marzec 2010

IE
WYDAANLNE
SPECJ

nr 24

ISSN 1732-8586

„Akademia mikro i małych przedsiębiorstw”
Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt współﬁnansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

czytaj str. 6

Wspieramy
niepełnosprawnych
czytaj str. 10

Na Plus marzec 2010

2

Na Plus marzec 2010

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE
IZBY GOSPODARCZEJ DORZECZA RABY
OŚRODEK SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY
JAŁOWCOWA GÓRA W DOBCZYCACH
30 marca godz. 17

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i sekretarza obrad
2. Uchwalenie regulaminu i porządku obrad
3. Powołanie Prezydium Zgromadzenia, Komisji
Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji
Wnioskowej
4. Sprawozdanie Zarządu Izby Gospodarczej Dorzecza
Raby oraz sprawozdanie finansowe
5. Sprawozdanie Sądu Honorowego
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Prezentacja multimedialna Izby Gospodarczej
Dorzecza Raby
8. Wystąpienia gości
9. Dyskusja
10. Podjęcie uchwał,
a. zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, Sądu Honorowego
i Komisji Rewizyjnej,
b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
c. udzielenie absolutorium dla Zarządu Izby i Komisji
Rewizyjnej
11. Propozycje zmian w statucie i ewentualne głosowanie
12. Przerwa – poczęstunek
13. Przyjęcie wniosków Komisji Wnioskowej
14. Wolne wnioski
15. Zakończenie obrad

Zarząd Izby Gospodarczej Dorzecza Raby
z okazji nadchodzącej Wielkiej Nocy składa
najserdeczniejsze życzenia Zdrowych,
Pogodnych i Radosnych Świąt
w prawdziwie wiosennej aurze!

Wydawca: Izba Gospodarcza Dorzecza Raby w Dobczycach

Redakcja: Andrzej Domagalski Teksty: Andrzej Domagalski, Leszek
Kawalec, Zbigniew Sanowski Fotografie: Małgorzata Domagalska,
Jacek Lipowski, Robert Kawecki, Marian Żuławiński
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Prezes Izby Gospodarczej
Dorzecza Raby
MARIA BROŻEK

Szanowni
Przedsiębiorcy,
Drodzy
Czytelnicy!

iosna to dobry okres do
podejmowania nowych
wyzwań, również my jako Izba
Gospodarcza realizujemy kilka bardzo
ważnych zadań. Dużo miejsca w naszym
przeglądzie gospodarczym „Na plus”
poświęcamy realizowanym od 1 stycznia
br. w partnerstwie z Sułkowicką Izbą
Gospodarczą projektowi POKL.
Projekt ten to ogromna szansa
rozwoju dla mikro i małych firm z terenu
małopolski oraz możliwość podniesienia
kwalifikacji zawodowych przez różnego
typu szkolenia. Hitem są szkolenia z
Inspekcji Transportu Drogowego, PIP-u,
HACCP-u . Ponadto w siedzibie izby
konsultanci z Politechniki Krakowskiej
i MARG-u Myślenickiego udzielają
bezpłatnych informacji na temat
projektów unijnych, a dyżury prawników
to element odpowiedzi na państwa
sugestie. Gorąco zapraszam do
odwiedzenia strony internetowej oraz
biura Izby. Warto więc się zainteresować
naszą szeroką ofertą.
W najbliższym czasie odbędzie się
Polsko-Słowacka konferencja
Gospodarcza na którą zapraszamy firmy
z naszego terenu.
Mam nadzieję że wspólna praca
i aktywność środowiska gospodarczego
pomoże nam w harmonijnym rozwoju
naszego regionu.

Serdecznie zapraszam
do współpracy
Maria Brożek
Prezes IGDR

Opracowanie graficzne i skład: Ryszard Wachel.
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ZARZĄD Izby Gospodarczej Dorzecza Raby

Prezes Maria Brożek
wiceprezesi Piotr Idzi
Rafał Kalemba,
sekretarz Piotr Topa,
skarbnik Robert Kawecki
członkowie Zarządu
Magdalena Sokołowska-Gawrońska
Małgorzata Giza
Hanna Leskiewicz-Łazarska
Jan Burkat
Jerzy Czerwski
Józef Dudzik
Zbigniew Gładysz
Jan Hartabus
Ryszard Litworowski
Stoją od lewej: Małgorzata Giza, Piotr Topa, Piotr Idzi, Maria Brożek,
Jan Piwowarczyk
Jan Hartabus i Robert Kawecki
KOMISJA REWIZYJNA
Włodzimierz Dominik
Andrzej Kasprzyk
Andrzej Klinowski
Józef Twardosz
Zbigniew Zaręba
SĄD HONOROWY
Kazimierz Łaszczyk
Kazimierz Palonek
Ryszard Tomaszewski

Izba Gospodarcza Dorzecza Raby

ul. Podgórska 1, 32-410 Dobczyce
tel./fax (12) 271 17 31, (609) 580 866,
e-mail: biuro@igdr.pl; igdr@interia.pl; www.igdr.pl
Konto: BS w Dobczycach 58 8602 0000 0000 0022 3890 0001

CO ZYSKASZ WSTĘPUJĄC DO IZBY
OFERUJEMY

G Dostęp do bezpłatnej i ważnej informacji m. in. na temat funduszy z UE, zmian w prawie oraz aktualności gospodarczych
G Dla członków IGDR ubezpieczenia na preferencyjnych warunkach
G Spotkania ze znanymi osobistościami ze świata polityki, nauki i kultury

CO ROBIMY

G Współpracujemy z potentatami bankowymi i firmami ubezpieczeniowymi
G Prowadzimy bezpłatne szkolenia dla pracodawców i pracowników
G Umożliwiamy liczące się kontakty gospodarcze
G Realizujemy projekty w ramach programów unijnych
G Wydajemy przegląd gospodarczy „ Na Plus”

Jesteśmy postrzegani jako prężnie działający samorząd gospodarczy
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DNI WOLNE w 2010 ROKU
G 4 i 5 kwietnia (niedziela
i poniedziałek) – Wielkanoc
G 1 maja (sobota) – Święto Pracy
G 3 maja (poniedziałek) – Święto
Konstytucji 3 Maja
G 23 maja (niedziela) – Zielone
Świątki
G 3 czerwca (czwartek) – Boże
Ciało
G 15 sierpnia (niedziela) –
Wniebowzięcie Najświętszej
Maryi Panny
G 1 listopada (poniedziałek) –
Wszystkich Świętych
G 11 listopada (czwartek) –
Narodowe Święto
Niepodległości
G 25 grudnia (sobota) – Boże
Narodzenie, dzień pierwszy
G 26 grudnia (niedziela) – Boże
Narodzenie, dzień drugi
We wszystkie te dni nie pracują
duże supermarkety i sieci
handlowe.

Na Plus marzec 2010

WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO
Renata Leśniak z Dobczyc

Ma patent na złoto w hali

Podczas niedawnych XXVIII Halowych Mistrzostw Polski
Seniorów w Zamościu ekipa M-GOKiS z Dobczyc w łucznictwie bloczkowym, startująca w składzie: Renata Leśniak,
Ewelina Olesek, Magda Zarzycka i Magda Olesek stanęła na
najwyższym miejscu podium, pokonując w finale warszawski
Marymont. Tydzień potem 21 – letnia Renata Leśniak, studentka II roku romanistyki UJ, mająca już w swoim dorobku start w reprezentacji Polski podczas Halowych Mistrzostw Europy w Turynie przed 2 laty, wywalczyła trzeci w swojej karierze sportowej tytuł młodzieżowej MP w zawodach rozegranych w beskidzkiej
Milówce. – Myślę, że to nie ostatni medal w mojej trwającej dopiero 4 lata karierze sportowej – deklaruje sympatyczna sportsmenka z Dobczyc.

Jerzego Kai „Papieskie oblicza”

W dobczyckiej kawiarni Złoty Kłos od połowy
marca oglądać można ciekawą wystawę „Papieskie
oblicza”, na którą składają się portrety olejne wykonane przez Jerzego Kaję, bydgoskiego malarza, absolwenta PWSSP w Poznaniu, od pewnego czasu
emocjonalnie związanego z miastem nad Rabą. Na
godną uwagi wystawę składa się 11 olejnych prac, prezentujących postać naszego Papieża, począwszy od pierwszych dni pontyfikatu, a
skończywszy na cierpiącym, bliskim śmierci obliczu Ojca Świętego. Wystawa potrwa do końca kwietnia, istnieje możliwość kupna obrazów w kawiarni.

Zamek pełen muzyki
w Poniedziałek Wielkanocny

W drugi dzień świąt Wielkiej Nocy po kilkuletniej przerwie już po raz 6. na
dobczyckim zamku odbędzie się impreza muzyczna „Rockowy Lany Poniedziałek”, na którym to koncercie zagrają kapele z Krakowa, Bielska – Białej i Myślenic. Początek tego ciekawie zapowiadającego się wydarzenia 5 bm. o godz. 19.
Zagrają popularne w środowisku muzycznym zespoły z Krakowa: Arachos, Travincal, Dormont Ordeal, Formosus, z Bielska Białej: NewBreed i z Myślenic:
Fame Fatal. Więcej informacji: www.myspace.com/rockowylanyponiedziałek.

Mamy nadzieję, że powyższy periodyk
przyczyni się do nawiązania jeszcze lepszej
lokalnej współpracy miedzy firmami.
Czytaj „Na Plus”, a będziesz na plus!
Jesteśmy postrzegani jako prężnie działający
samorząd gospodarczy.
5

W Dobczycach

Na Plus marzec 2010

Ruszyła „Akademia mikro i

Prezentacji projektu „Akademia
mikro i małych przedsiębiorstw”
poświęcona była konferencja zorganizowana przez Izbę Gospodarczą Dorzecza Raby w Dobczycach
w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Jałowcowa Góra.
Projekt ten, współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitału Ludzkiego,
realizowany jest przez wspomnianą
dobczycką Izbę w partnerstwie z Sułkowicką Izbą Gospodarczą. Adresowany jest do mikro (do 10 pracowników) i małych przedsiębiorstw (do 50
zatrudnionych). Kto pomoże zostać
uczestnikiem projektu, mającego potrwać do końca 2011 r.? – Przewidujemy w nim udział 305 dorosłych osób
– mówi o projekcie prezes Izby w
Dobczycach Maria Brożek – zatrudnionych w mikro i małych przedsiębiorstwach z terenu powiatu myślenickiego i wadowickiego. Zakładamy,
że wkład własny uczestników wyniesie
do 20 proc. kosztów szkolenia, pomoc
publiczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyniesie natomiast 80 proc. Zaplanowane zostały szkolenia w 5 ścieżkach
tematycznych: BHP, techniczno –

Sylwia Bednarczyk – Mikuli,
zastępca dyr. Małopolskiego
Centrum Przedsiębiorczości
w Krakowie.
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Wystąpienie Zofii Gródek – Szóstak.
prawnej, komputerowej, biznesowej, a Sejmiku Województwa Małopolskiego
ponadto na uczestników czeka aż 100 w październiku 2007 r. właśnie Małogodzin nauki języka angielskiego w polskie Centrum Przedsiębiorczości.
zakresie biznesu, turystyki i gastrono- O dofinansowanie w ramach II Osi
Priorytetowej MRPO na lata 2007 –
mii.
Informacje na temat możliwości 2013 mogą starać się mikro-, mali i
uzyskania dofinansowania w ramach średni przedsiębiorcy, instytucje otoII Osi Priorytetowej Małopolskiego czenia biznesu, szkoły wyższe i orgaRegionalnego Programu Operacyj- nizacje pozarządowe.
– Od czerwca 2008 r., Małopolskie
nego na lata 2007 – 2013 przedstawiła
zastępca dyrektora ds. wyboru pro- Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło
jektów w Małopolskim Centrum 8 konkursów – dodaje Sylwia BedPrzedsiębiorczości w Krakowie Syl- narczyk – Mikuli – w ramach których
wia Bednarczyk-Mikuli. – Małopolski złożono 1 385 wniosków o dofinansoRegionalny Program Operacyjny wanie. 1 105 spośród nich przeszło
(MRPO) na lata 2007 – 2013 – mó- pozytywnie ocenę formalną. Obecnie
wiła – jest realizowany przy zaanga- trwa ocena merytoryczna 369 projekżowaniu łącznie 1 785, 8 mln euro. W tów mikro przedsiębiorstw. Dotychramach II Osi Priorytetowej MRPO czas Zarząd Województwa Małopol„Gospodarka regionalnej szansy”, skiego zatwierdził do dofinansowania
która przeznaczona jest głównie na 598 projektów, a dyrektor Małopoldofinansowanie przedsiębiorstw, Za- skiego Centrum Przedsiębiorczości
rząd Województwa Małopolskiego podpisał z przedsiębiorcami 536
przeznaczył kwotę 189 069 056,47 umów o dofinansowanie na kwotę 267
euro. Instytucją wdrażającą II Oś 430 763,11 zł. Zofia Gródek-Szostak,
Priorytetową jest powołane uchwałą konsultantka z Centrum Transferu
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małych przedsiębiorstw”
Technologii (CTT PK), działającego
przy Politechnice Krakowskiej jest
jedną z osób, która w minionym roku
zrealizowała najwięcej usług informacyjnych dla przedsiębiorców oraz
osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Pracuje w Punkcie Konsultacyjnym od grudnia 2006
roku, jest jednym z ponad 300 konsultantów Punktów Konsultacyjnych
KSU, którzy świadczą usługi informacyjne w 214 ośrodkach Krajowego
Systemu Usług zlokalizowanych na
terenie całego kraju. – Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska – opowiada – zaprasza przedsiębiorców do skorzystania z
bezpłatnych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, obejmujących przeprowadzenie analizy technologicznej oraz obsługę procesu
krajowego transferu technologii.
Szczegółowych informacji udziela

W konferencji wziął udział m. in.
senator RP Stanisław Bisztyga
i członek zarządu Województwa
Małopolskiego Marek Sowa.
Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska (ul. Warszawska
24, tel. 012 628 25 87 mail: czer-

wicki@transfer.edu.pl, grodek@transfer.edu.pl). Już teraz zapraszam w
każdy pierwszy wtorek miesiąca na
konsultacje do Izby Gospodarczej w
Dobczycach – rozpoczynamy 2 marca
o godz 9.
Nabór na szkolenia prowadzi
dobczycka i sułkowicka Izba, a początek zajęć zaplanowany jest w
kwietniu br. Uczestniczący w konferencji członek zarządu Województwa Małopolskiego Marek Sowa w
swoim wystąpieniu skoncentrował
się na małopolskiej przedsiębiorczości, przybliżając jej najważniejsze
cele i priorytety, natomiast senator
RP Stanisław Bisztyga z satysfakcją
podkreślił, iż wnioski o dotacje
unijne są coraz lepiej wypełniane
przez zainteresowanych. Konferencję uświetnili swoim występem nauczyciele Szkoły Muzycznej w Dobczycach.

OTIELEKTRONIK

Robert Kawecki

Dobczyce, Rynek 1
www.otielektronik.pl
e-mail: biuro@otielektronik.pl
tel. 12 271 19 74, 604 586 271

Firma oferuje:
Usługi informatyczne
Stała obsługa informatyczna ﬁrm, dostawy
sprzętu, części zamiennych oraz
oprogramowania.
Odzyskiwanie danych
Utrata danych może się przydarzyć
każdemu. Istnieją sposoby oraz technologie,
które w wielu przypadkach pozwalają
odzyskać dane.
Zlecenia serwisowe
Zlecenia serwisowe to oferta specjalna
zarówno dla ﬁrm jak i osób prywatnych,
Wykonujemy naprawy sprzętu
elektronicznego. Proponujemy także bieżącą
pomoc oraz doradztwo informatyczne.
Partner CDN
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Liderem Izba Gospodarcza
Dorzecza Raby, a Partnerem
Sułkowicka Izba Gospodarcza

Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu ,,Akademia mikro i małych Przedsiębiorstw” – w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego została zawarta 30 listopada 2009 r. między Izbą Gospodarczą, reprezentowana przez prezes Marię Brożek i skarbnika Roberta Kaweckiego oraz Izbą Gospodarczą w Sułkowicach, reprezentowana przez prezesa Stanisława Biernata oraz wiceprezesa Janusza
Strzebońskiego.
Liderem Projektu jest Izba Gospodarcza Dorzecza Raby, a Partnerem Izba Gospodarcza w Sułkowicach. Obydwie Izby współpracują ze sobą i są współrealizującymi w ramach Projektu. Partnerstwo zostało zawarte na rzecz
realizacji wskazanego projektu. Obydwie Izby podzieliły się zadaniami w ramach Projektu. Stwierdzono, ze IGDR
pełni funkcję lidera. Główną siedzibą realizowanego projektu jest biuro Izby Gospodarczej Dorzecza Raby z siedzibą w Dobczycach..
Celem głównym projektu jest podniesienie w latach 2010 – 2011 konkurencyjności 102 małych i mikro przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Małopolski poprzez podniesienie kompetencji zawodowych .Uczestnikami projektu mogą zostać osoby będące personelem mikro i małych przedsiębiorstw z terenu Małopolski (posiadający filię, siedzibę, oddział) – samozatrudnione lub zatrudnione na etat lub umowy
cywilno – prawne w sektorze mikro i małych przedsiębiorstw. Każda osoba weźmie udział w co najmniej dwóch
różnych szkoleniach.
W ramach Projektu zostanie zrealizowane 5 kategorii szkoleń w dwóch edycjach w latach 2010 i 2011
• I ścieżka – szkolenia BHP
• II ścieżka– szkolenia techniczno-prawne
• III ścieżka
– szkolenia komputerowe
• IV ścieżka – szkolenia biznesowe
• V ścieżka
– szkolenia języka angielskiego
– 4 grupy nie zaawansowane z elementami języka biznesowego
– 4 grupy zaawansowane z elementami języka biznesowego
– 2 grupy nie zaawansowane z elementami języka w turystyce i
gastronomii
– 2 grupy zaawansowane z elementami języka w turystyce i gastronomii.
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Szkolenia z opieki przedmedycznej

Niski koszt,
profesjonalne szkolenie
Izba Gospodarcza Dorzecza Raby zorganizowała szkolenia z opieki przedmedycznej, które
są obowiązkowe dla wszystkich osób prowadzących firmy. Kurs cieszył się dużym zainteresowaniem, w związku z tym zorganizowane zostały dwie tury szkoleń. Wszyscy uczestnicy byli nader zadowoleni z odbytych zajęć. Kurs zakończył się uzyskaniem certyfikatów.
Szkolenie zorganizowane przez firmę F.H.U Marta Stoch skierowane było do wszystkich pracodawców zatrudniających pracowników, zorganizowane zostało w ramach kursów BHP.
Zgodnie z Kodeksem Pracy na każdym pracodawcy spoczywa bowiem obowiązek przeszkolenia
pracowników w zakresie pierwszej pomocy przed lekarskiej. Przeszkolenie z pierwszej pomocy przypomnijmy powinni przede wszystkim posiadać pracownicy, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem, kierowcy, pracownicy ochrony, pracownicy działów produkcji bezpośrednio narażeni na kontakt
z maszynami stwarzającymi bezpośrednie zagrożenie oraz kierownicy działów i koordynatorzy placówek .
Rzeczony kurs składał się z dwóch etapów: wykładów teoretycznych oraz zajęć praktycznych,
a jego celem było przyswojenie wiadomości z podstawowych czynności ratujących życie.
Wykłady teoretyczne obejmowały następujące zagadnienia:
G prawidłowe wezwanie pomocy medycznej,
G podstawy prawne do udzielania pierwszej pomocy
G postępowanie w przypadku złamań i zwichnięć
G udzielenie pierwszej pomocy w przypadku urazów czaszkowo mózgowych
G oparzenia: klasyfikacja oraz zasady udzielania pierwszej pomocy
G porażenia prądem elektrycznym
G wstrząs: zasady postępowania
G resuscytacja krążeniowo oddechowa

Kurs trwał ok. 8 godzin z czego 3 godziny stanowiły zajęcia teoretyczne oraz 4 godziny – zajęcia
praktyczne. Uczestnicy ponoszą stosunkowo niski koszt tj ok. 30 zł. Zajęcia były i są prowadzone przez
doświadczonego instruktora z wykorzystaniem profesjonalnych pomocy dydaktycznych na przykład
fantomu, na którym każdy z uczestników uczył się zasad sztucznego oddychania.
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie ze strony firm obecnie trwa nabór
na kolejne szkolenia z tego cyklu.
Informacje o terminie szkoleń uzyskać można w biurze Izby Gospodarczej Dorzecza Raby
9

W powiecie myślenickim
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Wspieramy
niepełnosprawnych
Twarzami akcji Dziurman, Kokoszka i Rusnak

Stanisław Rusnak z medalami

Pod hasłem „(Nie)pełnosprawni
w pracy i biznesie” ruszyła w myślenickim powiecie akcja społeczna
„Wspieramy niepełnosprawnych”,
która jest adresowana do osób i instytucji. – Takich akcji o zasięgu powiatowym – mówi dyr. Powiatowego
Urzędu Pracy w Myślenicach Mieczysław Kęsek – jest w Polsce niewiele. Liczymy na dotarcie do naszych mieszkańców – osób
niepełnosprawnych oraz ich rodzin.
Chcemy pokazać, jaki to jest problem dla tych osób i jak można im
pomóc. Jeśli choć jedna osoba niepełnosprawna, dotychczas nieaktywna społecznie i zawodowo,
skorzysta z naszej kampanii, to będzie to dla organizatorów akcji sukces. Twarzami akcji są znane w środowisku postaci: ceniony aktor Artur
Dziurman, reprezentacyjny obrońca,
piłkarz włoskiego Empoli (Serie B)
Adam Kokoszka oraz mieszkający w
Skomielnej Białej Stanisław Rusnak,
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złoty medalista (narciarstwo alpejskie) Światowych Zimowych Igrzysk dla Osób po Transplantacji
sprzed 2 lat w fińskiej miejscowości

Ravaniemi, który ma wstawione
serce młodego mężczyzny. Artur
Dziurman, mieszkający w Krakowie, decyzję o przystąpieniu do akcji podjął błyskawicznie. Po krótkiej
rozmowie telefonicznej za 2 dni zameldował się w Myślenicach i równie szybko ustalił szczegóły swego
udziału w tej kampanii. – Z wielką
przyjemnością zgodziłem się na
udział w tej akcji, jako że sam zatrudniam niepełnosprawne osoby. To
znaczy w przedstawieniach „produkowanych” przez Stowarzyszenie
Scena Moliere, którego jestem prezesem, zatrudniam około 15 osób
niewidomych i niedowidzących.
Dbam o to, aby za każde przedstawienie otrzymywali oni honorarium.
Dlatego jestem jak najbardziej za
dawaniem zajęcia i pracy, a nie zasiłku. Szczerze popieram takie inicjatywy. Należy dawać pracę i zajęcie, a nie zasiłek. Niebawem na
scenie Miejskiego Ośrodku Kultury

Od lewej stoją: członek zarządu powiatu Tomasz Suś, Artur Dziurman
i dyr. PUP Mieczysław Kęsek.
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Adam Kokoszka

i Sportu w Myślenicach (18 kwietnia
br., godz. 12) podopieczni Artura
Dziurmana zaprezentują swoje aktorskie umiejętności w spektaklu
multimedialnym „Brat naszego
Boga“ Karola Wojtyły. 6 dni później
spektakl ten obejrzą widzowie w
Dobczycach (24 kwietnia, godz. 17)
– Aktywność młodego człowieka
– mówi Mieczysław Kęsek – który
osiągnął sukces jako sportowiec, a
jednocześnie jest wrażliwy na
sprawy osób niepełnosprawnych,
jest godna uwagi. Adam Kokoszka,
b. piłkarz Wisły, już uczestniczył w
kampaniach społecznych, jednakże
nasza o zasięgu lokalnym będzie
jego pierwszą akcją. Wspieranie takich akcji jak „niepełnosprawni w
pracy i biznesie” jest dla niego, jak
podkreślił, równie ważne jak sukcesy
sportowe. Na naszą propozycję przystał nadzwyczaj chętnie. Z kolei Stanisław Rusnak był wyraźnie poruszony, gdy dowiedział się, że oprócz

znanego aktora Artura Dziurmana i
reprezentacyjnego piłkarza Adama
Kokoszki będzie twarzą wspomnianej akcji. – Mój ty Boże, ależ mnie
spotkało wyróżnienie, przecież ja nie
jestem żadnym gwiazdorem – zastrzegał się mocno wzruszony, ale i
bardzo zadowolony.

Około 20 proc. mieszkańców powiatu myślenickiego, jak podkreśla
dyr. Mieczysław Kęsek, deklaruje
swoją niepełnosprawność. Podczas
niedawnego uroczystego spotkania
w Starostwie podpisano deklarację
współpracy w ramach rozpoczętej
w styczniu i trwającej do końca
2010 r. Powiatowej Kampanii
„Wspieramy Niepełnosprawnych”.
Deklarację, w obecności Zarządu
Powiatu, podpisali: starosta myślenicki Józef Tomal, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach, dyrektorzy Domów Pomocy
Społecznej w Pcimiu, Harbutowicach i Trzemeśni, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
oraz kierownik Warsztatów Terapii
Zajęciowej. – W ramach rozpoczynającej się akcji planujemy zorganizować konferencję poświęconą zagadnieniom zatrudniania osób
niepełnosprawnych oraz pozyskiwania przez pracodawców środków
z PFRON-u. Połączymy to wydarzenie ze zbliżającym się 20-leciem
działalności naszego urzędu oraz
15-leciem istnienia Warsztatów Terapii Zajęciowej – podkreśla dyr.
PUP Mieczysław Kęsek, dodając: –
Cieszę się, że możemy w jakikolwiek
sposób wspomóc niepełnosprawnych. Cieszy także zaangażowanie
wielu osób, w tym także znanych postaci takich jak Artur Dziurman,
Adam Kokoszka i Stanisław Rusnak.
Dziękuję radnemu Tomkowi Susiowi
za pomoc w organizacji spotkań z
twarzami kampanii.
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Ale to już było
i szybko nie wróci!

fot. Małgorzata Domagalska
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Działo się...
Tak było na ubiegłorocznych Dniach Dobczyc,
organizowanych przsez Izbę Gospodarczą Dorzecza Raby
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„Dobczyce i mieszkańcy miasta na dawnej pocztówce i fotografii”

Pocztówki, zdjęcia i wspomnienia

Starannie wydany album „Dobczyce i mieszkańcy miasta na dawnej pocztówce i fotografii” otwierają pocztówki, poczynając od
najstarszej pochodzącej z 1899 r. do
lat 70. ub. wieku, zaś w
drugiej części poświęconej fotografiom znajdują
się zdjęcia z dnia codziennego i od święta.
Ogółem zaprezentowanych zostało 330 dawnych i nowszych fotografii i pocztówek. Na
szkolnym korytarzu podczas promocyjnego wieczoru pojawiła się replika
tła ekranowego z dobczyckiego atelier Leona Szczygola. Na wielu bowiem
dobczyckich fotografiach z
okresu międzywojennego
widać to właśnie tło. W czasie promocji albumu można
było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuć się jak w dawnym atelier. Obraz namalowały artystki malarki Anna Bugaj, Celina
Frajtag i Elżbieta Klimek -Piwowarczyk
Organizatorzy spotkania z autorami albumu „Dobczyce i mieszkańcy miasta na dawnej pocztówce
i fotografii” Bożeną i Adamem Rutami nie spodziewali się takiego
tłumu ludzi, przybyłych na promocję tej wielce ciekawej publikacji,
które to spotkanie poprowadziła
Magda Sokołowska – Gawrońska i
red. Leszek Mazan. Kameralna aula
miejscowego Zespołu Szkół im. Witolda Wyspiańskiego pękała w
szwach. Autorzy albumu: Bożena
Ruta, której rodzice mieszkają w
Dobczycach (z wykształcenia pedagog, nauczyciel historii i logopeda w
Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Krakowie) i jej mąż
dr Adam, adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UP w Krakowie, podjęli
się przy wielkim wsparciu dobczyckiego Stowarzyszenia Inicjatyw
14

Społecznych Ispina wielkiego zadania. – Pragnęliśmy skatalogować w
formie wydawniczej jakże bogatą
spuściznę dziedzictwa kulturo-

wego, jakim jest zbiór starych pocztówek i fotografii dobczyckich.
Mamy nadzieję, że nam to się udało.
Prezes Ispiny Elżbieta Kautsch
przypomniała: – Chcieliśmy początkowo wydać album składający się z

dawnych fotografii, ale po spotkaniach z państwem Rutami przyjęliśmy koncepcję dodania do starych
zdjęć starych pocztówek.
Obecny na spotkaniu „król kolekcjonerów” Marek Sosenka z
Krakowa mówił: – Dobczyce, o
dziwo, mają b. dużo pocztówek.
Myślę, że za jakiś czas powstanie suplement do dzisiejszego
albumu. Album spotkał się z
uznaniem mieszkańców Dobczyc – Robert Ślęczka z radością odkrył w pięknie wydanym albumie zdjęcie swojego
ojca Jana: – Nawet nie wiedziałem, że ujrzę w albumie
fotografię swojego taty. Bardzo mnie to ucieszyło. Latem na zamku w Dobczycach otwarta zostanie
wystawa zdjęć, które nie
trafiły do albumu, a już teraz w mieście mówi się o potrzebie
dodruku, bowiem jednotysięczny
nakład albumu, uświetniającego 700
– lecie miasta, wydany pod patronatem prasowym Dziennika Polskiego, rozszedł się niczym świeże
bułeczki.

Siedzą: Bożena i Adam Rutowie, stoją od lewej członkowie
Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Ispina: Zbigniew i Małgorzata
Rapaczowie, Elżbieta Kautsch i Irena Monticolo.

W

połowie marca br. w Dobczycach w przeciągu 4 dni
doszło do 2 włamań do
mieszkań w blokach. Za pierwszym
razem złodzieje dostali się do pomieszczeń mieszkalnych położonych
na I piętrze bloku na os. Piastowskim. Wcześniej wyłamali zamek w
drzwiach. Do zdarzenia doszło ok.
godz. 10 – 11:00, w porze, kiedy domownicy – podobnie jak większość
lokatorów bloku – przebywali w
pracy lub szkole. Po splądrowaniu
pokoi przestępcy wynieśli stamtąd
łup: między innymi kamerę, aparat
fotograficzny, biżuterię oraz gotówkę. Straty sięgają kilku tysięcy
złotych. Cztery dni potem doszło do
następnego zuchwałego włamania,
tym razem do mieszkania w bloku na
os. Jagiellońskim. W tym przypadku
mechanizm działania złodziei był
niemal identyczny: pomiędzy godz.
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Dobczyce

Włamania
do mieszkań w blokach
11 a 15:30 wykorzystali to, że w
mieszkaniu nie było nikogo, sforsowali zamki w drzwiach wejściowych
i po przeszukaniu pomieszczeń zabrali między innymi aparat fotograficzny i gotówkę.
Policja nie wyklucza, że także ci
sami sprawcy dostali się do jednego
z mieszkań na wyższym piętrze jednego z bloków przy os. Jagiellońskim.
Wstępne policyjne ustalenia
wskazują na to, że złodziejami mogli
być dwaj mężczyźni w średnim
wieku o ciemnej karnacji. Ci, którzy
ich widzieli, twierdzą, że nie pocho-

dzili z lokalnego środowiska. Policja
sprawdza sygnały wskazujące na to,
że przed włamaniem wypytywali
mieszkańców os. Jagiellońskiego i
Piastowskiego o lokatorów. Wszelkie
informacje mogące pomóc funkcjonariuszom w ustaleniu włamywaczy
prosimy kierować do Komisariatu
Policji w Dobczycach, tel. (12) 27112-01 lub pod nr telefonu policjantów myślenickiego ogniwa kryminalnego (12) 272-06-31 dla osób
chcących zachować anonimowość.
Za kradzież z włamaniem kodeks
karny przewiduje karę pozbawienia
wolności od roku do lat 10.

Porady i wskazówki policji

Włamania w Dobczycach nie są odosobnione, zdarzają się w każdej
miejscowości. Jak wynika z policyjnych statystyk, mających potwierdzenie w opisywanym przypadku, włamania do mieszkań
dokonywane są najczęściej w porze
przedpołudniowej dni powszednich,
gdy zdecydowana większość mieszkańców przebywa w miejscach pracy i nauki,
często także podczas związanych z obchodami świąt tzw. długich weekendów, kiedy to mieszkańcy całymi rodzinami wybierają się w dalsze lub bliższe podróże. Takie włamanie wyspecjalizowane grupy przestępcze najczęściej poprzedzają
obserwacją lokatorów mieszkania oraz ich sąsiadów, a także z
pozoru niewinnymi rozmowami (niepokój powinny wzbudzić
również tzw. głuche telefony). Tego rodzaju działania mają na
celu umożliwić złodziejom poznanie zwyczajów i nawyków
osób, rodzaju i skuteczności stosowanych zabezpieczeń, wartości potencjalnego łupu.
Policja poprzez oficera prasowego KPP w Myślenicach
asp. Szymona Salę prosi mieszkańców, aby:
ewidencjonować, sfotografować wszystkie wartościowe
przedmioty przechowywane w mieszkaniu,
zgłaszać policji każdy przypadek zainteresowania się mieszkaniem (naszym lub sąsiada) przez podejrzane osoby (np.
kręcący się na klatce schodowej nieznajomi z torbami, w których mogą chować skradzione przedmioty lub narzędzia
służące do włamań),
najlepiej jak potrafimy opisać dyżurującym policjantom wygląd osób, których zachowanie nas zaniepokoiło oraz
miejsce, w którym można je wylegitymować; takie informacje można przekazywać anonimowo; dla policji szczególnie przydatne są numery rejestracyjne samochodów, któ-

rymi poruszają się wzbudzające podejrzenie osoby,
nie wpuszczać do mieszkań domokrążców i osób, które sygnalizują problemy; rozmawiać z nimi na korytarzu, a o wszelkich podejrzeniach informować służby,
zachować szczególną ostrożność w kontaktach z osobami podającym się za pracowników różnych instytucji, którzy żądają zaliczek, opłat, etc.;
zadbać o to, aby dzieci (a często także dorośli!) zachowywały
dyskrecję, co do informacji o rzeczach przechowywanych w
domu, godzinach nieobecności domowników, itd.,
nie kupować (także na aukcjach internetowych) przedmiotów
w okolicznościach i za cenę, która wskazuje, że mogą pochodzić z kradzieży; takie zachowanie może narazić nas na
zarzut paserstwa,
w miarę możliwości stosować w drzwiach wejściowych
mieszkania jednocześnie kilku rodzajów zamków, najlepiej
o zróżnicowanej konstrukcji i zasadzie działania mechanizmów lub zabezpieczeń niestandardowych,
po ujawnieniu włamania, nie zacierać śladów i spokojnie
oczekiwać na przyjazd policyjnej grupy dochodzeniowej.

– W trosce o wspólne dobro policja prosi o pomoc w ustaleniu osób dokonujących kradzieży i włamań, które mogą pochodzić także z lokalnego środowiska. Jeśli zauważycie podejrzaną osobę, samochód – zapamiętajcie ich wygląd, zanotujcie
numer rejestracyjny. Nie bójcie się poinformować o swoich
spostrzeżeniach policji. W takich przypadkach – mając na uwadze działanie zapobiegawcze – każdy Wasz sygnał ma dla nas
ogromne znaczenie. Prosimy o przekazywanie informacji na temat przestępców bądź przestępstw pod numer alarmowy policji – 997, kom. 112, KP w Dobczycach (12) 271 – 12 – 01 lub
na aparat zgłoszeniowy Sekcji Kryminalnej w Myślenicach –
(12) 272 – 06 – 31 (anonimowo). Zapewniamy pełną dyskrecję
– apeluje asp. Szymon Sala.
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Z udziałem Magdy Sokołowskiej – Gawrońskiej i Leszka Pniaczka

Multimedialny
„Brat naszego Boga”
Po świetnie przyjętych przez publiczność i krytyków przedstawieniach „Dzikie łabędzie” i „Koziołek Matołek” z udziałem m. in. osób niewidomych i niedowidzących, krakowski teatr, kierowany przez znanego i lubianego aktora Artura Dziurmana, przygotował multimedialny dramat Karola Wojtyły „Brat naszego Boga”.

Wspomniane projekty integracyjne to świetnie sprawdzające się
pomysły wspomnianego aktora.
Bajki Andersena oraz Makuszyńskiego spowodowały, iż każda kolejna premiera na scenie w podziemiach teatru przy ulicy Szewskiej
jest wydarzeniem artystycznym
długo oczekiwanym przez miłośników Melpomeny. W każdym z nich
swój udział mają, co istotne, aktorzy
związani z regionem myślenickim. –
Rola Koziołka Matołka – wspomina
16

urodzony w Myślenicach i nadal
zresztą związany z tym miastem Leszek Pniaczek – była dla mnie wielkim wyzwaniem aktorskim; było to
dynamiczne przedstawienie multimedialne w reżyserii mojego kolegi ze
studiów Artura Dziurmana. Kosztowało mnie to sporo wysiłku, nie miałem chwili wytchnienia na scenie, a
za partnerów miałem wspaniale grających amatorów, słabo widzących
albo też w ogóle. Bywa, iż w spektaklu „Brat naszego Boga” również

występuję, ale na zasadzie zastępstwa. Artur Dziurman, popularny aktor znany chociażby z seriali „Fala
zbrodni”, „Klan”, „Kryminalni”,
związany etatowo ze Starym Teatrem, przygotował trudny dramat Karola Wojtyły. – Projekty integracyjne
z osobami niewidomymi są dla mnie
absolutnie najważniejsze – tłumaczy
Artur Dziurman. – Próby trwały ponad dwa miesiące. Od początku do
końca sam wymyśliłem cały spektakl,
który ma być jasny, klarowny i zro-

zumiały dla każdego. Zarówno dla
rektora uniwersytetu, jak i dla pani
Marysi sprzedającej obwarzanki. W
pracach nad inscenizacją brała także
udział znana krakowska aktorka
Magdalena Sokołowska – Gawrońska, jeszcze do niedawna mieszkająca w poddobczyckich Stojowicach,
w domu położonym tuż nad wodami
Zalewu Dobczyckiego. Po śmierci
męża, cenionego reżysera telewizyjnego i filmowego Włodzimierza
Gawrońskiego, aktorka znana chociażby z występów w legendarnym
Teatrze Cricot 2 Tadeusza Kantora,
co prawda przeniosła się do Podwawelskiego Grodu, ale miłość do Dobczyc i ludzi tamże mieszkających
każe jej minimum raz w tygodniu
lub też częściej bywać w tym mieście. Niemal bezpowrotnie zakochana w Dobczycach, aktywnie
działa w tamtejszym Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych Ispina,
uhonorowanym w 2007 r. Nagrodą
Starosty Myślenickiego w dziedzi-
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nie kultury i sztuki, jak również w Izbie Gospodarczej Dorzecza Raby;
gdzie z ramienia Zarządu, w którym
zasiada, odpowiada za sprawy artystyczne, sprowadzając do tego miasta
znanych krakowskich artystów –
ostatnimi czasy z recitalem w ramach
„Dobczyckiego Przystanku Gwiazd”
wystąpił Leszek Długosz, Andrzej
Sikorowski, Anna Dymna, niedawno
dla powodzian śpiewał też Zbigniew
Wodecki. – Gram w przedstawieniu
– opowiada Magda Sokołowska –
Gawrońska, laureatka plebiscytu
Dziennika Polskiego „Osobowość
Ziemi Myślenickiej” sprzed 2 lat –
dwie role: żebraczki oraz siostry albertynki. Zdjęcia do tego spektaklu
kręciliśmy w klasztorze benedyktynów w Tyńcu. Piwnice klasztoru zagrały ogrzewalnię, gromadzącą
ubogich i nędzarzy. Sekwencje filmowe przenikają to, co się dzieje na
scenie. – Z Madzią współpraca jak
zawsze jest więcej niż poprawna –
mówi Artur Dziurman – ale to prze-

cież jest pełną gębą profesjonalistka. Madzia gra żebraczkę,
herszta grupy ubogich i to jest
barwna postać; potem przeistacza
się w zakonnicę, również z mocnym
charakterem. Czy to na planie, czy
na scenie jest zdyscyplinowana i
cierpliwa, świetnie wkomponowała
się w kilkunastoosobową grupę wykonawców. W główną rolę brata Alberta wciela się Maciej Jackowski,
aktor Teatru Słowackiego. Wspomniany spektakl z udziałem niepełnosprawnych aktorów będzie można
niebawem obejrzeć na scenie MOKiS-u w Myślenicach podczas specjalnej konferencji poświęconej tematowi
zatrudniania
osób
niepełnosprawnych (16 kwietnia,
godz. 12), a także w Dobczycach
(24 kwietnia, godz. 17 sala gimnastyczna Zespołu Szkół im. Witolda
Wyspiańskiego). Do Dobczyc Scena
Moliere zawita na osobiste zaproszenie dyrektor „Wyspiańskiego”
Beaty Dudek.

17

Na Plus marzec 2010

Jestem sławna!
Jedna z miejscowości, w której
znajduje się siedziba gminy, nazwana została moim imieniem.
Inne miasto, znane w całej Polsce
– i nie tylko – wprawdzie nieco
pieszczotliwie, ale również sięgnęło
po moje imię. Podobnie nazwano
kluby sportowe w Dobczycach i
Książnicach Wielkich. Wprawdzie
nie przynoszą mi większych splendorów (brak znaczących sukcesów
sportowych), ale przecież starają
się, tak jak Ja to onegdaj czyniłam.
Nawet Spółdzielnie Inwalidów w
Myślenicach i Sieprawiu mają
w nazwie moje imię. O mojej popularności świadczy też fakt, że z
mojego imienia korzystają związki gmin położonych na terenie moich dorzeczy górnych i dolnych, a
także Izba Gospodarcza z siedzibą
w Dobczycach. Nie wspomnę już o
nazwach fermy szynszyli, firmy
budowlanej, łowiska pstrąga, czy
też spółki z ofertami mieszkaniowymi. Duma moja zezwala mi
również sądzić, że takie zagra-
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niczne nazwy jak: Raabs, Rab, Rabac czy Rabisa zaczerpnięte zostały
z tego samego źródła, z którego i ja
biorę początek! Zapewne, li tylko
i wyłącznie przez niedopatrzenie
mianem raba określano dawniej
niewolnika. Ciekawa jestem też
okrutnie, jak się czuje moja bliźniacza siostra, przepływająca przez
Austrię i Węgry, zasilająca przy
okazji Dunaj. Wielce też musi się
utrudzić, tocząc swe wody, częściowo udostępnione żegludze, korytem o długości około 400 km.
Moje imię można znaleźć nawet
w Internecie...
A teraz po wstępnej autoreklamie przedstawiam się – to właśnie
JA, RZEKA RABA, czyli „szalona, nieujarzmiona“! Od pradziejów,
niczym kosmyki splatające się
w jeden warkocz, dopływały do
mnie cieki i strumyczki z rejonu
Rabskiej Góry i Obidowej, z wysokości około 758 m n.p.m. Tutaj
narodziłam się i nabrałam mocy.
Niejako po drodze znalazły u mnie

przytulisko moje dopływy: Krzczonówka, Kasinka, Kaczanka, Trzebuńka, Bysinka, San. Zapewne
wiedzione ciekawością, po sąsiedzku, z prawej strony, wspomagają mnie: Kasinka, Suszanka,
Krzywica, Kobylok, Bulinka, Trzemeśnianka oraz Krzyworzeka
(Smarkana). Tę ostatnią wspominam przez sentyment, jako że wpada do mnie już poza moim obecnym jarzmem (częściowo wszakże
płynie przez gminę dobczycką).
Nietaktem z mojej strony byłoby
pominięcie Tatarówki z jej licznymi bobrowymi żeremiami. Chylę
również czoło przed Stradomką,
moim największym prawobrzeżnym dopływem.
Z dumą i powagą od zarania
czasów spoglądają na mnie wyniosłe szczyty Beskidów: Luboń,
Szczebel, Koskowa Góra, Ukleina... Dlatego od początku istnienia
mojej pradoliny i stopniowego powstawania terasów obmywałam
ich podnóża, przy wtórze szumu

pierwotnej puszczy karpackiej. Do
tego doborowego towarzystwa dołączyć muszę odwiedzane przeze
mnie osady – Rabę Wyżną, Rabkę,
Pcim, Myślenice, no i oczywiście
– Dobczyce. Spokojniej już penetruję rejony Gdowa i Bochni, w
końcu w miejscowości Ujście Solne witam się z moją potężną siostrzycą – Wisłą, uff! Można stracić
wiele energii po przepłynięciu około 137 km.
Minęły tysiące lat, a może i
więcej, aż w końcu naukowcy krok
po kroku fachowo udowodnili mi,
że cała moja zlewnia zajmuje obszar 1537 km2., a mój bieg podzielili na trzy części:
górny: w obrębie Beskidów, o
długości 60 km i średnim spadku
8,5 proc.,
środkowy: w rejonie Pogórza, o
długości 34 km i spadku zmniejszonym do 2,3 proc.
dolny: w obrębie Kotliny Sandomierskiej, gdzie nurt mój ma 43
km, o usypiającym, zaledwie 0,6
procentowym spadku.
Pochwalić się jednak mogę, że
aż 86 proc. mojego dorzecza znajduje się w strefie karpackiej, co
podkreśla mój harnasiowy charakter. Szkoda tylko, że na odcinku
końcowym, w pobliżu ujścia (około 19 km) nikt mnie nie zasila życiodajną wodą, z wyjątkiem ścieków przemysłowych oraz wód powierzchniowych. Może dlatego też
w tym rejonie jestem taka leniwa,
bo zmęczona harcami w górnych
odcinkach.
Ha! Ha! W przeszłości poczynałam sobie wcale nieźle, na przykład w lipcu 1934 r. podniosłam
swój stan do 520 cm.
Pech chciał, że na przeszkodzie stanął mi drewniany most w
Dobczycach, więc ze złości rzuciłam go na kolana! Z kolei w 1951
r. w ramach rewanżu obniżyłam
swój poziom zaledwie do 60 cm.
Jeżeli chciałam, to pustoszyłam wszystko na swojej drodze.
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JAN PIWOWARCZYK,
właściciel firmy
remontowo-budowlanej
PIWOWARCZYK w Kornatce.
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– Miałem szczęście należeć – byłem w grupie inicjatywnej – do grona założycieli Izby przed 6 laty
Izby, od tamtych dni minęło dobrych kilka lat. Po okresie docierania się Izba
stała się, co sprawia mi satysfakcję, liczącym w regionie samorządem
gospodarczym. Dzięki tej właśnie Izbie wielu przedsiębiorców miało okazję
poznać się, nawiązane zostały kontakty, przekładające się wielokrotnie na
ścisłą współpracę. Nasza Izba stawia na szkolenia, doradztwa, realizuje ciekawe projekty unijne. W naszym działaniu ważny jest tzw. protekcjonalizm
lokalny – poznajemy się wzajemnie i zaczynamy między sobą współpracować!

Fragment przygotowywanej do
druku publikacji Leszka Kawalca
„Założono mi jarzmo”
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Wdrażanie Lokalnej
Strategii Rozwoju

Umowa podpisana z Urzędem
Marszałkowskim w listopadzie 2009
r. otworzyła możliwość rozpoczęcia
wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Turystycznej Podkowy poprzez rozpoczęcie naborów
w ramach osi 4 Leader PROW
2007-2013. W skład LGD wchodzą –
przypomnijmy – miasto i
gmina Dobczyce, gminy Siepraw, Raciechowice, Wiśniowa,
Pcim.
– W IV kwartale 2009 r.
ogłosiliśmy nabory na Małe
Projekty i Odnowę Wsi oraz
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Natomiast w
bieżącym roku uruchomimy Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz ponowimy nabory na
Małe Projekty i Odnowę Wsi oraz
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. W celu prawidłowego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju prowadzimy w każdej z naszych
gmin, wchodzących w skład Stowarzyszenia, spotkania informujące o
LSR. Przez te spotkania pobudzamy do
aktywizacji mieszkańców naszego obszaru oraz informujemy o możliwości
i zasadach składania wniosków. W
bieżącym roku będą także prowadzone takie działania. Planujemy wy20

dawać broszury o bieżącej działalności naszego LGD, które pomogą w
przygotowaniu się do aplikowania
środków unijnych – mówi prezes
Stowarzyszenia Turystyczna Podko-

wa Jan Lenczowski. Lokalna Grupa
Działania „Turystyczna Podkowa“
jest instytucją pośredniczącą w ramach
Osi 4 LEADER wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia będzie możliwe ubieganie się z PROW
2007-2013 na poszczególne działania:
– Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, w której beneficjentem może być osoba fizyczna

ubezpieczona w KRUS jako rolnik,
małżonek rolnika lub domownik. Refundacji podlega 50 proc. kosztów
kwalifikowanych.
– Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, w których beneficjentem
może być osoba fizyczna, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej,
która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo, zatrudniające poniżej 10 osób i mające
obrót nie przekraczający równowartości w zł 2 mln euro. Refundacji podlega także 50 proc.. kosztów kwalifikowanych.
– Odnowa i rozwój wsi, gdzie beneficjent to osoba prawna, jak między
innymi gmina, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa, mająca status organizacji pożytku publicznego. Dla tego działania
przewidywana jest refundacja na poziomie 75 proc. kosztów kwalifikowanych.
– Małe projekty, w których beneficjentem mogą być osoby fizyczne zamieszkujące obszar objęty LSR lub
wykonujące działalność gospodarczą
na tym obszarze, a także organizacje
pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne związków wyznaniowych i kościołów, posiadające siedzibę na obszarze
działania LGD lub działające
na obszarze LGD. Tutaj refundacji podlega 70 proc. kosztów
kwalifikowanych.
Informacja o naborach ukaże się
na naszej stronie internetowej www.turystycznapodkowa.pl. Zainteresowane
osoby prosimy o kontakt. Wszelkie
informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0122746299, albo wysyłając e-mail na adres biuro@turystycznapodkowa.pl z zapytaniem.
Zbigniew Sanowski
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ROBERT ŚLĘCZKA,
właściciel restauracji MOZAIKA w Dobczycach.
– W Izbie Gospodarczej znajduję się od samego początku jej istnienia. Przystępowałem
do niej z przekonaniem, że jest to dla nas przedsiębiorców – właścicieli małych lub większych firm – bardzo potrzebny organ. Miał to być samorząd gospodarczy, reprezentujący interesy przedsiębiorców w relacjach chociażby z władzami lokalnymi różnego szczebla.
Poza tym wszystkim liczyłem na różnego rodzaju szkolenia, porady prawne itp. I muszę teraz powiedzieć, że się nie zawiodłem. Są różnego rodzaju szkolenia, jest możliwość uzyskania różnych porad, wiem ponadto, że w Izbie znajdę zawsze wsparcie organizacyjne. Dzięki Izbie poznałem wielu ciekawych
przedsiębiorców.
ZBIGNIEW GŁADYSZ,
właściciel firmy DeJong z Jawornika.
Byłem pierwszym prezesem Izby Gospodarczej Dorzecza Raby. Grono osób zaangażowanych w ten projekt było pełne energii i nowych pomysłów, a pomoc przy powstaniu Izby
ze strony burmistrza Marcina Pawlaka okazała się nieoceniona. Izba w 2004 r. po raz
pierwszy organizowała Dni Dobczyc i to święto miasta miało całkowicie inną jakość niż wszelkie imprezy wcześniej organizowane. Uznać je należy jako wielki sukces. Ja organizowałem pierwsze biuro
Izby, a odchodząc z funkcji prezesa pozostawiłem Izbę z pierwszym podpisanym i przygotowanym do realizacji
programem ze środków UE na kwotę ponad 400 tysięcy złotych. Do tej pory jestem członkiem Zarządu i praca
dla Izby dla przedsiębiorców w niej zrzeszonych jest dla mnie wielka frajdą, daje mi mnóstwo satysfakcji, a
osoby pełniące wszelkie funkcje we władzach Izby są wspaniałe, pełne energii i chęci pracy na rzecz innych.
Prowadzę działalność gospodarczą już od ponad 17 lat, ale przełom lat 2008/2009 był dla mnie najtrudniejszym okresem, a kryzys powiązany głownie ze zmianami kursowymi spowodował znaczne straty. Dla
wszystkich importerów czas ten był jednym z najgorszych w ostatniej dekadzie. Do tej pory odczuwamy mocno
skutki tego okresu. Wierzę jednak, że sytuacja ta zmieni się w niedługim czasie. Ważnym elementem jest stabilizacja, także kursów walutowych.
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Projekt współﬁnansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

„Akademia mikro i małych przedsiębiorstw”

Kto może zostać uczestnikiem projektu?
Przewiduje się łączny udział 305 dorosłych osób. Każda osoba weźmie udział w co najmniej dwóch
różnych szkoleniach. Osoby te musza być samozatrudnione lub zatrudnione na etat bądź umowy cywilno – prawne w sektorze mikro i małych przedsiębiorstw z powiatów na terenie woj. małopolskiego.
Co oferuje projekt?
Niniejszy projekt to ogromna szansa rozwoju dla mikro i małych firm oraz ich pracowników.
Projekt przełamuje bariery:
– geograficzną, szkolenia nie w Krakowie tylko na terenie powiatu myślenickiego i wadowickiego
– finansową, szkolenia aż w 80 % dofinansowane.
Szkolenia w tematach:
BHP – 1 dniowe
Techniczno – prawne z zagadnieniami prawa pracy, prowadzenia księgowości, prawa budowlanego, HACCP, ekologicznych rozwiązań w budownictwie i instalatorstwie – każde
szkolenie 2 dniowe
Komputerowe z zagadnieniami obsługi pakietu Office - 2 dniowe
Dobre praktyki biznesowe – profesjonalna obsługa klienta, doskonalenie umiejętności
sprzedażowych, techniki marketingowe, negocjacje, obsługa sekretarska, zarządzanie
strategiczne - 2 dniowe
Kurs języka angielskiego (początkujący i zaawansowany z elementami jęz. biznesowego,
j. ang w hotelarstwie i gastronomii,) po 100 godzin każda grupa
Rekrutacja
Rekrutacja do projektu jest jawna i otwarta, skierowana do wszystkich zainteresowanych spełniających kryteria formalne. Szczegółowych informacji udzielamy osobiście, telefonicznie i droga elektroniczną.

Biuro Projektu LIDER
Izba Gospodarcza Dorzecza Raby
32-410 Dobczyce, ul. Podgórska 1
tel. 12 271 17 31
tel. kom. 609 58 08 66
e-mail biuro@igdr.pl
www.igdr.pl

Biuro Projektu PARTNER
Izba Gospodarcza w Sułkowicach
32-440 Sułkowice, Rynek 6
tel. 12 274 22 75
tel. kom. 506 05 50 35
e-mail sig@sulkowice.pl
www.sig.sulkowice.pl

Koordynator projektu: Joanna Bobowska,
e-mail: bojoanna@interia.pl, tel. 601 52 78 20
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