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„Flesz Powiatu Myślenic-
kiego” to nowe źródło in-
formacji dla wszystkich, 
którzy chcą być na bie-
żąco ze zmianami zacho-
dzącymi w naszej małej 
ojczyźnie. Będziemy po-
kazywać Wam konkrety 
– zaplanowane i zrealizo-
wane inwestycje, a także 
realne korzyści płynące  
z każdego naszego przed-
sięwzięcia. Pierwsze wy-
danie to podsumowanie 
zaledwie kilku miesięcy 
naszej pracy dla Was. 

Dbając o Wasz komfort, 
oddaliśmy przed waka-
cjami do użytku nowy 
budynek starostwa przy 
ul. Drogowców 2A. Wy-
budowany od podstaw 
nowoczesny gmach speł-
nia wszelkie standardy 
europejskie. Mam na-
dzieję, że zastosowane 
rozwiązania sprawią, że 
szybko i komfortowo bę-
dziecie w nim załatwiać 
swoje urzędowe sprawy. 

Dodatkowo po 16 latach dzięki naszym staraniom do Myślenic wrócił Terenowy 
Punkt Paszportowy. 

Z naszego biuletynu dowiecie się także o minionych i trwających inwestycjach  
w szpitalu powiatowym w Myślenicach oraz o zmianach na drogach naszego powia-
tu. Zdrowie i infrastruktura drogowa to dla nas tematy priorytetowe – istotnym jest 
dla nas dbanie o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo. 

Od ponad pół roku społeczność naszego powiatu wspólnie pomaga uchodźcom 
z Ukrainy, a także tym, którzy pozostali w ogarniętym wojną kraju. Jestem Wam 
wdzięczny za każdy gest dobrej woli. Wasze zaangażowanie i chęć wspierania po-
trzebujących są godne najwyższego uznania. Jestem dumny, że mogę jako Starosta 
służyć tak szlachetnym ludziom jak Wy!

Już nie raz pokazaliśmy, że tylko dobra współpraca z mieszkańcami może przynieść 
wymierne efekty. Ta idea przyświeca również tej nowej formie komunikacji z Wami. 

Życzę miłej lektury!

 

Józef Tomal 
Starosta Myślenicki 

Drodzy Mieszkańcy, 
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

Nieodpłatna pomoc prawna
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FLESZ POWIATU  
MYŚLENICKIEGO ZDROWIE 

Od 2021 roku Powiat Myślenicki z sukcesem realizu-
je program „Zdrowa Rodzina”. Jest on skierowany 
przede wszystkim do najmłodszych mieszkańców 
naszego powiatu, a także ich bliskich. Warto dodać, 
że jest to autorski projekt, który cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem nie tylko wśród mieszkańców, ale 
także innych samorządów w Polsce. 

Podczas pierwszej edycji projektu przeznaczono ponad 500 
tysięcy złotych na szereg programów profilaktycznych. Sko-
rzystało z nich blisko 3 tysiące mieszkańców. 

Największą popularnością cieszył się program profilaktyki 
raka płuc – chętnych było dwa razy więcej, niż zakładaliśmy.  
W tej sytuacji Starostowie podjęli decyzję o zwiększeniu 
środków zadania o 60 tysięcy złotych. 

Na drugim miejscu, jeśli chodzi o zainteresowanie mieszkań-
ców, znalazł się program profilaktyki następstw dysplazji sta-
wów biodrowych u niemowląt. 

W tym roku w ramach projektu zostaną zrealizowane nastę-
pujące programy:

• Profilaktyka próchnicy – w 12 gabinetach szkolnych zo-
stanie zalakowanych 5 500 zębów. Koszt: 110 000 zł. 

• Program profilaktyki sepsy – szczepień przeciw meningo-
kokom typu A, C, W, Y – zaplanowana liczba szczepień to 
663.

• Program profilaktyki sepsy – szczepień przeciw meningo-
kokom typu B – zaplanowana liczba szczepień to 270. 

• Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkie-
go HPV – zaplanowana liczba szczepień to 132.

• Program profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy 
– planowana liczba osób do objęcia zadaniem: 193 osoby  
w pakiecie podstawowym oraz 64 osoby w pakiecie roz-
szerzonym. 

• Program profilaktyki raka płuc – planowana liczba osób 
objętych zadaniem: 322, w tym 93 konsultacje lekarskie. 

• Program profilaktyki następstw dysplazji stawów bio-
drowych u niemowląt – planowana liczba niemowląt do 
objęcia zadaniem: 600. 

• Edukacja z zakresu pierwszej pomocy – realizacja szkoleń 
dla młodzieży. 

W 2022 r. na realizację projektu „Zdrowa Rodzina” zaplanowa-
no 618 240 zł, w tym: 473 200 zł z budżetu powiatu, 76 000 zł 
w ramach dotacji gmin oraz 69 040 zł z budżetu województwa 
małopolskiego.

Z naszym projektem rodzina może pozyskać na 
zdrowie nawet ok. 3500 zł rocznie – mówi Rafał 
Kudas, Wicestarosta Myślenicki. – Wiemy, jak waż- 
ne dla każdego jest zdrowie dzieci, stąd większa 

liczba programów dedykowana jest najmłodszym – tłumaczy. 

Niemal 10 tys. dzieci zaszczepionych  
przeciw meningokokom typu C

W 2021 r. powiat myślenicki został dwukrotnym 
laureatem konkursu „Zdrowy Samorząd”. Za szcze-
pienia przeciw meningokokom typu C docenili nas 
zarówno eksperci, jak i internauci. 

Program szczepień realizowany jest od 2008 r., kiedy 
na terenie jednej z gmin powiatu zmarło dziecko chore 
na sepsę meningokokową. Wówczas ze Starostą podję-
liśmy decyzję o finansowaniu zakupu szczepionek dla 
dzieci. Zaprosiliśmy do współpracy samorządy gminne 
i lekarzy pediatrów działających w ramach opieki POZ 
– wspomina Małgorzata Bajer, Kierownik Wydziału 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. – Od 2008 roku 
udało się zaszczepić blisko 10 tysięcy dzieci – dodaje. 

Za pośrednictwem strony: 

www.zdrowie.myslenicki.pl 

możesz zapisać siebie lub swoje dziecko do udziału 
w bezpłatnych programach z projektu „Zdrowa Ro-
dzina”. 

Ponad pół miliona złotych  
w trosce o zdrowie  
mieszkańców powiatu
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SZPITAL

W ostatnich 3 latach przyjął ponad 32 tysiące pacjen-
tów. Jest sukcesywnie unowocześniany i doposażany 
w specjalistyczny sprzęt. Szpital w Myślenicach to 
bez wątpienia jedna z wizytówek naszego powiatu. 

Nasza powiatowa placówka jest jedną z niewielu w Małopol-
sce, które mają swój oddział zakaźny i po wybuchu pandemii 
Covid-19 nie zamknęły się na przyjęcia pacjentów zakaźnych 
również z innymi dolegliwościami. Warto dodać, że szpital 
świadczy pełne zabezpieczenie „zakopianki”, z której dzien-
nie korzystają tysiące ludzi. W okresie zimowym szpital w My-
ślenicach zapewnia również opiekę osobom poszkodowanym 
na stokach narciarskich w Małopolsce. 

Nowa jakość ortopedii

Pod koniec pierwszego półrocza otworzono zmodernizowa-
ny oddział chirurgii ogólnej szpitala w Myślenicach, którego 
remont rozpoczął się we wrześniu 2021. Duże zmiany miały 
miejsce również na oddziale ortopedii. Wymieniono tam m.in. 
instalacje elektryczne oraz zamontowano drzwi i ścianki alu-
miniowe dostosowane do wymogów przeciwpożarowych. 
Oddział liczy 18 łóżek. Wykonywane są na nim m.in. zabiegi 
protezoplastyki stawów biodrowych i chi-
rurgii ręki. Specjalizuje się również w wie-
lospecjalistycznym leczeniu złamań kości 
i stawów.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 980 
tysięcy złotych. Powiat Myślenicki przeka-
zał na ten cel 955 tysięcy złotych. 

Niedawno spotkaliśmy się w murach szpi-
tala, by dokonać otwarcia zmodernizowa-
nego oddziału chirurgii ogólnej. Cieszę się, 
że możemy pochwalić się kolejnym zmo-
dernizowanym oddziałem, który świadczy 
usługi medyczne na wysokim poziomie. To 
kolejne rozwiązanie w naszym szpitalu, któ-
re niewątpliwie usprawni proces diagnozy  
i leczenia – podkreśla Starosta Józef Tomal.

Zmiany na oddziale wewnętrznym

Obecnie w szpitalu realizowana jest rozbudowa i moderniza-
cja oddziału wewnętrznego wraz z intensywną opieką kardio-
logiczną. Zaplanowano m.in.: całkowitą wymianę wentylacji 
mechanicznej i klimatyzacji, a także prace związane z insta-
lacją elektryczną. W ramach oddziału powstanie również sala 
opieki kardiologicznej.

Nowoczesna sala nadzoru kardiologii oraz sale, z których każda 
będzie wyposażona w węzeł sanitarny, to marzenie personelu  
i pacjentów. Na oddziale powstaną także sale ze śluzami izola-
cyjnymi, umożliwiające leczenie pacjentów z chorobami zakaź-
nymi – mówi Adam Styczeń, dyrektor SP ZOZ w Myślenicach.

Ta modernizacja jest konieczna, o czym świadczą 
liczby osób hospitalizowanych w poprzednich la-
tach. Chcemy leczyć pacjentów w warunkach na 
poziomie europejskim – tłumaczy Kazimierz Pa-
nuś, Radny Powiatu Myślenickiego. Zakończenie 

inwestycji planowane jest na styczeń przyszłego roku. Jej 
całkowity koszt to ponad 6,7 mln złotych. Kwota dotacji w wy-
sokości ponad 650 tys. złotych pochodzi z budżetu powiatu.

Na ukończeniu jest rozbudowa infrastruktury tlenowej w szpi-
talu o 52 metry. Koszt tej inwestycji to 50 000 zł. 

Szpital powiatowy  
w Myślenicach – obiekt  
o europejskim standardzie! 
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FLESZ POWIATU  
MYŚLENICKIEGO SUKCESY POWIATU

Związek Powiatów Polskich już po raz 10. docenił 
wyróżniający się nie tylko w skali regionu rozwój po-
wiatu myślenickiego. Otrzymaliśmy tytuł „Laureata 
Rankingu Powiatów 2021”, który odebrali Starosta 
Józef Tomal i Wicestarosta Rafał Kudas. Co ważne –  
w swojej kategorii wyprzedziliśmy inne małopolskie 
powiaty!

Ogólnopolski Ranking Powiatów to forma uhonorowania 
najlepszych, najbardziej rozwojowych samorządów powiato-
wych w Polsce. Ocena danego samorządu jest dokonywana  
w oparciu o obiektywne i kompleksowe kryteria.

W kategorii „powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców” powiat 
myślenicki zajął 9. miejsce, czym potwierdził przynależność 
do ogólnopolskiej czołówki. Ponownie wyprzedził pozostałe 
samorządy powiatowe z Małopolski. Powiat chrzanowski zajął 
13. miejsce, powiat krakowski – 15., a pozostałe małopolskie 
powiaty trafiły do trzeciej dziesiątki zestawienia. 

Ten tytuł jest docenieniem naszych wysiłków, ale przede 
wszystkim obiektywną oceną dokonań powiatu myślenickiego. 
Otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii obejmującej powiaty 
o największym potencjale rozwojowym – mówi Wicestarosta 
Myślenicki Rafał Kudas. – Pozyskane fundusze unijne i krajowe 
oraz środki z budżetu powiatu wydatkowaliśmy na inwestycje  
i projekty zrealizowane w kluczowych obszarach funkcjono-
wania i aktywności naszego samorządu. Rok 2021 był czasem 
konsekwentnie prowadzonej polityki rozwoju oraz efektywnej 
realizacji przypisanych zadań publicznych na rzecz lokalnej spo-
łeczności i dobra wspólnego – podsumowuje.

Wsparcie szkolnictwa  
i służby zdrowia dzięki  
funduszom unijnym
Władze powiatu myślenickiego od dawna angażu-
ją się we wsparcie szkolnictwa zawodowego. Jedno  
z takich działań zostało docenione w plebiscycie 
„Fundusze Europejskie są w Małopolsce” i uznane 
za najlepszą inicjatywę wspartą środkami unijnymi  
w naszym regionie!

Przy Zespole Szkół w Dobczycach działa Centrum Kompe-
tencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej. 
Oferuje ono m.in. specjalistyczne kursy, szkolenia oraz staże  
i praktyki u przedsiębiorców z powiatu myślenickiego. To wła-
śnie projekt, którego celem było wsparcie rozwoju tej placów-
ki z wykorzystaniem środków z UE, został doceniony w plebi-
scycie „Fundusze Europejskie są w Małopolsce”. 

W ramach projektu kupiono specjalistyczny sprzęt do funk-
cjonujących w CKZ pracowni. Wszystko po to, by uczniowie 
szkół zawodowych działających w naszym powiecie byli jak 
najlepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy i pozyskali 
umiejętności, które pozwolą im znaleźć stabilne zatrudnienie. 

Całkowita wartość projektu to 2 035 680 zł. Nasz powiat pozy-
skał środki unijne na jego realizację z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego w wysokości 1 730 
328 zł – wyjaśnia Starosta Józef Tomal. 

Wyróżnienie dla szpitala

W plebiscycie został doceniony również szpital powiatowy  
w Myślenicach. Zajął on trzecie miejsce za realizację projektu 
„Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ 
w Myślenicach dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii, Centralnej Sterylizatorni, Diagnostyki Obrazo-
wej wraz z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej”. 

W ramach inwestycji rozbudowano i kompleksowo zmoder-
nizowano oddział. Kupiono też nowoczesne wyposażenie – 
m.in. kardiomonitory modułowe wraz z centralą monitorującą, 
defibrylator, respirator transportowy, aparaty do ogrzewania 
pacjentów, ssaki elektryczne, pulsoksymetry transportowo-
-sanitarne, bronchofiberoskop, aparat do leczenia nerkoza-
stępczego, systemy infuzyjne, elektrokardiograf, łóżka stero-
wane elektronicznie do intensywnej terapii z wyposażeniem, 
wózki diagnostyczno-transportowe dla pacjentów leżących 
oraz macerator. 

Całkowita wartość projektu to ponad 10 milionów złotych. 
Dotacja w wysokości prawie 1,5 miliona zł pochodziła z bu-
dżetu powiatu. 

Powiat myślenicki  
nagrodzony za dynamiczny  
rozwój
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Ostatnie miesiące przyniosły ważne zmiany na dro-
gach powiatu myślenickiego. Poniżej podsumowuje-
my najważniejsze inwestycje, dzięki którym zwięk-
szy się bezpieczeństwo pieszych i kierowców. 

Sułkowice i Brzezowa zmodernizowane

Z początkiem wakacji Zarząd Powiatu odebrał kolejne in-
westycje drogowe istotne dla mieszkańców. W Sułkowicach  
i Brzezowej prace obejmowały m.in.: budowę chodnika, kana-
lizacji deszczowej, nową nawierzchnię jezdni, oznakowanie 
oraz przejście dla pieszych wraz z azylem. Łączna wartość in-
westycji to ponad 2,2 mln złotych. 

Naszym celem jest stworzenie bezpiecznej i komfor-
towej sieci dróg powiatowych. Dobra współpraca  
z władzami powiatu ma swoje wymierne efekty –  
mówi Andrzej Pułka, Radny Powiatu Myślenickiego.

Ważna inwestycja dla mieszkańców Myślenic

Kolejną inwestycją zakończoną sukcesem okazała się przebu-
dowa ul. K. Wielkiego w Myślenicach. Mieszkańcy od lat cze-
kali na poprawę bezpieczeństwa końcowego odcinka tej ulicy. 

Wykonano tam prace związane m.in. z budową chodnika  
i utworzeniem bezpiecznego przejścia dla pieszych z azylem, 

BEZPIECZEŃSTWO

220 tysięcy złotych – to kwota, jaką tylko w tym 
roku Starostwo Powiatowe w Myślenicach wsparło 
ochotniczych i zawodowych strażaków. Ostatnie lata 
pokazały, że ich pomoc jest na wagę złota nie tylko  
w momentach, gdy dochodzi do wypadku czy pożaru. 

Starostwo Powiatowe w Myślenicach przekazało 100 tysięcy 
złotych na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-
-gaśniczego typu GBARt dla Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej. Pojazd został włączony do pododdziału 
bojowego jednostki ratowniczo-gaśniczej w Myślenicach.

Specjalistyczne wyposażenie pojazdu ułatwi myślenickim 
strażakom nie tylko walkę z ogniem, ale też działania z za-
kresu ratownictwa technicznego, chemiczno-ekologicznego, 
medycznego, poszukiwawczo-ratowniczego, wodnego i wy-
sokościowego.

Dodatkowo tuż przed wakacjami podpisano umowy z 12 jed-
nostkami Ochotniczej Straży Pożarnej z naszego powiatu. Są 
to jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Głogoczowa, 
Myślenic Śródmieścia KSRG, Myślenic – Górnego Przedmie-
ścia, Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Myślenice, Sułkowic, 
Stadnik, Rudnika, Czechówki, Kwapinki, Lubnia, Zawadki i Lip-
nika. Każda z nich otrzymała wsparcie w wysokości 10 tys. zł 
na zakup wyposażenia osobistego strażaka i sprzętu ratowni-
czo-gaśniczego, lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. 
Łącznie do strażaków ochotników trafiło więc 120 tys. złotych. 

Od 2019 r. Powiat Myślenicki wsparł służby dbające o bezpie-
czeństwo mieszkańców kwotą blisko 600 tysięcy złotych. Pie-
niądze otrzymały następujące jednostki: Komenda Powiatowa 
Policji, Malta Służba Medyczna oraz wcześniej wspomniane: 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej i jednostki 
OSP z terenu naszego powiatu.

Dotacje dla strażaków Stawiamy na bezpieczeństwo  
w ruchu drogowym
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FLESZ POWIATU  
MYŚLENICKIEGO

zatokę autobusową i parkingową. W całości wykonano także 
odwodnienie. Wartość prac wyniosła ponad 2 mln złotych.

To kolejna ważna inwestycja w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa na terenie Myślenic. Dziękuję za 
owocną współpracę Staroście Józefowi Tomalowi 
oraz Radnym: Maciejowi Ostrowskiemu, Kazimie-

rzowi Panusiowi i Piotrowi Ceranowiczowi – mówi Rafał Kudas, 
Wicestarosta Myślenicki. 

Dwa nowe przejścia dla pieszych w Drogini

Od kilku lat Starostwo Powiatowe w Myślenicach realizuje 
Program Bezpiecznych Przejść dla Pieszych. W pierwszym 
półroczu zwykłe przejścia dla pieszych w Drogini przekształ-
ciliśmy w nowe, z tzw. „wyspą azylu”. Dodatkowo wykonano 
prace związane z budową i przebudową chodników oraz zmie-
niono nawierzchnię. Łączna wartość zadania to blisko 300 ty-
sięcy złotych. 

Droga Tenczyn-Glisne w przebudowie

Rozpoczęła się długo wyczekiwana inwestycja polegająca na 
przebudowie wraz z rozbudową drogi powiatowej w miejsco-
wości Tenczyn. 

Zakres prac obejmuje poszerzenie jezdni wraz z wykonaniem 
nakładki bitumicznej, wykonanie chodnika, zjazdów, parkin-
gu oraz kanalizacji opadowej, zatok postojowych, wymianę 
i przedłużenie istniejącego przepustu pod drogą, a także za-
bezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu. 

To jedna z kluczowych inwestycji w powiecie my-
ślenickim w celu poprawy bezpieczeństwa użyt-
kowników tej drogi, a także strategiczne połączenie 
komunikacyjne naszego powiatu z powiatem lima-

nowskim – mówi Jacek Pasiowiec, Radny Powiatu Myślenickiego.

Remont drogi powiatowej Pcim-Krzczonów-Tokarnia

Remont obejmuje trzy odcinki drogi powiatowej. Roboty dro-
gowe polegają na remoncie istniejącej nawierzchni jezdni, 
poboczy, chodników, zatok autobusowych i parkingowych, 
odwodnieniu oraz likwidacji przełomów. W ramach tego pro-
jektu wykonane zostanie również przejście z azylem, dedyko-
wanym oświetleniem i aktywnym oznakowaniem.

Zmodernizowany odcinek drogi przyczyni się do 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym 
miejscu oraz podniesie komfort jazdy podróżują-
cych – zaznacza Edward Zadora, Radny Powiatu 
Myślenickiego.

INFRASTRUKTURA DROGOWA 
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W Dniu Samorządu Terytorialnego odbyło się uroczy-
ste otwarcie nowego budynku Starostwa Powiatowe-
go w Myślenicach. Nie jest to jedyne ułatwienie dla 
mieszkańców – po 16 latach do Myślenic wrócił Tere-
nowy Punkt Paszportowy. 

Stoimy przed nowoczesnym budynkiem, przy-
jaznym mieszkańcom powiatu myślenickiego  
i pracownikom – mówił w Dniu Samorządu Te-
rytorialnego Józef Tomal, Starosta Myślenicki.  

– Mieszkańców naszego powiatu z pewnością ucieszy także fakt, 
że otwieramy dla nich punkt paszportowy – zauważył. 

Nowy budynek Starostwa Powiatowego w Myślenicach to po-
nad 1 800 m2 powierzchni, przeznaczonej w 100% dla miesz-
kańców, by w standardach europejskich i najwyższym pozio-
mie obsługi mogli załatwić swoje ważne sprawy. 

Dostosowaliśmy budynek do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych poprzez nowoczesne windy, toalety, 
drzwi dostosowane dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich. Wyznaczyliśmy także miejsca 

parkingowe dla nich – wylicza Rafał Kudas, Wicestarosta Myśle-
nicki. – Korzystamy z zielonej energii poprzez panele fotowolta-
iczne oraz system zarządzania ciepłem i chłodem. Liczymy na to, 
że wszystkie te udogodnienia pozwolą nam na sprostanie ocze-
kiwaniom mieszkańców i na świadczenie usług na miarę XXI w. –  
dodaje. 

Całkowity koszt inwestycji to blisko 13 milionów złotych.

Nowa jakość obsługi  
mieszkańców w Starostwie  
Powiatowym 

NOWY BUDYNEK
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FLESZ POWIATU  
MYŚLENICKIEGO NOWY BUDYNEK

 
W nowym budynku Starostwa  
przy ul. Drogowców 2A w Myślenicach  
funkcjonują następujące wydziały: 

- Wydział Architektury
- Wydział Komunikacji
- Wydział Mienia i Ochrony Środowiska
- Wydział Geodezji
- Dziennik Podawczy
- Powiatowy Rzecznik Konsumentów
- Terenowy Punkt Paszportowy

Dodatkowo do dyspozycji klientów jest ponad  
80 miejsc parkingowych.
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CZAS NA ROZMOWĘ

Zdawaliśmy sobie sprawę, że ceny gazu i energii będą 
rosły, stąd nasze systematyczne działania w ostatnich 
latach – mówi w rozmowie z „Fleszem Powiatu” Józef 
Tomal, Starosta Myślenicki. – Już dziś oszczędzamy. 
Chcę jednak zapewnić, że na pewno nie zrezygnujemy 
z inwestycji, które zostały zaplanowane na ten rok  
i nie przerwiemy tych, które są rozpoczęte – dodaje. 

W wywiadzie podsumowuje też dotychczasową pomoc 
powiatu myślenickiego dla uchodźców z ogarniętej wojną 
Ukrainy, opowiada o inwestycjach zwiększających bezpie-
czeństwo przeciwpowodziowe oraz wsparciu dla seniorów  
i niepełnosprawnych mieszkańców powiatu.

„FLESZ POWIATU”: Wszyscy Polacy martwią się rekor-
dową inflacją i radykalnymi podwyżkami cen energii elek-
trycznej oraz ogrzewania. Jak dużym wyzwaniem jest ta 
sytuacja dla władz powiatu myślenickiego? Czy może ona 
zmusić Państwa do poszukiwania oszczędności, rezygnacji 
z jakichś inwestycji albo odsuwania ich w czasie?

JÓZEF TOMAL, STAROSTA MYŚLENICKI: Wzrost cen ener-
gii już dzisiaj wymusił na nas pewne działania – np. w dwóch 
szkołach wymieniono nieekonomiczne oświetlenie na ledo-
we. Już dziś oszczędzamy. Chcę jednak zapewnić, że na pewno 
nie zrezygnujemy z inwestycji, które zostały zaplanowane na 
ten rok i nie przerwiemy tych, które są rozpoczęte.

Obawiamy się tegorocznego przetargu na energię, który bę-
dzie na pewno skutkował podwyżkami w przyszłym roku. Re-
alizujemy go dla 300 podmiotów z terenu powiatu myślenic-
kiego. Z naszych informacji wynika, że jednostki samorządu 
muszą się liczyć z podwyżką na poziomie 200-300%. Jeżeli to 
się sprawdzi, energia elektryczna dla powiatu myślenickiego 
znacznie podrożeje. Najbardziej obawiamy się podwyżki dla 
szpitala. 

F Czy instytucje użyteczności publicznej 
nadzorowane przez powiat – szkoły, szpital – 
są odpowiednio przygotowane na obecną sy-
tuację związaną z cenami energii? Czy może 
Pan zapewnić, że zimą ani uczniowie, ani pa-
cjenci nie będą spędzać czasu przy zimnych 
kaloryferach?

Wszystkie instytucje powiatu są przygoto-
wane na sytuację związaną z wzrastającymi 
cenami energii. Powiat Myślenicki od kilku 
lat jest liderem zakupu zbiorowego energii  
i gazu. To dawało nam ogromne oszczędno-
ści, idące w setki tysięcy złotych. 

W ostatniej dekadzie wszystkie nasze urzędy, 
a także szkoły i szpital przeszły gruntowną ter-
momodernizację – ocieplenie, wymianę okien. 
Ostatnią inwestycję z tym związaną prowa-
dzimy w szpitalu. Modernizacja oddziału we-
wnętrznego wymusiła wymianę ostatnich sta-
rych okien w tej placówce. 

Remont w ostatnich latach przeszły też kotłownie w szpitalu 
i szkołach z terenu naszego powiatu. Dlatego mogę uspo-
koić mieszkańców – nie ma mowy o zimnych kaloryferach  
w szkołach czy szpitalu. Raz jeszcze powtórzę – jesteśmy 
przygotowani na obecną trudną sytuację. Zdawaliśmy sobie 
sprawę, że ceny gazu i energii będą rosły, stąd nasze systema-
tyczne działania w ostatnich latach.

POWIAT POMAGA UKRAINIE

F Wojna w Ukrainie trwa już ponad pół roku. Głośno było  
o karetce ze specjalistycznym sprzętem, którą mieszkańcy 
powiatu myślenickiego przekazali szpitalowi w ukraińskim 
mieście Warasz. Jakie jeszcze inne działania podjęto na 
szczeblu powiatowym, by pomóc zarówno uchodźcom, jak  
i Ukraińcom, którzy zostali w swojej ojczyźnie? 

Dla uchodźców prowadzimy kilkadziesiąt miejsc zakwatero-
wania w hotelach, hostelach i motelach na terenie powiatu. 
Codziennie przebywa tam około 800 uchodźców wojennych. 
Prowadziliśmy przez 1,5 miesiąca powiatowy magazyn żyw-
ności, która była dystrybuowana dla uchodźców przebywają-
cych w naszym powiecie i zasilała konwoje z pomocą humani-
tarną. Pomoc szła m.in. w stronę Kijowa, Charkowa, Doniecka 
czy do naszego zaprzyjaźnionego regionu Wierchowina na 
południowym zachodzie Ukrainy. Oprócz żywności przeka-
zano też środki opatrunkowe i lekarstwa. Dodatkowo wspar-
liśmy zakup wspomnianej wcześniej karetki.

ZWIĘKSZAMY BEZPIECZEŃSTWO  
PRZECIWPOWODZIOWE

F W lipcu 2021 r. na terenie powiatu myślenickiego doszło 
do dość poważnych podtopień, podobna sytuacja miała też 
miejsce w czerwcu 2020 r. – powiat poniósł wtedy straty  
w infrastrukturze. Czy prowadzone są jakieś działania, które 
zmniejszyłyby ryzyko powtarzania się takich sytuacji  
w przyszłości?

Co roku mamy lokalne lub większe powodzie i podtopienia.  

Przygotowaliśmy powiat  
na wzrost cen energii
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FLESZ POWIATU  
MYŚLENICKIEGO CZAS NA ROZMOWĘ

W ostatnich dwóch latach została 
uszkodzona infrastruktura w gmi-
nie Myślenice. Wkrótce będziemy 
poprawiać bezpieczeństwo na 
drodze powiatowej w miejsco-
wości Łęki. Powstanie tam nowy 
most. Ma on być bardziej wytrzy-
mały, gotowy przetrwać przyszłe 
ulewy czy powodzie. Wartość 
inwestycji, która zostanie zreali-
zowana jeszcze w tym roku, to 
ponad 3,5 mln złotych. Ponad-
to dokonaliśmy m.in. naprawy  
i wzmocnienia naszych dróg po-
wiatowych na terenie Krzyszko-
wic i Głogoczowa oraz likwidacji 
osuwisk. Wartość tych prac to 
kolejny milion złotych. Dodatko-
wo pod koniec roku uruchomi-
my system wczesnego ostrze-
gania przeciwpowodziowego  
w naszym powiecie. System ra-
darów i deszczomierzy będzie 
monitorował całodobowo po-
ziom rzek oraz ostrzegał samo-
rządy gminne i mieszkańców. 

F Najliczniejszą grupę bezrobotnych w powiecie myślenic-
kim stanowią osoby w wieku 25-34 lat – w 2020 r. było to 
ponad 26%. Z czego Pana zdaniem wynika ten trend?

Młodzi bardzo szybko znajdują pracę i bardzo szybko z niej 
rezygnują, jeśli nie daje im pełnej satysfakcji finansowej  
i samozadowolenia. Za każdym razem, kiedy zmieniają pracę 
i szukają następnej – rejestrują się jako bezrobotni, by m.in. 
korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego. Ci młodzi ludzie wi-
doczni w statystykach to nie są osoby trwale bezrobotne.

JAK DBAMY O SENIORÓW  
I OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI?

F Z roku na rok w powiecie myślenickim powiększa się licz-
ba seniorów. Według oficjalnych prognoz w 2026 roku osób 
powyżej 65. roku życia będzie w powiecie niemal 22 tysią-
ce. Czy jesteśmy przygotowani na tę zmianę i zapewnienie 
odpowiedniej opieki takim osobom?

Dysponujemy trzema domami pomocy społecznej, gdzie se-
niorzy mają fachową opiekę pielęgniarską, lekarską i psycho-
logiczną. W tych domach przebywa ok. 230 osób. Potrzeby są 
dużo większe i zdajemy sobie z tego sprawę. Wiemy też, że w 
powiecie myślenickim funkcjonuje kilka prywatnych domów 
pomocy społecznej. One również mają zajęte wszystkie miej-
sca. 

Odpowiedzią na starzenie się społeczności powiatu byłoby 
powstanie w naszym szpitalu oddziału geriatrycznego. Praw-
dopodobnie za kilka lat będzie musiał on zostać stworzony. 

O najstarszych mieszkańców powiatu, których jest wśród 
nas coraz więcej, dbamy nie tylko w aspekcie zdrowotnym. 
Od kilku lat realizujemy program małych grantów, skiero-
wany tylko do seniorów. Korzysta z tego bardzo chętnie 

wiele stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych. Se-
niorzy korzystali z tego nawet w czasie pandemii, gdy ich 
aktywność była znacznie ograniczona. Doceniamy także 
seniorów, przekazując im nagrody za osiągnięcia, dofi-
nansowując wyjazdy dla Klubu Seniora czy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku na różne imprezy sportowe i kulturalne  
w Polsce.

F W powiecie myślenickim mamy ok. 1500 osób z orzecze-
niem o niepełnosprawności. Czy instytucje powiatowe, ale 
też obiekty, dla których starostwo jest organem prowadzą-
cym, są dla nich przyjazne? Jak wygląda kwestia likwidacji 
barier architektonicznych?

Pewne braki jeszcze mamy, ale w ostatniej dekadzie więk-
szość instytucji samorządowych, z których korzystają osoby 
niepełnosprawne, została dostosowana do ich potrzeb. Mam 
na myśli domy pomocy społecznej, szpital, budynki Starostwa 
Powiatowego. 

Kontynuujemy inwestycje w szkołach ponadpodstawowych 
powiatu. Jest projekt, którego realizacja w 2022 i 2023 r. ma 
sprawić, że wszystkie nasze szkoły będą w pełni dostosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, jeżeli chodzi o windy. Wy-
posażamy też szkoły w urządzenia dla osób niedosłyszących – 
pętle indukcyjne, osób niedowidzących – tabliczki Braille’a. 

Przypomnę, że w naszym starostwie działa pełnomocnik ds. 
likwidacji barier architektonicznych i pomocy dla niepełno-
sprawnych. Mogę zapewnić, że co roku inwestycje z tego ob-
szaru będą przez nas realizowane.

F Dziękujemy za rozmowę. 
W kolejnym numerze opublikujemy drugą część rozmowy. 
Znajdziecie w niej m.in. podsumowanie zrealizowanych i za-
planowanych na przyszły rok powiatowych inwestycji. 
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DOŻYNKI POWIATOWE

Już po raz XXII, 28 sierpnia odbyły się Dożynki Po-
wiatu Myślenickiego. Tegoroczne wydarzenie zosta-
ło zorganizowane we współpracy z Gminą Wiśniowa 
oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Wiśnio-
wej. 

Barwny korowód dożynkowy przemaszerował przez Wiśnio-
wą, a grupom dożynkowym towarzyszył przejazd traktorów 
i maszyn rolniczych. Po uroczystej mszy świętej na scenie 
zaprezentowało się 9 kół gospodyń wiejskich, reprezentują-
cych gminy z terenu powiatu myślenickiego. W prezentacji 
wieńców dożynkowych uczestniczyły: z Gminy Wiśniowa – 
Koło Gospodyń Wiejskich w Wiśniowej – gospodarze, z Gminy 
Dobczyce – Koło Gospodyń Wiejskich Kędzierzynka, z Gminy 
Lubień – Zespół Regionalny Cyrniawa z Krzeczowa, z Gminy 
Myślenice – Koło Gospodyń Wiejskich „Michalinki” z Zawady, 
z Gminy Pcim – Koło Gospodyń Wiejskich z Trzebuni, z Gminy 
Raciechowice – Koło Gospodyń w Raciechowicach, z Gminy 
Siepraw – Koło Gospodyń Wiejskich w Czechówce, z Gminy 
Sułkowice – Stowarzyszenie Gospodyń CIS w Harbutowicach 
oraz z Gminy Tokarnia – Koło Gospodyń Wiejskich Zawadka. 

Spośród wszystkich grup dożynkowych tytuł Najpiękniejsze-
go Wieńca Dożynkowego jury przyznało Zespołowi Regional-
nemu Cyrniawa z Krzeczowa (Gmina Lubień). 

Podczas wydarzenia nagrodzono również wiodących rolników 
z terenu Gminy Wiśniowa za wybitne osiągnięcia w hodowli  
i produkcji rolniczej, a są to: Ewa i Kazimierz Grabaccy (Wiśnio-
wa), Piotr i Maria Szymoniak (Glichów) oraz Stanisława i Stani-
sław Drabik (Węglówka). 

Kolejne, XXIII Dożynki Powiatu Myślenickiego odbędą się  
w 2023 roku w Gminie Tokarnia. 

Za pomoc w organizacji tegorocznych dożynek składamy ser-
deczne podziękowania naszym Partnerom: Centrum Handlo-
wemu „Stara Cegielnia”, PSB Mrówka, Naturehouse, Hurtowni 
Familia oraz firmom: Marimex, Stalmika, Wawel S.A., Wędzon-
ka, Złoty Kłos. 

Święto plonów  
w naszym powiecie
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FLESZ POWIATU  
MYŚLENICKIEGO INFORMACJE

To historyczna chwila. Po 16 latach wraca do My-
ślenic Terenowy Punkt Paszportowy, to spełnienie 
zarówno marzeń Państwa, jak i moich – podkreślał  
w Dniu Samorządu Terytorialnego Starosta Myślenic-
ki Józef Tomal. – Nasi pracownicy czekają na Państwa 
od poniedziałku do piątku przy ul. Drogowców 2A  
w Myślenicach – dodał. 

Już od 30 maja pracownicy Terenowego Punktu Paszportowe-
go przyjmują klientów z Małopolski, którzy zarejestrują swoją 
wizytę za pośrednictwem strony: bezkolejki.eu/spmyslenice. 
Rezerwacja jednego terminu wizyty umożliwia złożenie jed-
nego wniosku paszportowego. By złożyć kilka wniosków, nale-
ży zarezerwować odpowiadającą im liczbę terminów. 

Zaledwie po 3 miesiącach od uruchomienia Terenowego Biura 
Paszportowego nasi pracownicy przyjęli już ponad 3 tysiące 
wniosków. 

Rejestracja do Terenowego Punktu Paszportowego  
jest możliwa za pośrednictwem strony: 

Przed złożeniem wniosku należy:

• wypełnić drukowanymi literami wniosek o wydanie pasz-
portu, za wyjątkiem podpisów;

• przygotować aktualną fotografię do paszportu;

• dokonać opłaty za paszport (do wniosku należy dołączyć 
dowód jej uiszczenia), wpłaty można dokonać także przy 
stanowisku przyjmowania wniosków, jednak wyłącznie kar-
tą płatniczą;

• przygotować ważny dokument paszportowy, a w razie jego 
braku ważny dowód osobisty;

• w przypadku prawa do ulgi w opłacie należy przygotować 
dokument potwierdzający to uprawnienie.

Odbiorca: 
Małopolski Urząd Wojewódzki

Nazwa i nr konta: 
NBP Oddział Okręgowy w Krakowie
08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

Tytuł przelewu: 
Opłata za paszport dla... (imię i nazwisko osoby, 
dla której ma zostać wydany paszport)

Lokalizacja: 
Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Drogowców 2A

Telefon: 
12 372 94 02

Godziny obsługi: 
• poniedziałek: 8:00-16:00
• wtorek-czwartek: 8:00-14:30 
• piątek: 8:00-13:00 

Terenowy Punkt Paszportowy  
w Myślenicach
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w różny spo-
sób wspierają mieszkańców powiatu myślenickiego. 
Tylko w 2022 roku Zarząd Powiatu przeznaczył na ich 
działalność ponad 2,3 mln złotych. 

Z pomocy Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodka Interwen-
cji Kryzysowej i Poradnictwa mogą korzystać m.in.: osoby 
starsze, niepełnosprawne, rodziny pełniące pieczę zastępczą 
i mieszkańcy, którzy potrzebują wsparcia psychologicznego. 

Myślenickie Spotkanie Integracyjne

Już po raz XXI Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie było or-
ganizatorem Myślenickiego Spotkania Integracyjnego. Jego 
celem jest integracja osób niepełnosprawnych oraz dzieci  
i młodzieży objętych pieczą zastępczą z mieszkańcami po-
wiatu. Podczas wydarzenia zaangażowane grupy prezentowa-
ły swój dorobek artystyczny, a mieszkańcy mogli podziwiać 
rękodzieło dostępne na stoiskach. 

Przykładamy szczególną uwagę do wsparcia miesz-
kańców. Niezależnie od sytuacji rodzinnej, mate-
rialnej czy zdrowotnej, razem tworzymy tę społecz-
ność. Wszyscy mamy czuć się w niej dobrze a każdy, 

kto potrzebuje naszego wsparcia, otrzyma je – mówi Krzysztof 
Trojan, Radny Powiatu Myślenickiego. 

Nowy samochód dla WTZ

Warsztaty Terapii Zajęciowej, prowadzone przez Dom Pomo-
cy Społecznej w Harbutowicach, mogą cieszyć się nowym 
samochodem, zakupionym w ramach „Programu wyrówny-
wania różnic między regionami II, obszaru D”. Całkowity koszt 
realizacji zadania to 157 598 zł przy zaangażowaniu środków 
PFRON oraz Powiatu Myślenickiego. 

Spotkanie, podczas którego przekazano nowy samochód, 
było również okazją do oddania dotychczasowego auta WTZ 
Harbutowice w ręce Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wszystkim, którzy będą 
korzystać z tych samochodów, życzymy wielu fantastycznych 
i bezpiecznych podróży. 

Blisko 10 tysięcy interwencji 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myśleni-
cach działa od 2005 roku i jest uznanym partnerem na rynku 
wsparcia społecznego w Polsce. Każdego roku realizuje ponad 
19 tysięcy interwencji. Można w nim uzyskać wsparcie inter-
wencyjne, a także skorzystać z poradnictwa specjalistów: 
psychologa klinicysty, psychiatry, pedagoga, pracownika so-
cjalnego i duszpasterza. Placówka funkcjonuje całodobowo  
i służy każdej osobie, która doświadcza kryzysu, rozumianego 
jako trudne doświadczenie losowe (śmierć, wypadek), gwał-
towna zmiana w życiu (nowa praca, jej utrata, wyjazd członka 
rodziny etc.), ale także uzależnienia, przemoc, problemy ro-
dzinne, małżeńskie. 

Tylko do sierpnia z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
i Poradnictwa prowadzonego przez nasz powiat skorzystało 
blisko 300 osób. Całkowita liczba oddziaływań interwencyj-
nych (w tym m.in. niepełnosprawni, dorośli, dzieci, uchodźcy 
wojenni i ofiary przemocy) to blisko 10 tysięcy.

Jeśli potrzebujesz wsparcia – zadzwoń: 

510 132 396 / 506 318 838 / 514 096 584 / 12 271 04 29 

Podane numery są dostępne całodobowo! 

POWIAT PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM 

Działania w obszarze  
pomocy społecznej
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FLESZ POWIATU  
MYŚLENICKIEGO POWIAT PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM

Tuż przed wakacjami w centrum Myślenic został uro-
czyście otwarty Skwer Przyjaźni. To pierwszy park 
kieszonkowy w tym mieście!

Otwarcia Skweru Przyjaźni dokonali Starostowie Józef Tomal  
i Rafał Kudas. Ceremonia była elementem pikniku rodzinnego, 
który zainaugurował obchody 680-lecia lokacji Myślenic. 

Miejsce relaksu dla dużych i małych

Skwer Przyjaźni ma 25 arów. To nowe miejsce relaksu i zabawy 
na mapie miasta. Zadbano o to, by był dostosowany do po-
trzeb mieszkańców Myślenic i turystów w każdym wieku. 

Na Skwerze Przyjaźni nie brak cieszącej oko zieleni. Na naj-
młodszych czekają tu dwa interaktywne urządzenia – „Eko-
memory” i „Czyja to twarz”. Na pięciu ławkach (na jednej  
z nich umieszczono tabliczkę upamiętniającą 680-lecie loka-
cji Myślenic) chwilę odpoczynku mogą spędzić seniorzy czy 
miłośnicy czytania na świeżym powietrzu. 

Pierwszy park kieszonkowy w mieście z pewnością chętnie 
będą też odwiedzać właściciele czworonogów. By ułatwić 
dbanie o czystość, na jego terenie umieszczono trzy kosze na 
śmieci (w tym jeden na psie odchody). 

Mieszkańcy Myślenic dbają o zdrowie

Otwarciu Skweru towarzyszyło wiele atrakcji dla dużych  
i małych. Uczestnicy tego wydarzenia chętnie korzystali z kon-
sultacji dermatologicznych i dietetycznych oraz możliwości 
wykonania podstawowych badań (pomiar ciśnienia krwi, po-
ziomu cukru, zawartości tlenku węgla w wydychanym powie-
trzu itp.) w punkcie pielęgniarskim. Najmłodszy pacjent miał 
15 miesięcy, a najstarszy 81 lat. W niektórych przypadkach 
badania zakończyły się skierowaniem na kontrolę lekarską. 

Skwer Przyjaźni będzie tętnił życiem!

Starostwo Powiatowe zapewnia, że Skwer Przyjaźni stanie się 
miejscem, gdzie organizowane będą różnego rodzaju wyda-
rzenia dla mieszkańców. Niezależnie od tego – pozostaje za-
wsze otwarty dla wszystkich tych, którzy będą chcieli nacie-
szyć się zielenią w centrum miasta. 

Skwer Przyjaźni już otwarty! 
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EDUKACJA

Ważna wiadomość dla uczniów szkół ponadpodsta-
wowych i ich rodziców. Rozbudowujemy nie tylko Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących, ale również Zespół 
Szkół im. Andrzeja Średniawskiego. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących z nowym skrzydłem

Trwająca rozbudowa gmachu ZSO w Myślenicach to najwięk-
sza od lat inwestycja naszego powiatu w obszarze edukacji. 
Budynek zyska nowe skrzydło.

Projekt zakłada wykonanie dodatkowej klatki schodowej z windą 
(ułatwiającą dostęp dla osób niepełnosprawnych), 8 sal lekcyj-
nych oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Łączna powierzchnia całkowita wyniesie 803,74 m2, po-
wierzchnia użytkowa 601,03 m2. Budynek będzie wyposażony  
w instalację wod-kan, CO, klimatyzację w serwerowni oraz in-
stalację fotowoltaiczną – mówi Wicestarosta Myślenicki Rafał 
Kudas. 

Rozbudowa budynku umożliwi zmniejszenie liczebności klas, 
co przełoży się na większy komfort uczniów i nauczycieli. 

Ta inwestycja pozwoli na przeniesienie do szkoły uczniów z in-
nego budynku, zlokalizowanego po drugiej stronie bardzo ru-
chliwej ulicy. Ułatwiony zostanie dostęp do naszej placówki, 

do której ze wszystkich miejscowości powiatu można dojechać  
w mniej niż 20 minut – podkreśla Jacek Ślósarz, Dyrektor ZSO 
w Myślenicach. 

Całkowita wartość inwestycji to 4 981 197,36 zł. Wkład własny 
powiatu myślenickiego to 15%. Pozostała część to wsparcie  
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwesty-
cji Strategicznych. 

Przebudowa i rozbudowa budynku nr 1 Zespołu Szkół im. 
A. Średniawskiego ruszy już niebawem. Pierwszym etapem 
będzie wykonanie dokumentacji projektowej, która zakłada 
ingerencję w konstrukcję i funkcję istniejącego obiektu. Co 
ważne, w czasie remontu budynek zostanie dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Główne wejście do budynku (jak dotychczas) będzie od stro-
ny północnej. Zostanie tam zaprojektowany nowy pion ko-

munikacyjny z klatką schodową 
i windą. Od strony południowej 
powstanie ryzalit, powiększający 
budynek na wszystkich kondy-
gnacjach. Modyfikacje pozwolą 
m.in. na zwiększenie powierzchni 
kotłowni oraz dwóch szatni. 

Co jeszcze zmieni się w ZS im.  
A. Średniawskiego? W nowym bu-
dynku przewiduje się dodatkowe 
sale dydaktyczne, nowe toalety, 
szatnię oraz nowe pomieszczenia 
dla administracji – tłumaczy Dy-
rektor Jerzy Cachel. 

Koszt wykonania dokumentacji 
projektowej wyniesie ok. 100 
tysięcy zł. Całkowity koszt inwe-
stycji szacowany jest na około  
3,5 mln zł. 

Powiat inwestuje w szkoły
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FLESZ POWIATU  
MYŚLENICKIEGO POMOC UKRAINIE

Tuż po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę włą-
czyliśmy się w działania na rzecz naszych sąsiadów. 
Wspieramy nie tylko uchodźców, ale też tych, któ-
rzy zostali w ogarniętym wojną kraju. Dziękujemy 
wszystkim, którzy włączyli się w tę pomoc!

W pierwszych dniach po wybuchu wojny byliśmy gotowi za-
pewnić schronienie dla setek osób. Największą liczbę uchodź-
ców wojennych gościliśmy w miejscach zbiorowego zakwa-
terowania na przełomie marca i kwietnia. Początkowo ze 
schronienia w naszym powiecie korzystało 1070 osób. Teraz 
w miejscach zbiorowego zakwaterowania przebywa 811 osób. 

Goście zza wschodniej granicy mogą liczyć w naszym po-
wiecie na opiekę medyczną i pomoc w poszukiwaniu pracy. 
Uczniowie mogą kontynuować naukę w oddziałach przygo-
towawczych uruchomionych w szkołach na terenie naszego 
powiatu. 

Wsparcie rzeczowe i psychologiczne

Obywatele Ukrainy, których gościmy, od samego początku 
mogą liczyć na wsparcie psychologiczne świadczone przez 
interwentów kryzysowych i psychologów. Zbieramy też dla 
nich dary materialne. 

Niespełna tydzień po wybuchu wojny został uruchomiony po-
wiatowy magazyn pomocy. Ok. 15 ton darów trafiło z niego 
do obywateli Ukrainy – zarówno znajdujących się w naszym 
powiecie, jak i tych, którzy postanowili zostać w swoim kra-
ju. Obecnie czekamy na dostawę zamówionych do magazynu 
produktów z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Wspólnie kupiliśmy karetkę

We wsparcie potrzebujących Ukraińców tłumnie włączyli się 
mieszkańcy powiatu i lokalni przedsiębiorcy. Na specjalnie 
utworzone przez starostwo konto wpłynęły darowizny w łącz-
nej kwocie ponad 112 tysięcy złotych. Zorganizowaliśmy dwa 
transporty pomocy humanitarnej oraz zakupiliśmy karetkę. 

Ambulans wyposażony w specjalistyczny sprzęt medyczny 
trafił do szpitala w Waraszu na północy Ukrainy. Największy 
wkład finansowy w zakup pojazdu mają: firma EMED z Wą-
growca, Izba Gospodarcza Ziemi Myślenickiej i włoska firma 
Berta. 

Inicjatorem zakupu karetki z wyposażeniem dla szpitala  
w Waraszu był pan Zbigniew Bylica. To również on zorganizo-
wał transporty pomocy o wartości ponad pół miliona złotych.

W bezprecedensowo trudnej sytuacji nie zapomnieliśmy  
o naszych przyjaciołach z partnerskiego rejonu wierchowiń-
skiego w obwodzie iwanofrankowskim. Przekazaliśmy im leki, 
sprzęt medyczny, żywność oraz środki czystości. 

Za pomoc Ukrainie, którą ochoczo nieśli wszyscy ludzie do-
brej woli z powiatu myślenickiego, XXI Pułk Ułanów Nadwi-
ślańskich na ręce Starosty Myślenickiego Józefa Tomala prze-
kazał certyfikat oraz okolicznościowy medal.

Powiat myślenicki  
solidarny z Ukrainą 
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WYDARZENIA

• Podczas XLVII sesji Rady Powiatu Myślenickiego, Rad-
ni wybrali nowego Członka Zarządu Powiatu Pana Ryszarda  
Leśniaka. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

• Prowadzony przez Powiat Myślenicki Dom Pomocy Społecz-
nej w Pcimiu ma już 50 lat! Uroczysty jubileusz uświetnił wy-
stęp Filharmonii im. Karola Szymanowskiego z Krakowa.

• Jubileusz 40-lecia istnienia Państwowej Szkoły Muzycznej  
w Myślenicach. Z tej okazji odbył się wyjątkowy koncert, 
podczas którego Starostowie przekazali saksofon oraz ławki 
fortepianowe. Warto dodać, że Starosta Józef Tomal już od 
dawna aktywnie wspiera szkołę muzyczną. W 2014 roku prze-
kazał budynek dawnego internatu ZSTiE na potrzeby edukacji 
muzycznej dzieci. Natomiast w ostatnich latach szkoła w cza-
sie przebudowy korzystała z pomieszczeń LO im. T. Kościuszki, 
gdzie uczniowie mogli kontynuować swoją naukę bez prze-
szkód. 

• W 82. rocznicę Czarnej Niedzieli w Myślenicach Wicesta-
rosta Rafał Kudas i Sekretarz Powiatu Mieczysław Kęsek złoży-
li kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary tej zbrodni. Cześć 
Pamięci Poległych! 

• Starostwo w Myślenicach pierwszym urzędem w powiecie 
przyjaznym zwierzętom. W trosce o naszych czworonożnych 
przyjaciół, przed budynkami naszego starostwa dostępne są 
miski z wodą dla pupili. Dodatkowo mieszkańcy mogą wejść  
z nimi do urzędów, jeśli będą mieć założony kaganiec. 

• 5. Małopolski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawno-
ścią Intelektualną w Myślenicach. Do Myślenic na wspólne 
świętowanie przybyły osoby z niepełnosprawnościami i ich 
rodziny z całej Małopolski. Wydarzeniu towarzyszyły występy 
artystyczne, przemarsz korowodu oraz stoiska edukacyjno-
-informacyjne przygotowane przez organizacje działające na 
rzecz osób z niepełnosprawnościami.
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FLESZ POWIATU  
MYŚLENICKIEGO WYDARZENIA

• Bezpłatne badania mammograficzne. Pod koniec lipca 
przed budynkiem starostwa blisko 100 kobiet skorzystało  
z bezpłatnych badań mammograficznych. Świadczy to o nie-
ustannie rosnącej świadomości w temacie profilaktyki raka 
piersi. 

• I Małopolski Dzień dla Klimatu. Podczas pikniku Starostwo 
Powiatowe w Myślenicach wręczyło mieszkańcom 300 roślin 
w ramach akcji drzewo dla klimatu, a powiatowy doradca ds. 
klimatu i środowiska przekazywał materiały informacyjne 
mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej spo-
łeczeństwa.

• Mieszkańcy Krzywaczki wygrali batalię z zakładem me-
blarskim. Starosta Myślenicki nakazał zakładowi meblarskie-
mu z Krzywaczki wymianę kotła grzewczego wykorzystywa-
nego w przedsiębiorstwie. Dzięki decyzji Starosty mieszkańcy 
wkrótce będą mogli odetchnąć. 

• XXIV Finał Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju 
Motoryzacyjnego. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych 
w Myślenicach był gospodarzem Ogólnopolskiego Młodzieżo-
wego Turnieju Motoryzacyjnego, w którym wzięło udział 15 
drużyn z całego kraju. Reprezentanci powiatu myślenickiego 
zajęli drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. 

• Nagrody Starosty w dziedzinie kultury i sportu wręczone! 
Blisko 60 tysięcy złotych to łączna pula nagród, 
która trafiła do mieszkańców naszego powiatu. Na-
grodziliśmy w tym roku sportowców i ludzi kultury, 
o których jest już głośno nie tylko na arenie krajo-

wej, ale również międzynarodowej, z czego jako powiat jesteśmy 
bardzo dumni – mówi Jacek Pasiowiec, Radny Powiatu Myśle-
nickiego.
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OCHRONA ŚRODOWISKA

W lipcu 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Myśleni-
cach został zatrudniony doradca ds. klimatu i środo-
wiska. Dlaczego warto skorzystać z jego usług?

Mateusz Murzyn – powiatowy doradca ds. klimatu i środo-
wiska – jest magistrem inżynierem technologii chemicznej  
i wykładowcą chemii, biochemii i biofizyki na Akademii Sta-
ropolskiej. Ukończył też studia podyplomowe z przetwórstwa  
i recyklingu tworzyw sztucznych na Politechnice Warszaw-
skiej. Współpracuje m.in. z urzędami, przedsiębiorstwami  
i organizacjami pozarządowymi, ale też z osobami prywatny-
mi. Co ważne – jego pomoc jest bezpłatna. 

W czym pomoże Ci nasz doradca?

Jako doradca ds. klimatu i środowiska mogę pomóc w doborze 
właściwego niskoemisyjnego i ekologicznego źródła ogrzewania 
czy najkorzystniejszego wykorzystania Odnawialnych Źródeł 
Energii – tłumaczy Mateusz Murzyn. – Mogę również pomóc  
w pozyskaniu dotacji z programów wspierających działania dla 
poprawy klimatu – dodaje. 

Mateusz Murzyn podkreśla, że do jego obowiązków należy też 
wspieranie mieszkańców powiatu w dokonywaniu korzyst-
nych dla środowiska wyborów na co dzień. Chodzi o niskoemi-
syjne środki transportu, świadome wybory podczas zakupów, 
oszczędność surowców naturalnych, zmniejszenie ilości plastiku, 
kupowanie lokalnych produktów – wylicza. 

Posadziliśmy ponad 300 drzew

Wśród najważniejszych osiągnięć doradcy ds. klimatu i środo-
wiska z ostatnich kilkunastu miesięcy można wymienić m.in. 
podpisanie porozumienia o współpracy dla klimatu pomiędzy 
Powiatem Myślenickim oraz gminami Dobczyce, Lubień, Ra-
ciechowice, Siepraw, Sułkowice, Tokarnia i Wiśniowa. 

Kolejne ważne wydarzenie to kampania „Drzewo dla klima-
tu”, w ramach której mieszkańcy powiatu posadzili ponad 
300 drzew, a młodzież z dwóch myślenickich szkół – Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach oraz Zespołu Szkół 
Techniczno-Ekonomicznych – uczestniczyła w akcji promocji 
recyklingu. Zorganizowana została również kampania „Ostatni 
dzwonek dla klimatu”, która zaangażowała uczniów szkół pod-
stawowych z całego powiatu myślenickiego. 

Młodzież pyta mnie najczęściej o rzeczywisty wpływ człowieka 
na zmiany klimatu. Zawsze spotykam się z niedowierzaniem, że 
człowiek, produkując tylko ok. 3% emisji dwutlenku węgla, od-
powiada za ocieplenie klimatu, wymieranie zwierząt, topnienie 
lodowców, susze oraz gwałtowne burze – opowiada Mateusz 
Murzyn. 

Jak skorzystać z pomocy doradcy?

Doradca ds. klimatu i środowiska prowadzi konsultacje mailo-
we, telefoniczne i bezpośrednie w godzinach pracy Starostwa. 

Skontaktuj się z naszym doradcą ds. klimatu i środowiska!

Mateusz Murzyn
e-mail: m.murzyn@myslenicki.pl
tel.: 12 274 93 32 
budynek przy ul. Drogowców 2A, II piętro, pokój 217

 
Projekt zintegrowany LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Re-
gionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla wojewódz-
twa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/
PL/000005) finansowany ze środków programu LIFE Unii Eu-
ropejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Doradca ds. klimatu  
i środowiska
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FLESZ POWIATU  
MYŚLENICKIEGO BĄDŹMY W KONTAKCIE

Informacje dotyczące  
funkcjonowania Starostwa  
Powiatowego w Myślenicach

 

Umów swoją wizytę w Urzędzie Powiatowym za pomocą rejestracji online pod adresem strony:
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www.myslenicki.pl 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA 
II FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH

KRAKOWIACY I GÓRALE

Festiwal pod Honorowym Patronatem  

Starosty Powiatu Myślenickiego – Józefa Tomala
Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce – Tomasza Susia


