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Istebna: Była dyrektor GOK o swoim odejściu.
Łucja Michałek odpowiada
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W piątek (19.06) informowaliśmy o powołaniu Łucji Dusek-Francuz na stanowisko dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w
Istebnej. Elżbieta Legierska-Niewiadomska postanowiła odnieść się do sprawy, a na zarzuty
poprzedniej szefowej instytucji odpowiedziała Łucja Michałek, wójtka gminy.

fot. KR/ox.pl

Elżbieta Legierska-Niewiadomska pełniła funkcję dyrektor GOK przez 28 lat. - Ta trudna decyzja, gdzie sama
złożyłam rezygnację, podyktowana była nieuzasadnioną krytyką i brakiem rozmowy merytorycznej ze mną
przez obecną Panią Wójt - podkreśla w emocjonalnym wpisie na Facebooku.
Wylicza także szereg działań, które podejmowała w trakcie swojej pracy. - Przez 28 lat współpracowałam z każdym
człowiekiem, który miał ciekawe pomysły na ich realizację. Organizowałam z moją Załogą szereg imprez,
takich jak Zawody Furmanów, Dzień Dziecka, Spotkania Opłatkowe, Dni Istebnej, Festyn Istebniański,
Dożynki i wiele innych. Realizowaliśmy projekty pozyskując fundusze krajowe i unijne, wydawaliśmy
publikacje, organizowaliśmy spotkania, wystawy. Kochałam tę pracę na pełnym etacie, wykonując ją na
90%, często kosztem swojej rodziny. Każdy, kto do nas przychodził miał drzwi szeroko otwarte na
wspólpracę. GOK przez te lata był ceniony i spostrzegany, jako jedna z lepszych instytucji w kraju i poza

jego granicami. Dziękowano nam za gościnność i miłą atmosferę, z czym spotykam się do teraz - podkreśla.
Legierska-Niewiadomska odniosła się także do poniższego posta Łucji Dusek-Francuz:

- Dzisiaj czytajac komentarze nowej Pani Dyrektor, która chce ożywić tę instytucję, stwarzać prawdziwą

kulturę i szeroko otwiereć jej drzwi, ogarnia mnie po ludzku smutek. GOK nie powstał w próżni, GOK w
Istebnej powstał w 1978 i nieprzerwalnie działa 42 lata. Tworzony był przez zespół wspaniałych ludzi, z
którymi dane mi pracować, nie zapominając m.in. o mojej poprzedniczce Pani Franciszce Probosz z
Istebnej. Szacunek do każdego czlowieka jest wartością największą. Byłam i jestem temu wierna do dziś, i
tym smutniejsze jest to, co mnie spotkało po tylu latach pracy. Po aktualnych informacjach na FB o
przeprowadzonym konkursie, na zajmowane prze zemnie wcześniej stanowisko, zabrakło dla mnie
najmniejszego słowa dziękuję, od obecnej Pani Wójt i nowej Pani Dyrektor. Ciężko mi zrozumieć tę
rzeczywistość, gdzie nową osobę przedstawia się w takim stylu, a poprzednią traktuje się tak
przedmiotowo i bezdusznie, jakby nigdy nie istniała - pisze poprzednia dyrektor instytucji dodając, że życzy Łucji
Dusek-Francuz "aby po wielu latach pracy na rzecz kultury tej ziemi, następcy docenili również jej wkład".
Pełny post Elżbiety Legierskiej-Niewiadomskiej:

Na słowa dotychczasowej szefowej GOK-u odpowiedziała Łucja Michałek. - Na początku kadencji wójta Pani
dyrektor GOK Elżbiecie Legierskiej-Niewiadowskiej zlecono przygotowanie oferty warsztatów, zajęć
tematycznych realizowanych przez instruktorów GOK-u dla mieszkańców gminy, zwłaszcza dla dzieci i
młodzieży. Ponadto,zwrócono uwagę na potrzebę zmiany sposobu redagowania gazetka "Nasza Trójwieś".
Polecono również przeanalizowanie kalendarza imprez w celu wprowadzenia nowych, bądź
zmodyfikowanych wydarzeń kulturalnych. Powyższe wskazania były odpowiedzią na oczekiwania
mieszkańców. Takich działań do dnia dzisiejszego nie podjęto - uważa wójtka gminy.
Jak dodaje, "współpraca wójta z dyrektorem GOK napotykała liczne trudności". Jako przykład podaje opór Elżbiety
Legierskiej-Niewiadomskiej w sprawie przygotowania wspólnego obiadu dożynkowego dla mieszkańców.
Michałek przytacza także wyniki audytu wewnętrznego przeprowadzonego w GOK-u przez zewnętrzną firmę
audytorską, który miał wykazać "konieczność przeprowadzenia zmian w obszarze kadr". - W ocenie audytora
można spróbować ograniczyć wymiar czasu pracy, zwiększając efektywność pozostałych pracowników,
zwłaszcza instruktorów przypisanych do wystaw, pracowników biblioteki, mając na uwadze aby jakość
świadczonych usług nie pogorszyła się - Istebna, dn. 25.11.2019r. Z ostateczną wersją tego dokumentu Pani
Dyrektor nie zapoznała się z uwagi na długotrwałą nieobecność w pracy, choć wstępne ustalenia były jej
znane - podkreśla, dodając na zakończenie: - Długoletnia kadencja pani Elżbiety Legierskiej-Niewiadomskiej
jako dyrektora GOK zasługuje na uznanie. Jako wójt nie neguję tego, a za pracę i dorobek serdecznie
dziękuję.
Pełny post Łucji Michałek:
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