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Od 1 stycznia 2009 roku w gminie
Mucharz został wprowadzony
system workowej segregacji
śmieci. 

Starajmy się je sortować. Sza-
nujmy nasze małe gminne śro-
dowisko. Wtedy każdy z nas
będzie się czuł nieco lepiej w
przekonaniu, że też coś dla
niego zrobił. Znacie harcerzy: są
rozśpiewani, jeżdżą na obozy,
biorą udział w uroczystościach
patriotycznych. Ale także ko-
chają przyrodę, las, łąki i
wszystko, co ich otacza. Powie-
cie, że to ogólniki. Ale my sortu-
jemy i namawiamy Was do tego
samego. Opracujcie w domu
schemat działania. Łatwo się
przyzwyczaić. Pobrane w gmi-

nie za darmo worki (żółty - two-
rzywa sztuczne, zielony - szkło,
czerwony - metal, czarny - po-
zostałe odpady) ułóżcie w wy-
branym miejscu k. domu i
segregujcie. W każdy wtorek
napełnione worki należy wy-
nieść na ulicę i po kłopocie. To

kosztuje (36 zł na rok od osoby).
Ale lepsze to, niż śmietnik za
domem, w lasku czy potoku.
Działania te są kontynuacją
ubiegłorocznej akcji „Pomyśl o wo-
dzie”, kiedy to zachęcaliśmy miesz-
kańców gminy do oszczędzania
wody i dbania o jej czystość.

Harcerze apelują

Dzień Myśli Braterskiej

Dzień Myśli Braterskiej to święto przyjaźni obchodzone co roku w dniu 22 lutego przez harcerzy i
skautów na całym świecie. W tym dniu harcerze myślą o sobie, składają sobie życzenia i prze-
syłają listy. Z tej okazji harcerze Ziemi Mucharskiej nakręcili film (zobacz na www.130.wado-
wice.zhp.pl) i zaprojektowali kartkę z życzeniami dla wszystkich zaprzyjaźnionych zuchów,
harcerzy, instruktorów i harcerskich seniorów z naszej gminy. Życzeniom przyświecała myśl hm.
Aleksandra Kamińskiego: „Życie tylko wtedy jest coś warte i wtedy daje radość, jeśli jest
służbą.”

Uczniowie Gimnazjum im. Ja-
niny Barbary Górkiewiczowej
z Mucharza zakwalifikowali się
do etapu wojewódzkiego aż
czterech konkursów przedmio-
towych. Finalistami zostali:
Wojtek Mika - Małopolski Kon-
kurs Historyczny, Kamil
Frączek - Małopolski Konkurs
Biologiczny, Kamil Urbańczyk -
Małopolski Konkurs Języka
Niemieckiego oraz ponownie
Wojtek Mika - Ogólnopolski
Konkurs Historyczny „Losy
żołnierza i dzieje oręża pol-
skiego”. Gimnazjaliści wykazali
się ogromną wiedzą, szerokimi
zainteresowaniami i pasją. Gra-
tulujemy wysokich wyników!

Szkoły Podstawowe w gminie Mucharz
mają już program „Owoce w szkole”.

Szkoły w Mucharzu i w Świnnej Porę-
bie  przystąpiły do programu realizo-
wanego przez  Agencję Rynku Rolnego,
w ramach którego w drugim półroczu
roku szkolnego 2009/2010 dzieci z klas
od I do III otrzymują bezpłatnie porcję
warzyw i owoców 2 razy w tygodniu.
Na program w tym roku szkolnym z
budżetu państwa przeznaczono 3 mln
euro. Pozostałe 75 proc. - 9,2 mln euro
pokrywa budżet unijny. 

Program ma przeciwdziałać
otyłości wśród dzieci i młodzieży w
wieku szkolnym, wzrostowi zachoro-
wań na choroby cywilizacyjne wyni-
kające ze złej diety. Celem ma być też
zahamowanie spadku konsumpcji
owoców i warzyw w Polsce.

Trwający od 11.01.2010 do
29.01.2010 r. nabór wniosków  o
dofinansowanie operacji  w ra-
mach realizacji Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju  LGD „Gościniec
4 żywiołów”  został zakończony.

Łącznie w ramach pierw-
szego naboru zostało złożonych
16 wniosków z obszaru 4 gmin:
Kalwarii Zebrzydowskiej, Lan-
ckorony, Mucharza i Stryszowa,
w tym na:

- „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej: 0
wniosków

- „Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw” : 0 wniosków

-„Odnowa i rozwój wsi”: 4
wnioski

- „Małe projekty”: 12 wnio-
sków.

Gmina Mucharz złożyła 4
wnioski, w tym jeden w ramach
„ Odnowa i rozwój wsi”  oraz
trzy w ramach „Małych projek-
tów” w tym 2 złożył Gminny Oś-
rodek Kultury i Czytelnictwa w
Mucharzu. Wszystkie wnioski
gminy Mucharz znalazły się na
liście wniosków zgodnych z Lo-

kalną Strategią Rozwoju oraz z
lokalnymi kryteriami wyboru.

Zachęcamy organizacje po-
zarządowe i przedsiębiorców
działające na terenie gminy Mu-
charz oraz wszystkich miesz-
kańców do większej aktywności
i przygotowania się do drugiego
naboru wniosków, który wstęp-
nie planuje się na czerwiec 2010
r. Więcej informacji: www.gosci-
niec4zywiolow.pl. lub w biurze
Stowarzyszenia „Gościniec 4
żywiołów” w Lanckoronie 473.
tel. 33 843 62 18. 

Docenieni przez harcerzy
16 stycznia w Nowohuckim Cen-
trum Kultury miały miejsce jubi-
leuszowe obchody 100- lecia
Związku Harcerstwa Polskiego
oraz 10-lecie działalności Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Harcerstwa
w Krakowie. W obchodach
uczestniczyli również zaproszeni
samorządowcy z Mucharza. 

Przy okazji jubileuszy przyzna-
wane były krzyże zasługi i od-
znaczenia. Z gminy Mucharz
wójt Wacław Wądolny oraz 
Teresa Chmielarz-Bryndza 
zostali wyróżnieni odznaką
„Zasłużony dla SPH”, które
wręczała prezes Stowarzysze-
nia Przyjaciół Harcerstwa
Danuta Noszka-Leśniewska.
Podkreślała ona zasługi wójta
Mucharza dla  planowanej
przez SPH inwestycji, jaką jest
budowa przystani- ośrodka

szkoleniowego nad zbiornikiem
wodnym „Świnna Poręba”.

Całość imprezy uświetniał
koncert Zespołu Pieśni i Tańca
„Małe Słowianki”, którego pierw-

sze kroki  związane były z har-
cerskim szczepem - reprezenta-
cyjnym Zespołem Artystycznym
ZHP Chorągwi Krakowskiej im.
Tadeusza Kościuszki.

Gimnazjaliści w finałach

Owoce 
w szkoleINFORMACJA

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mucharzu

Z dniem 01.01.2010r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej  w Mucharzu przystąpił do dalszej realizacji pro-
jektu pt. „Bądźmy aktywni zawodowo”.       
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Pro-
gram Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Działania
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Pod-
działanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej in-
tegracji przez ośrodki pomocy społecznej
Projekt adresowany jest do osób zameldowanych na te-
renie gminy Mucharz, korzystających ze świadczeń tu-
tejszego Ośrodka Pomocy Społecznej, a równocześnie
spełniających jeden z warunków tj. : 
- są nieaktywne zawodowo przez dłuższy czas pozos-
tające bez pracy 
- są  zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako
bezrobotna/y są rolnikami, którzy posiadają niskie kwa-
lifikacje bądź nie posiadają żadnych
- są to osoby z rodzin wieloproblemowych, w tym z pro-
blemem niepełnosprawności

W ramach projektu zorganizowane zostaną 
-spotkania uczestników z psychologiem
-spotkania z doradcą zawodowym
-kurs prawa jazdy kat.B

Szczegółowe informacje można uzyskać:
u Kierownika projektu: Barbary Fortuna

w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
34 – 106 Mucharz 226

lub pod nr. tel. (033) 876 16 12

Przed drugim naborem 
Został zakończony pierwszy nabór wniosków 
w ramach  LGD „Gościniec 4 żywiołów”


