się eliminacje powiatowe w ramach Małopolskiego Festiwalu
Form Muzycznych i Tanecznych
„Talenty 2009”. Po występie 74
zespołów i solistów – w sumie
ok. 400 uczestników – jury nominowało do eliminacji wojewódzkich w Olkuszu następujących wykonawców: w kategorii muzycznej: Kingę Sędzik
„Show must go on” (Gimnazjum
Dobczyce), zespół K4BM „Tutaj” (autorska), Konrada Cygala

„Znaki nieba” (autorska), Marię
Niewitałę „Modliła się dziewczyna” (SP Dobczyce), Paulinę
Ostafin „Dłoń” (Gimnazjum nr 3
Myślenice), zaś w kategorii tanecznej – zespół taneczny Retro
(Ośrodek Kultury Sułkowice),
zespół Intox i zespół pieśni i tańca (oba MGOKiS Dobczyce).
Organizatorem eliminacji powiatowych był Miejsko–
–Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Dobczycach i Starostwo Powiatowe.
(ADOM)

