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Pożegnalna sesja Rady 
Miejskiej w Dobczycach
Ostatnie obrady Rady Miejskiej VII kadencji odbyły 

się 7 listopada we foyer Regionalnego Centrum 
Oświatowo-Sportowego w Dobczycach. Była to 57 
sesja, która miała jeszcze część roboczą, ale była także 
okazją do podsumowań i podziękowań. 

Burmistrz Paweł Machnicki, jego zastępca Halina 
Adamska-Jędrzejczyk oraz przewodniczący Rady Miejskiej, 

Tadeusz Bochnia dziękowali radnym Rady Miejskiej 
w Dobczycach, sołtysom, dyrektorom, pracownikom 
urzędu, strażakom oraz przedstawicielom organizacji 
pozarządowych i instytucji, podkreślając znaczenie 
dobrej współpracy przy realizacji wielu przedsięwzięć.

Burmistrz, podsumowując kadencję 2014-2018, pod-
kreślił, że mijająca kadencja była szczególna i niełatwa. 
Rozpoczęły ją takie wydarzenia jak choroba i śmierć 
Burmistrza Marcina Pawlaka i wybory uzupełniające 
na burmistrza w maju 2015 roku. 

Wyznacznikiem tej kadencji było również wdra-
żanie w Polsce wielu reform, m.in. zmiany w oświacie. 
Trzeba było zmierzyć się z nieoczekiwanymi proble-
mami i podejmować trudne decyzje dla ich szybkiego 
rozwiązania.

- Program na tę kadencję był jasno określony – mówił 
burmistrz Paweł Machnicki. – Strategiczne znaczenie 
miało pozyskanie dotacji z funduszy unijnych w okresie 
planowania 2014 – 2020. Była to niepowtarzalna szansa, 
którą Gmina znakomicie wykorzystała przygotowując 
dobre projekty, broniąc złożonych wniosków i podpisując 
umowy na dotację dla gminy o wartości dziesiątków 
milionów złotych. 

Burmistrz wskazał, że dzięki tym dotacjom roz-
począł się wielki program inwestycyjny w zakresie 
rekreacyjnego zagospodarowania otoczenia zbiornika 
dobczyckiego (budowy ścieżek rowerowych, kąpieliska, 
lodowiska, kortów tenisowych, placów zabaw, parku, 
kładki na zaporę i innych, ważnych inwestycji), a tak-
że rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, 
modernizacja i rozbudowa przedszkola nr 3. Ważną 
inwestycją mijającej kadencji – wykorzystującą dotacje 
unijne – jest też rewitalizacja skansenu na Starym Mie-
ście, czy pozyskanie finansów na prowadzenie świetlicy  
w starej szkole przy ul. Jagiellońskiej.

Aby przygotować gminę do pozyskania i wyko-
rzystania funduszy unijnych, ostatnie lata były także 
czasem spłacania zadłużenia zaciągniętego w poprzed-
nich okresach, między innymi na budowę kanalizacji 

i budynku Regionalnego Centrum Oświatowo- Spor-
towego w Dobczycach. Dług gminy zmniejszył się  
o ponad 20 mln zł, co ma istotne znaczenie dla realizacji 
rozpoczynanych projektów.

Burmistrz Machnicki odniósł się także do innych 
kwestii, jak budowa szkoły w Dziekanowicach i rozbu-
dowa w Brzączowicach. Podkreślił, że to w tej kadencji 

dokonano modernizacji cmentarza na ul. Garncarskiej, 
wybudowano nową strażnicę dla OSP Dobczyce,  
a nakłady na straże pożarne były rekordowe, wyremon-
towano ulice Słoneczną, Lubomirskich, powstał nowy 
parking przy ul. Szkolnej. Wymienił także wiele innych 
realizacji i przedsięwzięć.

Na zakończenie, w krótkich słowach, podsumował 
swoją 24 letnią pracę na rzecz gminy, podkreślając, jak 
istotne zmiany cywilizacyjne w tym okresie nastąpiły 
oraz, że czuje ogromną satysfakcję z tego, że miał  
w tych pozytywnych zmianach swój udział.

Życzył także nowej radzie oraz burmistrzowi osią-
gania sukcesów w dalszym rozwoju gminy i pracy na 
rzecz mieszkańców.

Halina Adamska-Jędrzejczyk podsumowała swoją 
współpracę z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz 
podziękowała wszystkim pracownikom oświaty, 
podkreślając znaczenie takich wartości jak zaufanie, 
lojalność i szczerość.

Pożegnalna sesja odbyła się w serdecznej atmosferze. 
Ustępującemu burmistrzowi podziękowania składali 
burmistrz – elekt Tomasz Suś, radni, dyrektorzy szkół  
i przedszkoli, instytucji, strażacy, komendant Komisariatu 
Policji w Dobczycach oraz przedstawiciele dobczyckich 
stowarzyszeń i sekcji. Radni w swoich wypowiedziach 
odnosili się do wielu spraw z minionej kadencji, wskazując 
na dobrą współpracę między radnymi a urzędnikami 
oraz nastawienie na rozwiązywanie problemów.

Oprawę muzyczną przygotowali licznie zgromadzeni 
uczniowie i nauczyciele Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Dobczycach, którzy zagrali kilka utworów, m.in. 
żywiołową Samba de Dobczyce. 

Na koniec podziękowania i upominki wręczyli rad-
nym burmistrz Paweł Machnicki wraz z wiceburmistrz 
Haliną Adamską-Jędrzejczyk, a także przewodniczący 
Rady Miejskiej w Dobczycach Tadeusz Bochnia wraz 
z wiceprzewodniczącym Czesławem Leszczyńskim.

BP
Fot. Paweł Stożek
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Sesja inauguracyjna Rady Miejskiej w Dobczycach

Nowo wybrani Radni oraz Bur-
mistrz przyjęli z rąk przewodni-

czącej Miejskiej Komisji Wyborczej 
zaświadczenie o wyborze. I sesję Rady 
Miejskiej w Dobczycach w kadencji 

2018 – 2023 otworzył radny-senior, 
Wiesław Szymoniak.

Za słowami roty ślubowania, radni 
uroczyście zobowiązali się obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie 
i uczciwie, mając na względzie dobro 
gminy i jej mieszkańców. Wybrano 
również Prezydium Rady Miejskiej. 

Przewodniczącą Rady Miejskiej 
w Dobczycach w kadencji 2018-2023 
została Małgorzata Jakubowska, funkcję 
wiceprzewodniczącego pełnić będzie 
Marek Kaczor.

Ślubowanie złożył również bur-
mistrz Tomasz Suś, który w pierwszych 
słowach podziękował zgromadzonym 
za tak liczne przybycie i okazane 
wsparcie, szczególnie słowa kierując 
do swojej rodziny. Burmistrz podkreślił, 
że wybrany został przez mieszkańców, 
którzy obdarzając go zaufaniem, rów-
nocześnie powołali go do pracy na rzecz 
rozwoju Gminy i Miasta Dobczyce.

- Z Dobczycami związany jestem od 
dziecka, mieszkańcy z własnej woli 

wybrali mnie na Burmistrza Gminy 
i Miasta Dobczyce – mówił Tomasz 
Suś. - Podobnie jak państwo, szanowni 
radni, powołany zostałem do pracy dla 
rozwoju naszej gminy, pomyślności 

jej mieszkańców. Jako Burmistrz VIII 
kadencji obejmuję gminę ze wszystkimi 
jej osiągnięciami, jakich dopracowali 
się poprzedni włodarze, radni, a przede 
wszystkim mieszkańcy naszej gminy. 
Obejmuję gminę także ze słabszymi 
jej stronami, problemami, 
wyzwaniami, jakie stawia 
przed nami współczesny 
świat. Będę starał się kie-
rować tym samorządem 
tak, aby sukcesy pomnażać, 
a problemy rozwiązywać. 

Zaprzysiężony bur-
mistrz odebrał klucz do 
drzwi urzędu i gratulacje 
z rąk ustępującego burmi-
strza Pawła Machnickiego. 
Liczne gratulacje płynęły 
również od przedstawicie-
li władz samorządowych, 
w szczególności Powiatu 
Myślenickiego, z którym 
od 12 lat burmistrz Suś był 
związany, w tym przez 

osiem lat pełniąc funkcję wicestarosty. 
Słowa wsparcia i gratulacje płynęły od 
dotychczasowych współpracowników, 
byłych włodarzy gminy, przedstawi-
cieli jednostek Policji, Straży Pożarnej, 

dyrektorów placówek oświatowych i 
instytucji kultury czy mieszkańców i 
przedstawicieli różnych środowisk z 
naszej gminy.

Wyjątkowego charakteru I Sesji 
Rady Miejskiej w Dobczycach nadał 

występ Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Dobczycach.

Obrady Rady Miejskiej zakończył 
wybór i podjęcie uchwał w sprawie 
powołania Komisji Rewizyjnej; Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji; Komisji 
Gospodarczej; Komisji Społecznej oraz 
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Retransmisja z Inauguracyjnej 
Sesji Rady Miejskiej w Dobczycach 
dostępna jest na stronie www.dobczyce.
pl w BIP

BP
Fot. Paweł Stożek

Radni Rady Miejskiej w Dobczy-
cach w kadencji 2018-2023: Marta Zając, 
Marek Kaczor, Wiktor Piwowarski, 
Wiesław Szymoniak, Piotr Godula, 
Roman Wątorek, Ewa Kołacz, Stani-
sław Ciećko, Marcin Wylegała, Jolanta 
Ziemba, Marian Karliński, Ryszard 
Zabdyr, Paweł Nowak, Małgorzata 
Jakubowska, Jan Hartabus

W imieniu własnym i Rad-
nych Rady Miejskiej, dziękuję 
Mieszkańcom Gminy i Miasta 
Dobczyce za głosy i za okazane 
zaufanie.

Burmistrz Tomasz Suś
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Dobczyce w stulecie Niepodległości

Z wielką radością i dumą uczciliśmy 
wspaniałą i wyjątkową rocznicę, 

jaką jest 100-lecie odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Swoim zacho-
waniem i obecnością mieliśmy szansę 
oddać hołd i szacunek tym, którzy 
walczyli o wolności, niejednokrotnie 
płacąc za nią najwyższą cenę.

W tym szczególnym dniu, wyru-
szając w barwnym przemarszu,  
z biało-czerwonymi flagami, prowa-
dzeni przez paradę konną Szwadronu 
Toporzysko oraz Orkiestrę Dętą „Dob-
czyce” z udziałem pocztów sztandaro-
wych, pokazaliśmy, że jesteśmy dumni  
z bycia Polakami.

Zebraliśmy się na płycie dobczyc-
kiego Rynku, gdzie jak wspomniał 
burmistrz Paweł Machnicki – „Dob-
czyce, jak i cała Polska radują się dziś 
ze wspaniałej rocznicy, odzyskania 
Niepodległości. Rocznicy, dzięki 

której możemy się tu co roku spotykać  
i świętować wspólnie, w zjednocze-
niu, świętować w ogromnej radości  
i z ogromną wdzięcznością wobec tych, 
dzięki którym możemy być wolnym, 
niepodległym krajem.”

W symbolicznym geście hołdu 
ofiarom walk o wolność i suwerenność 
naszej Ojczyzny przedstawiciele władz 
samorządowych, instytucji i organizacji, 
złożyli kwiaty na Pomniku Nieznanego 
Żołnierza. Uroczystości na dobczyckim 
Rynku zakończyła msza św. w intencji 
Ojczyzny, której przewodził ks. Antoni 

Wróblewski.
Podczas przemarszu ulicami 

Dobczyc do Regionalnego Centrum 
Oświatowo-Sportowego, nie sposób 
było nie zwrócić uwagi na pięknie 
przystrojoną ulicę Piłsudskiego. Na 
ogrodzeniach domów zawisły kon-
kursowe prace patriotyczne uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach 
(konkurs „Chwile naszej chwały”) oraz 
biało-czerwone balony. Mieszkańcy  
z radością i zaciekawieniem wychodzili 
z domów, niejednokrotnie włączając 
się do pochodu.

Popołudniowy Koncert poprzedziło 
wspomnienie śp. Burmistrza Marcina 
Pawlaka w dniu jego imienin i złoże-
nie kwiatów pod pamiątkową tablicą  
w Regionalnym Centrum Oświatowo-
-Sportowym.

Koncert w tym dniu dedykowany 
był Niepodległej, a aula widowiskowa 

wypełniona była jak nigdy. Na scenie 
królowała polska kultura, która prze-
mawiała przez taniec i śpiew, napawając 
dumą i wzruszeniem. Barwy ojczyste 
dostrzegalne były na każdym kroku, czy 
to za sprawą flag, czy pamiątkowych 
kotylionów.

Rodem ze szlacheckich dworów, 
swoistym symbolem polskości, Kon-
cert rozpoczął uroczyście polonezem 
Zespół Pieśni i Tańca „Dobczyce”. Pary 
taneczne zaprezentowały się barwnie 
w nowo zakupionych mundurach ułań-
skich i zwiewnych sukniach. Zespół 

wypełnił scenę nie tylko tańcem, ale 
również muzyką Kapeli i śpiewem.

Dumę z bycia Polakiem wyśpiewała 
również Sekcja Wokalna MGOKiS, 
której soliści przy wsparciu chóru 
wykonali m.in. takie utwory jak „Moja 
Ojczyzna” Anny German, czy pełen 
radości, miłości i dumy z bycia Pola-

kiem utwór „Flaga”.
Koncert dla Niepodległej 

zwieńczył występ Jacka Wój-
cickiego, artysty obdarzonego 
głosem o charakterystycznej 
tenorowej barwie, którego 
sceniczna swoboda porwała 
publiczność. Był on nie tylko 
wokalistą, ale zarazem akto-
rem i komikiem. Wyjątkowa 
podróż przez polską piosenkę 
przeplatana była wesołymi 
anegdotami, również tymi 
związanymi z Dobczycami. 
Tutaj właśnie, w Dobczycach, 
mogliśmy się przekonać  
o prawdziwości słów założy-
ciela Piwnicy pod Baranami 
Piotra Skrzyneckiego, któ-
ry określił artystę jako „... 

demona wesołej i smutnej piosenki”.
Po koncercie Miejska Biblioteka 

Publiczna w Dobczycach zainauguro-
wała wystawę kronik historii Gminy 
i Miasta Dobczyce, do których przez 
lata materiały gromadził Włodzimierz 
Juszczak. Jest to, jak się okazało po 
skrupulatnym przeliczeniu, aż 58 
tomów, na których kartach zapisane jest 
tysiące zdjęć i wspomnień. Tę wyjąt-
kową rocznicę, którą mamy szczęście 
świętować, uczciliśmy również słodkim 
poczęstunkiem.

Organizatorami obchodów stulecia 
odzyskania niepodległości w Dobczycach 
byli: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce 
oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury i Sportu w Dobczycach. Jednak 
niezapomnianą atmosferę i wspaniałą 
oprawę stworzyła współpraca i zaan-
gażowanie wielu podmiotów. Z tego 
miejsca chcielibyśmy podziękować: 
prowadzącemu przemarsz Szwadro-
nowi Toporzysko w barwach 3. Pułku 
Strzelców Konnych im. Hetmana 
Polnego Koronnego Stefana Czarnec-
kiego, Orkiestrze Dętej „Dobczyce” 
pod dyrekcją kapelmistrza Józefa 
Manieckiego, pocztom sztandarowym, 

pocztowi flagowemu, delegacjom  
i wszystkim zgromadzonym podczas 
uroczystości na Rynku. Jednostce 
OSP Rudnik za zabezpieczanie trasy 
przemarszu, 19 Myślenickiej Drużynie 
Harcerskiej „Szkoła Orląt”, 9. Myśle-
nickiej Drużynie Starszo-Harcerskiej 
„Złote Orły” oraz 10. Mini Gromadzie 
Zuchów „Mini Kinderki” za pomoc 
w rozdawaniu flag i śpiewników, ks. 
Antoniemu Wróblewskiemu i księżom 
z dobczyckiej parafii na czele z pro-
boszczem Kazimierzem Turakiewi-
czem, za koncelebrowanie mszy św.  
w intencji Ojczyzny, mieszkańcom 
ulicy Piłsudskiego za udekorowanie 

jej, wraz z inicjatorką Małgorzatą 
Nowak oraz nauczycielom Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Dobczycach za 
organizację konkursu plastycznego.

Za piękny Koncert dla Niepod-
ległej dziękujemy niezastąpionemu 
Zespołowi Pieśni i Tańca „Dobczyce” 
pod kierunkiem Adriana Kulika, akom-
paniamentem Kapeli pod kierunkiem 
Pauliny Karp oraz instruktor wokalu 
Justynie Łokocik, wspaniałej Sekcji 
Wokalnej MGOKiS Dobczyce pod 
kierunkiem Beaty Czajki-Rolińskiej 
oraz charyzmatycznemu Jackowi 
Wójcickiemu wraz z zespołem. Za 
organizację wystawy kronik dzięku-
jemy zespołowi Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Dobczycach na czele  
z dyrektorem Pawłem Piwowarczykiem. 
Dziękujemy Wam, drodzy mieszkań-
cy o goście za obecność i wspólne 
świętowanie.

BP
Fot. Paweł Stożek
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Wolność to diament do oszlifowania

mieszkańców gminy Dobczyce. 
Goście nie kryli wzruszenia,  

a młodzi aktorzy zbierali zasłużone 
gratulacje.

W przygotowanie spektaklu, do 
którego scenariusz opracowała Kry-
styna Kowal-Gruchała, włączyli się 
uczniowie klas: 2c, 3a, 3b, 3d, 5c, 

7a, 8a, których przygotowali: Edyta 
Puchała-Szymoniak, Paweł Figlewicz, 
Lucyna Sławińska-Targosz, Lucyna 
Sikora, Bożena Korzec-Gunia, Elż-
bieta Klimek-Piwowarczyk, Katarzyna 
Matoga i Piotr Skóra. 

Uczniowie szkoły wzięli także 
udział w akcji „Rekord dla Niepod-
ległej”. Punktualnie o godz. 11.11  
w holu szkoły wszyscy zaśpiewali 
hymn narodowy. Wręczone zostały 
także nagrody w konkursie szkolnym 
na najlepsze odśpiewanie hymnu. 

(AnKa)
Fot. Anka Stożek

Sukces plastyczny Zuzanny
Uczennica Szkoły Podstawowej 

nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach 
Zuzanna Węgrzyn została laureatką 
ogólnopolskiego konkursu plastycznego 
na projekt widokówki z okazji Święta 
Niepodległości. 

Konkurs zorganizował Lubartowski 
Ośrodek Kultury. Nagrodzone prace 
zostały wydrukowane w formie wido-
kówek i wysłane wraz z życzeniami 
do pozostałych miast w Polsce.

Lucyna Sławińska-Targosz

Uczniowie Tischnera dla Niepodległej

Jest jak ptak w locie, który płynie 
po nieba kres, jak radosnych ludzi 

śpiew, jak królestwo dobrych snów. 
Wolność to nie tylko cel, ale szansa 
by spełniać sny i marzenia. 

Tak o wolności śpiewał Marek 
Grechuta, a uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 2 z Dobczyc, w wyjątkowym 

spektaklu, zaprezentowali także, że 
można ją łatwo stracić i z trudem 
odzyskiwać. 

Z okazji 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości uczniowie z SP2, pod 
opieką nauczycieli, przygotowali wido-
wisko artystyczne, w słowa którym 
trudną i burzliwą historię naszego 
kraju opowiedzieli tańcem, śpiewem, 
pantomimą. 

To była historia Orła Białego, 
którego swobodny lot przerwany 
został brutalnie przez czarne sępy, to 
historia biało-czerwonej flagi, której 
nieskrępowany łopot został zakłócony 

przez zły wiatr. To historia kolejnych 
powstań, które dawały nadzieję i które 
bolały przegraną. To w końcu historia 
wielkiej radości z odzyskania Niepod-
ległości, której stulecie świętujemy w 
tym roku. 

Uczniowie i nauczyciele przygo-
towali spektakl w ramach szkolnych 
obchodów stulecie odzyskania Nie-
podległości. Ale na prośbę rodziców  
i gości został on wystawiony ponownie, 
20 listopada, a zaproszenie do jego 
obejrzenia skierowano do wszystkich 

Niepodległość świętować można 
na różne sposoby. W Zespole 

Szkół w Dobczycach jest realizo-
wany projekt „Dla Niepodległej”, 
przygotowany dla upamiętnienia 100. 
rocznicy odzyskania niepodległości 
naszej Ojczyzny. 

W ramach projektu, którego koordy-
natorką jest polonistka Justyna Dudzik, 
w szkole odbywają się różne wyda-
rzenia i działania. Ich celem jest m.in. 
przybliżenie uczniom historii Polski, 
kształtowanie tożsamości narodowej, 
propagowanie wartości patriotycznych 
oraz rozwijanie zainteresowań i pasji 
uczniowskich. 

Uczniowie pod opieką nauczycieli 
podejmują różnorodne inicjatywy, 
związane z rocznicą i skłaniające do 
refleksji. 

Obchody rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę rozpo-
częła okolicznościowa wystawa tema-
tyczna przygotowana przez uczniów 
pod opieką nauczycielki matematyki 
Joanny Dudzik. Ciekawym pomysłem 
był również spontaniczny happening, 

zorganizowany przez klasy 1L1, 1L2, 
1T2 i 4TG. Uczniowie technikum 
informatycznego z kolei włączyli się 
do projektu poprzez przygotowanie 
pod kierunkiem nauczycielki przed-
miotów informatycznych Gabrieli 
Panuś pocztówek, upamiętniających 

100-lecie Niepodległości.
Na dwa dni przed świętem Nie-

podległości, 9 listopada o godzinie 
11.11, ZS dołączył do wszystkich szkół  
w Polsce, biorąc udział w akcji „Rekord 
dla Niepodległej”, wspólnie śpiewając 
hymn narodowy. 

Odbyła się również okolicznościowa 
akademia z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości pod hasłem „Nie pytaj, 
co Tobie da, lecz co Ty możesz zrobić 
dla niej”. W uroczystości, przygo-
towanej przez polonistkę Agnieszkę 
Majkę-Knap i nauczycielkę historii 
Annę Urgacz, wystąpiła utalentowana 
tischnerowska młodzież, która zabrała 
zgromadzoną publiczność w podróż  
w czasie do listopadowych dni 1918 roku. 

(bd)
Fot. ze zbiorów Szkoły

Chwile naszej chwały

Z okazji święta Niepodległości 
ulica Piłsudskiego w Dobczycach 

przystrojona została biało-czerwonymi 
barwami, a także rysunkami, które 
powstały w ramach konkursu „Chwile 
naszej chwały”. 

Konkurs zorganizowany został 
przy współpracy z Urzędem Gminy 
i Miasta Dobczyce w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Dobczycach. Uczniowie 
mogli utrwalić chwile chwały i dumy 
państwa polskiego w formie plastycznej 
i literackiej. 

Prace konkursowe oceniało jury 
w składzie: Elżbieta Klimek-Piwo-
warczyk, Lucyna Sławińska-Targosz 
i Anka Stożek. 

W konkursie literackim przyznano 
trzy równorzędne pierwsze nagrody,  
a otrzymali je: Jakub Dybek (kl. 7b), 
Karol Spytek (kl. 5a), Tymoteusz 
Szczeciński (kl. 5c). Wyróżnienie 
przyznano Alicji Kołdras (kl. IIIa).

W konkursie plastycznym w kat. 
klas IV-V przyznano następujące 
nagrody: I. Rozalia Warmuz (kl. 5c); 
II. Wiktoria Kaletka (kl. 5c), Karol 
Spytek (kl. 5a); III. Laura Denys (kl. 

4b). Wyróżnienia: Mariola Grzegorzak 
(kl. 4c), Julia Skóra, (kl. 5c)

W kat. klas VII-VIII i III gim-
nazjum: I. Kinga Raczniak (kl. IIId);  
II. Aleksandra Mazur (kl. 7a), Julia 
Wrona (kl. IIIb); III. Nikola Pudlik (kl. 
7b). Wróżnienia: Maciej Sroka (kl. IIIe), 
Wiktoria Błaszczyk (kl. IIIa), Daria 
Wylegała (kl. IIIg), Bogumiła Ptak (kl. 
IIIa), Wiktoria Bergel (kl. IIIa), Eliza 
Salawa (kl. IIIb) Piotr Krupa (kl. IIIc).

Organizatorami konkursu byli 
nauczyciele plastyki i poloniści. Nagro-
dy, które ufundowane zostały przez 
Urząd Gminy i Miasta w Dobczycach, 
wręczone zostaną laureatom w grudniu.

(k)
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Skatepark pod koroną zapory już gotowy

Na skateparku pod dobczycką 
zaporą zamontowano urządzenia. 
Entuzjaści sportów ekstremalnych 
mogą korzystać z takich elementów 
jak: bank ramp, quater pipe, funbox 
z ławką, poręcz prosta i ławka. Teren 

zostanie jeszcze dodatkowo oświetlony.
Plusem jest duża przestrzeń, która 

daje możliwość dalszej rozbudowy. 
Koszt inwestycji łącznie z położoną 
nakładką asfaltową to prawie 87 tys. zł.

Tekst i foto: BP

Józef Tomal starostą powiatu
Tadeusz Bochnia wiceprzewodniczącym Rady 
Powiatu

Józef Tomal został wybrany na 
stanowisko starosty powiatowego 

na kolejną kadencję. Wiceprzewodni-
czącym Rady został wybrany Tadeusz 
Bochnia – wieloletni przewodniczący 
Rady Miejskiej w Dobczycach.

Przewodniczącym Rady Powiatu 
został Tadeusz Żaba. W skład Pre-
zydium Rady weszło także dwóch 

Setną rocznicę odzyskania przez 
Polskę Niepodległości, mieszkańcy 

Brzezowej uczcili wyjątkowo. 
W centrum wsi oficjalnie odsłonięty 

został pomnik grunwaldzki, który 
przeszedł konserwację i przeniesiony 
został sprzed byłej szkoły na teren 

przy strażnicy. 
Pomnik, który ufundowany został 

w 1910 r. na pamiątkę 500. rocznicy 
zwycięstwa pod Grunwaldem, teraz 
przypominać będzie również o kolejnej 
wyjątkowej rocznicy.

Tekst i foto: BP

Nasza pomoc może uratować ludzkie życie

Gmina Dobczyce znalazła się  
w czołówce gmin, które najle-

piej poradziły sobie z zadłużeniem  
w latach 2014-2017.

Wskaźniki i ranking przeprowadzo-
ne przez Pismo Wspólnota, opracowane 
przez profesora nauk ekonomicznych 
Uniwersytetu Warszawskiego Pawła 
Swianiewicza pokazują, że Gmina 
wykonała w ostatniej kadencji zna-
czący krok w kierunku zmniejszeniu 
zadłużenia. 

Porównując poziom wysoko-
ści zadłużenia na koniec 2014 roku 
(wyrażony jako % budżetu każdej 

jednostki samorządu terytorialnego) 
z zadłużeniem w końcu roku 2017,  
w Gminie Dobczyce odnotowano 
spadek o 35 punktów procentowych. 
Gmina spłaciła w tych latach zadłużenie  
w kwocie ponad 15 milionów złotych.

Według ogólnopolskiego rankingu 
zadłużenia, poziom zadłużenia wzrósł 
w połowie województw, blisko jednej 
trzeciej powiatów, mniej więcej co 
czwartym mieście na prawach powiatu, 
co szóstej gminie wiejskiej i więcej 
niż co dziesiątej gminie miejskiej  
i miejsko-wiejskiej.

BP

Niepodległa z mistrzem Janem w tle

Dzieci i młodzież Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Dobczycach wraz  

z nauczycielami wzięli udział w kolej-

nym wydarzeniu odbywającym się  
w ramach obchodów jubileuszowych 
Roku Matejkowskiego.

Uroczystości odbyły się z okazji 
180. rocznicy urodzin i 125. rocznicy 
śmierci Jana Matejki, a także 120. 
rocznicy otwarcia dla zwiedzających 
Muzeum Domu Jana Matejki, oddziału 
Muzeum Narodowego w Krakowie.

Na początku listopada odbyła się 
uroczysta msza święta w intencji Jana 
Matejki w Bazylice Mariackiej. 

W niezwykłej scenerii polichro-
mii, wyobrażającej anioły trzymające 
instrumenty muzyczne oraz szarfy  
z wersetami Litanii Loretańskiej, 
którą sam Jan Matejko wykonał dla 

kościoła, zabrzmiały połączone chó-
ry dziecięce ze Szkoły Muzycznej 
w Dobczycach i Szkoły Muzycznej 

I stopnia w Mikluszowicach wraz  
z zespołem nauczycielskim. 

Uczniowie przygotowani przez 
Magdalenę Irzyk wraz z nauczycielka-
mi: Magdaleną Siudyszewską-Dumicz, 
Natalią Miś, Magdaleną Bednarską 
i Moniką Gubała wykonali m.in.: 
Bogurodzicę, „Gaude Mater Polonia”, 

„Święta Mario”, „Ojcze z niebios”. 
Na zakończenie, nawiązując do 

100. rocznicy odzyskania Niepodległo-
ści, wykonano pieśni patriotyczne ze 
zbiorów Muzeum Narodowego Dom 
Jana Matejki. 

Tekst: SM w Dobczycach
Fot. ze zbiorów Szkoły

Gmina Dobczyce w czołówce gmin radzących 
sobie z zadłużeniem

Spadek temperatur oraz coraz 
krótsze dni najbardziej dotkliwe 

są dla osób bezdomnych, samotnych 
i niezaradnych życiowo. 

Dlatego też interesujmy się losem 
takich osób i zadbajmy o to, aby nie stały 
się ofiarami zimowego wychłodzenia. 
Nie bądźmy obojętni. Pamiętajmy, że 
nasza pomoc może uratować ludzkie 
życie.

Widząc na ulicy osoby np. ubrane 

niestosownie do pory roku, siedzące 
lub leżące na ławkach w parkach, czy 
na przystankach autobusowych, poin-
formujmy niezwłocznie o każdej takiej 
sytuacji właściwe służby.

Zgłoszenia przyjmują: Miejsko-
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Rynek 26, Dobczyce, tel. 12/372 17 
14, 12/372 17 20; Komisariat Policji, ul. 
Jagiellońska 4, Dobczyce, tel. 12/271 
12 01 oraz 997, 112.

Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 DOB-MED
Dobczyce, ul. Rynek 16, tel. 12/271 07 00

ZATRUDNI PIELĘGNIARKĘ
na stanowisku Pielęgniarki Praktyki, w wymiarze 
pełnego etatu.

Zatrudnienie od 1 stycznia 2019 roku.

Mile widziany ukończony kurs szczepień i kurs EKG.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie podań  
i CV w siedzibie firmy.

wiceprzewodniczących: Tadeusz Bochnia 
i Maciej Ostrowski.

Okręg trzeci, w skład którego 
wchodzą gmina Dobczyce i gmina 
Siepraw, reprezentować w Radzie 
Powiatu, obok Tadeusza Żaby i Tade-
usza Bochni, będą: Jan Lenczowski  
i Roman Knapik. 

(k)
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Pamiętajmy o seniorach

Są aktywni, ambitni i spragnieni 
innowacji. Swoją postawą mogą 

zawstydzić niejednego młodego 
człowieka.

W miniony weekend do Dob-
czyc zjechali seniorzy z południowej  
i centralnej Polski, aby rywalizować 
podczas I Ogólnopolskich Zawodów 
w Speed-ballu.

Reprezentanci Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku oraz Klubów Seniora 
z Małopolski, Podkarpacia, Śląska, 
Dolnego Śląska oraz Ziemi Łódzkiej,  
w czasie trzydniowego obozu w Dob-
czycach, doskonalili swój warsztat w 
grze, dzielili inspiracjami oraz rywa-
lizowali w zawodach.

- To pierwsze takie wydarzenie dedy-
kowane seniorom. Dlatego też jest 
historyczne, ponieważ to nasz region 
będzie kojarzony jako miejsce, gdzie 
spotykają się seniorzy trenujący spe-
ed-ball - podkreśla Zbyszek Bizoń ze 
Stowarzyszenia Sportownia.

W czasie obozu seniorzy mieli moż-
liwość, aby podzielić się inspiracjami 

i dobrymi praktykami ze swoich orga-
nizacji. Ponadto mogli doskonalić 
swoje umiejętności pod okiem członka 
kadry polskiej – Zbyszka Bizonia. 

Zwieńczeniem obozu były zawody,  
w czasie których uczestnicy rywalizo-
wali o trofea w konkurencji super-solo 
oraz grze singlowej.

- To co się wydarzyło, przerosło nasze 
oczekiwania. Zawody finałowe, przy 
udziale seniorów, to było jedno z naj-
bardziej wzruszających wydarzeń w tym 
roku – relacjonuje Izabela Janczak-Bi-
zoń ze Speed-Ball Sportownia. – Oni 
pokochali speed-ball. To było widać 
w wielu momentach. Kiedy po dwóch 
godzinach treningu chcą nadal zostać na 
sali, kiedy w kuluarowych rozmowach 
planują wymiany i zawody między 
swoimi grupami. Pokazali niesamowite 
zaangażowanie i byli przygotowani do 
zawodów. Już wiemy, że ten potencjał 
trzeba wspierać. W przyszłym roku 
zorganizujemy I Mistrzostwa Polski 
dla Seniorów.

Tekst i foto: Sportownia

Wolontariusze najpierw wycinali 
i kleili, a później spacerowali, 

wręczali i składali życzenia – wszystko 
dla naszych dobczyckich seniorów, 
którzy 14 .listopada świętowali swój 
dzień. 

Fundacja „Okno Nadziei” posta-

nowiła uczcić Dzień Seniora. Z tej 
okazji wolontariusze przygotowali 
kolorowe serca, które później wręczali 
przechodniom wraz ze słodkościami  
i balonami dla najmłodszych. Przy oka-
zji spaceru po mieście, wolontariusze 
zbierali również pieniądze do puszek. 
Zostaną one przeznaczone na zakup 
upominków i paczek świątecznych dla 
podopiecznych Fundacji. Na zakończe-
nie akcji harcerki i harcerze z naszych 
dobczyckich drużyn, odwiedzili senio-
rów, aby złożyć im życzenia. Podczas 
wizyt zostali bardzo miło przyjęci, za 
co bardzo dziękujemy. 

Dziękujemy również wszystkim 
osobom, które wsparły akcję. Najważ-
niejsza jest dla nas pamięć o seniorach 
i przypomnienie o nich mieszkańcom, 
ale dzięki Państwa pomocy, będziemy 
mogli sprawić im jeszcze większą radość 
w czasie świąt Bożego Narodzenia. 

Zaledwie kilka dni później odbyła 
się kolejna akcja – obchody Świato-
wego Dnia Ubogich. Na spotkanie do 
siedziby Fundacji wraz z księdzem 

Gracjanem – wikariuszem parafii  
w Dobczycach i z Ruchem Lednickim, 
zaprosiliśmy osoby starsze, samotne, 
potrzebujące wsparcia. 

W miłej atmosferze padło wiele 
słów wdzięczności, słów o potrzebie 
czerpania z doświadczeń życiowych 

osób starszych i przekuwania każdego 
kryzysu w szansę czynienia dobra. 
Seniorzy mówili nam o potrzebie 
większej wrażliwości i otwartości 
na problemy, z którymi zmagają się 
codziennie, często chorzy i pozbawieni 
opieki oraz konieczności stworzenia  
w naszym mieście stacjonarnego Domu 
Seniora. Radość płynąca z bycia razem, 
zaowocowała doświadczeniem solidar-
ności przy wspólnej modlitwie, śpiewie, 
poezji oraz posiłku. Niedługo kolejne 
spotkanie, na które już zapraszamy.

Do 13 grudnia Fundacja prowadzi 
również zbiórkę artykułów: higieny 
osobistej, środków czystości, słodyczy, 
kawy, herbaty itp. dla potrzebujących. 
Produkty można przynosić do siedziby 
Fundacji, która znajduje się w budynku 
starej szkoły przy ul. Jagiellońskiej 2, 
w godzinach dyżurów. Więcej infor-
macji można znaleźć na stronie www.
oknonadziei.org.pl lub na Facebooku. 

Pamiętajmy, że jednym gestem 
możemy zrobić wiele!

Tekst i foto: Fundacja „Okno Nadziei”

Umiemy ratować

W „Gościnnej Świetlicy” w budyn-
ku OSP Kornatka od maja do 

października, dwa razy w tygodniu, 
odbywały się warsztaty plastyczno-

-techniczne zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych 
Kornatka Wespół.

Zajęcia były kierowane do dzieci, 
młodzieży, dorosłych oraz seniorów. 
Słowem każdy chętny mógł wziąć  
w nich udział. Motywem przewodnim 
były kwiaty. 

Uczestnicy warsztatów m.in.: 
malowali na szkle, robili świece  
z wosku pszczelego, tworzyli witraże, 
wazony, ozdoby na lodówkę, broszki  
z filcu, kartki okolicznościowe metodą 
quillingu, oraz haftowali krzyżykiem. . 

Warsztaty były przeprowadzone  
w ramach zadania publicznego z zakresu 
kultury i tradycji dofinansowanego 
ze środków Urzędu Gminy i Miasta  
Dobczyce.

Wiola Filipiuk

Seniorzy pokochali speed-ball

W Szkole Podstawowej w Kornatce, 
uczniowie klas II, III oraz IVa 

i IVb, wraz z wychowawcami, mieli 
okazję uczestniczyć w szkoleniu  

z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 
które przeprowadziła Szkoła Młodych 

Ratowników działająca przy Starostwie 
Powiatowym w Myślenicach.

Po wysłuchaniu części teore-
tycznej, każdy uczestnik miał okazję 

praktycznie przećwiczyć 
różne sytuacje, w których 
udzielenie pierwszej pomocy 
jest niezbędne i konieczne. 

Dzięki zaangażowaniu 
instruktorów szkolenie było 
bardzo przystępne i atrak-
cyjne. Uczniowie uzyskali 
niezbędną wiedzę w dzie-
dzinie pierwszej pomocy 
oraz obsługi defibrylatora. 
Dziękujemy instruktorowi 
Mateuszowi oraz wolonta-

riuszom Joasi i Mateuszowi.
Beata Gibała-Dudek
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Ludwik Dziewoński Zasłużonym dla Powiatu Myślenickiego

Wychowawca wielu pokoleń, ini-
cjator wielu cennych działań w 

gminie Dobczyce i swoich ukochanych 
Dziekanowicach. Ludwik Dziewoński 
otrzymał Tytuł Honorowy „Zasłużony 
dla Powiatu Myślenickiego”.

Wręczenie tytułu odbyło się  
w czasie ostatniej, LIX sesji powiatu 
myślenickiego. Ludwik Dziewoński 
otrzymał tytuł zasłużonego w dowód 
uznania i uhonorowania jego działal-
ności społecznej, wieloletniego wkładu 
pracy i zaangażowania w rozwój  
i upowszechnianie sportu, propago-
wanie zdrowego stylu życia wśród 
mieszkańców powiatu oraz promocję 

Powiatu Myślenickiego.
Ludwik Dziewoński urodził się  

w Raciechowicach, ale całe dorosłe życie 
zawodowe związany był z Dobczyca-
mi i Dziekanowicami, a w latach 50.  
i 60. ubiegłego wieku z Sułkowicami, 
gdzie pracował jako wychowawca,  
a później dyrektor Zasadniczej Szkoły 
Mechanizacji Rolnictwa. 

To postać wyjątkowa: społecznik, 
księgarz, bibliotekarz, nauczyciel, 
dziennikarz i rolnik. Jego najwięk-
szą pasją jest sport. Przez wiele lat 
był animatorem sportu i rekreacji 
wśród lokalnych społeczności z terenu 
powiatu myślenickiego – od czego nie 

odpoczywa także i teraz. 
Działalność związaną ze sportem 

rozpoczął w latach 40. ubiegłego wieku. 
Był wychowawcą oraz wieloletnim 
sędzią piłkarskim - rozjemcą w 1470. 
meczach. W swojej karierze ma także 

przygodę z dziennikarstwem - był 
korespondentem „Dziennika Polskiego” 
i „Gazety Krakowskiej”. 

W 1950 r. był jednym z założycieli 
Amatorskiego Klubu Sportowego 
Dziecanovia, gdzie pełnił funkcję 
sekretarza i jednocześnie kierownika 
sekcji piłki nożnej. Z okazji 50-lecia 
istnienia Dziecanovii napisał historię 
klubu. W barwach swojego macie-

rzystego klubu startuje po dziś dzień  
w turniejach szachowych. 

Na przełomie lat 60. i 70. Ludwik 
Dziewoński studiował zaocznie historię 
w dawnej Wyższej Szkole Pedagogicz-
nej, gdzie uczęszczał na seminarium 
do prof. Feliksa Kiryka, świetnego 
znawcy problematyki małych miast 
i miasteczek Małopolski. U niego też 
obronił pracę magisterską o rzemieśl-
nikach Dobczyc. 

W 2007 roku, 35 lat od obrony, 
praca Ludwika Dziewońskiego „Rze-
miosło Dobczyc na przestrzeni dziejów” 
doczekała się wydania książkowego. Pan 
Ludwik jest także autorem monografii: 

„115 lat Ochotniczej Straży Pożar-
nej Dziekanowice” – ze strażackim 
mundurem związany jest od 1985r., 
a od 1991r. pełni funkcję sekretarza 
OSP Dziekanowice. Jest także sekre-
tarzem Prezydium Rady Seniorów 

przy Małopolskim 
Związku Piłki Nożnej 

Wraz z panem 
Ludwikiem tytułami 
Zasłużonego uhono-
rowani zostali jesz-
cze dwaj mieszkańcy 
powiatu myślenic-
kiego.

Jerzy Fedirko  
z Myślenic – wielo-
letni animator kultu-
ry, współzałożyciel 
myślenickiego Stowa-
rzyszenia Wspólnota 
Myślenice, współpra-
cujący z Myślenicką 
Grupą Fotograficzną 
MgFoto. Działa spo-
łecznie i z wielkim 
zaangażowaniem pra-

cuje na rzecz osób chorych i potrze-
bujących. Jerzy Fedirko współpracuje 
także z dobczyckim Stowarzyszeniem 
KAT Dobczyce i Miejską Biblioteką 
Publiczną w Dobczycach. 

Piotr Sadowski z Pcimia – jest 
doktorem nauk o ziemi, geografem  
i regionalistą, przewodnikiem beskidz-
kim, badaczem historii II wojny 
światowej w południowej Polsce, ze 

szczególnym uwzględnieniem ziemi 
myślenickiej. Jest autorem wielu prac 
monograficznych, publikacji naukowych 
i popularnonaukowych z zakresu geo-
grafii, historii i sztuki. Jest cenionym 
znawcą historii I i II wojny światowej 
w naszych okolicach. 

Akty nadania Tytułu Honorowego 
,,Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” 
oraz Medale Honorowe wręczyli Lau-
eratom: Tadeusz Żaba Przewodniczący 
Rady Powiatu Myślenickiego oraz Józef 
Tomal Starosta Myślenicki.

oprac. na podstawie: WPSiFE
www.myslenicki.pl

Fot. ze zbiorów Starostwa Powiatowego

Podróż za jeden 
uśmiech

Świat jest piękny to projekt, który 
realizuje Stowarzyszenie „Granica” 

i do którego zaprasza ludzi z pasją 
podróżniczą. Dotychczas odbyły się 
już trzy spotkania, a ich uczestnicy 
mogli się przenieść na Madagaskar, 
do Tajlandii i do Egiptu., 

Na Madagaskar zabrała nas Kata-
rzyna Ławrynowicz. Opowieściom 
o wyspie królował nie kto inny, jak 
słynny król Julian, który reprezentował 
lemury z Madagaskaru. 

Pani Katarzyna przygotowała slajdy, 
które ilustrowały opowiadanie o tym 
niezwykłym, ale ubogim kraju. Prawie 
70 proc. mieszkańców to analfabeci, 
pod rządami dyktatury wojskowej. 

To kraj osiemnastu plemion,  
z własnymi językami i narzeczami,  
w którym obowiązują dwa języki 
urzędowe: malgaski i francuski. 

Madagaskar to wyspa bogata  
w parki narodowe, niepowtarzalną 
florę i faunę. Królestwo lemurów, które 
tylko na Madagaskarze żyją i są pod 
ścisłą ochroną. 

W kolejną podróż zabrała nas Ewa 
Opyrchał, która opowiadała o Tajlandii. 

Pani Ewa podróżuje od kilkudzie-
sięciu lat po egotycznych krajach, a do 
Tajlandii wybrała się z przyjaciółmi. 
Żeglowali katamaranem wśród wysp 
Morza Andamańskiego. 

Ta podróż była wyjątkowa, bo 
Tajlandię zwiedzała pani Ewa z morza, 
pływając wśród wysp. 

W kolejną podróż zabrała gości 
„Lenartówki” Monika Wójtowicz, która 
wraz z mężem Mohamedem Elmasry, 
zaprosiła na slajdowisko z Egiptu. 

Pani Monika opowiadała o naj-
piękniejszych miejscach w Egipcie, 
który nazywa swoim drugim domem. 
Opowiadała o ludziach, z którymi 
miała okazję się spotkać i zaprzyjaźnić. 

Wraz z mężem prowadzi firmę 
turystyczną Sono Egiziano, która 
zabiera turystów w podróż do Egiptu 
bliższego tamtejszym mieszkańcom.

Projekt „Świat jest piękny”, reali-
zowany jest przez Stowarzyszenie 

„Granica” w ramach Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich oraz przy 
wsparciu finansowym Województwa 
Małopolskiego.

(k)

Rada Społeczna przy Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Dobczy-

cach zorganizowała w listopadzie dwa 
ciekawe spotkania w ramach projektu: 
Kino czy teatr – oto jest pytanie. 

Na początku listopada odbyło 
się spotkanie z aktorem teatralnym  
i filmowym, Przemysławem Brannym. 

Koniec miesiąca należał zdecy-
dowanie do filmu za sprawą Justyny 
Szawary, przed którą X Muza nie ma 
tajemnic. 

Więcej o spotkaniach i projekcie, 
a także kolejnych pomysłach i planach 
Rady – w grudniowym wydaniu Tapety

(Red.).
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w kręgu kultury

Jarmark Świąteczny  
i Uliczna Wigilia

Zapraszamy Państwa na tradycyjny 
Jarmark Świąteczny i Wigilię 

Uliczną, które w tym roku odbędą się 
16 grudnia na Małym Rynku.

Zaczynamy od godziny 10 i będzie-
my na placu aż do zmierzchu. Jak każ-
dego roku, możecie Państwo liczyć na 
wspaniałą zabawę, moc niespodzianek  
i niepowtarzalną atmosferę, która wpro-
wadzi nas w domową atmosferę świąt.

Na scenie dobczyckiego Jarmarku, 
jak co roku, zaprezentują się przed-
szkolaki i uczniowie z naszych szkół. 
Zapraszamy także do konkursu – tym 
razem na najbardziej niesamowitą skar-
petę na prezenty. Regulamin dostępny 
na stronie www.katdobczyce.pl i www.
biblioteka.dobczyce.pl

Wspólnie z Miejską Biblioteką 
Publiczną na placu w centrum Dobczyc 
pojawi się Miś Tuliś z niespodziankami 
i zadaniami dla Super Czytelników. 

O godz. 14 rozpoczniemy Wigilię 
Uliczną, a wraz z nią smakowanie 
wyjątkowych, wigilijnych potraw. Nie 
zabraknie występu Sekcji Wokalnej  

– grup młodszych. 
Na Małym Rynku gościć będą 

w tym dniu nasi wspaniali twórcy 
regionalni, będzie można odwiedzić 
także stoiska miejscowych szkół  
i organizacji społecznych.

Tradycyjnie rozlosowane zostaną 
wśród uczestników żywe choinki.

W czasie Jarmarku, przy stoisku 
Stowarzyszenia KAT, przeprowadzona 
zostanie zbiórka na rzecz Schroniska 

„Psie Pole”, z którym Gmina Dobczyce 
współpracuje, a w którym przebywają 
nasze „bezdomniaki”. Prosimy o koce, 
ręczniki, swetry, karmę dla psów.

Szczegółowy program na pla-
katach i na stronach organizatorów: 
Stowarzyszenia KAT Dobczyce, Sto-
warzyszenia Absolwentów i Sympa-
tyków ZS w Dobczycach, Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Dobczycach, 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
i Sportu w Dobczycach, Urzędu Gminy 
i Miasta Dobczyce.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy.
(k)

Po raz siódmy Stowarzyszenie KAT 
Dobczyce zaprosiło mieszkań-

ców gminy i wiernych sympatyków 
na koncert w ramach Dobczyckich 
Zaduszek Muzycznych. W tym roku 
na naszej scenie zagościł artysta 
nietuzinkowy – legenda polskiej 
piosenki: Marek Piekarczyk.

W Dobczycach wystąpił po raz 
pierwszy. I zachwycił publiczność, która 
nagrodziła występ owacjami na stojąco. 
W akustycznym koncercie Markowi 
Piekarczykowi towarzyszyli Tadeusz 
Aprijas (gitara akustyczna) i Jacek 
Borowiecki (instrument perkusyjny).

Ze sceny popłynęły dźwięki  
i słowa piosenek artystów, których 
nie ma już między nami, ale żyją  
w swoich utworach. Publiczność 
usłyszała wielkie przeboje Krzysz-
tofa Klenczona, Czesława Niemena, 
Andrzeja Zauchy, Tadeusza Nalepy. 
Nie zabrakło także utworów samego 

Marek Piekarczyk na zaduszkowej scenie
Marka Piekarczyka, w tym oczekiwanej 
przez większość piosenki „51”.

Artysta zaczarował wszystkich 
głosem, emocjami, ale także… roz-
śmieszał anegdotami. Mówił o swojej 
Bochni, mówił o przyjaciołach i swojej 
kozie Klementynie – co w Dobczycach 
zostało przyjęte gromkimi brawami. 

Brawa zebrał także za nawiązanie do 
postaci burmistrza Marcina Pawlaka.

- Mieliście tutaj wspaniałego burmistrza, 
słyszałem o nim – mówił. – W budynku 
jego imienia teraz się znajdujemy.

Wspominanie, radowanie się tymi 
wspomnieniami, ale także rozważania 
o tym, co w życiu najważniejsze – taka 
jest idea dobczyckich Zaduszek. I pro-
gram, z którym Marek Piekarczyk do 
miasta nad Rabą przyjechał, idealnie się 
w ten klimat wpisał. Zresztą – artysta 
podkreślał ze sceny, jak ważne jest, 
abyśmy pielęgnowali wspomnienia  
o naszych bliskich i abyśmy się cieszyli 

7 pomysłów, 0 nudy – czyli 70-lecie biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Dobczycach oraz Rada Spo-

łeczna działająca przy bibliotece 
zapraszają do świętowania 70-lecia 
biblioteki. 

Główne obchody planowane są 
w połowie stycznia. 70-lecie chcemy 
przeżyć kreatywnie i inaczej niż to 
się czyni zwykle przy takich okazjach. 
Mamy nadzieję, że dzięki wysiłkowi 
zespołu biblioteki oraz pomocy nieza-
wodnej Rady Społecznej każdy będzie 
mógł znaleźć coś dla siebie. 

Będzie coś dla młodszych i star-
szych. Planujemy, by Gala 70-lecia 
również wyglądała nieco inaczej 
niż wszystkie gale. W końcu mamy  
7 pomysłów i 0 nudy na tak zacny 
jubileusz i sama gala złoży się również 
z 7 punktów, które potrwają 70 minut. 

1. KONKURSOWO – „Nasza 
biblioteka ma 70 lat” – zachęcamy 
dzieci, młodzież i dorosłych do udziału 
w konkursie plastycznym i literackim. 
Regulamin dostępny jest na stronie 

www.biblioteka.dobczyce.pl (w zakładce 
70-lecie) lub w siedzibie biblioteki. Na 
zwycięzców czekają naprawdę atrakcyjne 
nagrody – sprzęt elektroniczny (tablet), 
bony upominkowe, bilety do kina itp. 
Prace można składać w bibliotece do 
10 stycznia 2019 r. Rozstrzygnięcie na 
Gali 17 stycznia w RCOS.

2. NA WESOŁO – to propozycja 
dla najmłodszych, czyli wielki Bal dla 
dzieci z bajką i Tulisiem. Planujemy 
go 15. stycznia 2019 r. w godz. od 10 
do 13, w RCOS. Mamy nadzieję, że 
czas ferii sprawi, iż będziemy mieć 
liczną frekwencję.

3. NA POWAŻNIE – Od listopada 
Rada Społeczna publikuje na łamach 

„Tapety” cykl artykułów opowiadają-
cych historię naszej biblioteki. Bardzo 
dziękujemy za ich przygotowanie 
przewodniczącej Rady, Krystynie Zając.

4. NA ZDJĘCIU – Wystawa  
o roboczym tytule „Z nią”. Zaprezen-
tujemy ją we wnętrzu biblioteki wokół 
świetlika. To 16 nietypowych zdjęć, 

które opowiedzą o… o tym dowiecie 
się w styczniu.

5. OSCAROWO - Premiera 
krótkiego filmu godnego bibliotecznego 
Oscara. Premiera filmu planowana jest 
na 17 stycznia podczas Gali.

6. OCZYWIŚCIE Z KSIĄŻKĄ 
– To wystawa 70. książek, czyli „słowo 
zatrzymane w czasie”. Dokonamy 
specjalnego wyboru z krótkim uzasad-
nieniem, dlaczego właśnie dana książką 
wyląduje w tym szczególnym zbiorze.

7. UROCZYŚCIE - Gala z sied-
mioma niespodziankami 17. stycznia 
2019 r. godz. 18, foyer RCOS. Na 

70-minutowej gali poznamy zwycięzców 
konkursów, wyświetlimy film i będzie 
się można spodziewać dobrej zabawy.

Zapraszamy do świętowania  
z najstarszą instytucją kultury  
w naszej gminie. 

Biblioteka, czyli „ciekawe miejsce, 
ciekawych ludzi zaprasza”.

MBP

tym, że dane nam było z nimi być.
Marek Piekarczyk bisował dwa 

razy, a publiczność nie chciała puścić 
go ze sceny. Na zakończenie wykonał 
arię Jezusa z opery „Jesus Christ 
Superstar”. Zgromadzeni w auli bili 
brawa na stojąco.

Tradycyjnie już dla Zaduszek, 
muzykom wręczono dobczyckie 
kózki, wypiekane w Piekarni 
Złoty Kłos, a także – co jest 
tradycją ostatnich kilku lat  

– baner reklamujący koncert, na 
którym artystom – na pamiątkę 

– podpisali się ich fani.
Marek Piekarczyk jest 

mocno związany z bocheńskim 
festiwalem: „Integracja malo-
wana dźwiękiem”. Patronuje 
temu festiwalowi od samego 
początku, bezinteresownie 
pomagając jego organizatorem 
przy promocji wydarzenia. W 
Dobczycach, na scenie RCOS 
tuż przed koncertem artysty, 
zaśpiewali uczestnicy tego festi-
walu; duety: Elżbieta Bogacz i 
Klaudia Luranc oraz Gabriela 
Szyszka i Alan Michalik. 

Wokaliści przygotowani 
zostali przez Beatę Czajkę-Rolińską.

Po koncercie nie zabrakło spotkania 
z fanami, wspólnych zdjęć, autografów 
i rozmów.

Dobczyckie Zaduszki Muzyczne 
zostały dofinansowane z budżetu 
gminy Dobczyce w ramach otwartego 
konkursu ofert w dziedzinie kultury.

Organizatorem koncertu było 
Stowarzyszenie KAT Dobczyce, które 
dziękuje za pomoc organizacyjną: 
Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kul-
tury i Sportu Dobczyce i Rucola Cafe.

KAT Dobczyce
Fot. Zbigniew Sanowski



10

reklama

TAPETA 11(187)/2018 

Małopolska Agencja Rozwoju Regio-
nalnego S.A. ogłasza III nabór do pro-
jektu „Dobry Czas na Biznes –KOM2”,  
w ramach którego otrzymać można 
wsparcie finansowe w formie dotacji 
na założenie działalności gospodarczej. 
Rekrutacja trwa od 23 listopada do 14 
grudnia.

Formularze rekrutacyjne można 

składać w Powiatowym Punkcie Infor-
macyjnym MARR w Myślenicach ul. 
Klakurki 2a/b od poniedziałku do piątku 
w godz. od 8. do 16. 

Warunki ubiegania się o udział  
w projekcie oraz uczestnictwa w nim 
zostały określone w Regulaminie rekru-
tacji w projekcie.

Uczestnikami mogą być wyłącznie 

osoby pozostające bez pracy (bierne 
zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 
lat i więcej, zainteresowane założeniem 
działalności gospodarczej, z wyłączeniem 
osób zarejestrowanych w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, KRS lub prowadzących 
działalność gospodarczą na podstawie 
odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających dzień przystąpienia do 
projektu, które należą, do co najmniej 
jednej z poniższych grup: kobiet, osób 
powyżej 50 roku życia, osób długotrwale 
bezrobotnych, osób z niepełnosprawno-
ściami, osób o niskich kwalifikacjach,.

Kryterium wieku kandydata weryfi-
kowane jest w dniu złożenia formularza 
rekrutacyjnego.
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różnorodności

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Dobczycach po raz 

czwarty organizuje konkurs na ozdobę 
świąteczną. Do udziału zapraszamy 
dzieci i młodzież z gminy Dobczyce.

Celem konkursu jest podtrzymy-
wanie i kultywowanie tradycji związa-
nych ze Świętami Bożego Narodzenia, 
rozwijanie wyobraźni, wrażliwości 
estetycznej oraz pobudzanie aktyw-
ności twórczej uczestników. 

Konkurs adresowany jest do dzieci 
przedszkolnych, szkolnych, młodzieży 
gimnazjalnej i licealnej oraz uczest-
ników warsztatów terapii zajęciowej  
z gminy Dobczyce. Prace oceniane 
będą wyłącznie w kategorii indywi-
dualnej. Każdy uczestnik może złożyć 
do konkursu tylko jedną pracę. 

Tematem konkursu jest wykona-
nie przestrzennej ozdoby choinkowej  
(z wyłączeniem łańcuchów) dowolną 
techniką. Każda ozdoba musi mieć 
przytwierdzoną zawieszkę, sznureczek 
lub haczyk umożliwiający zawieszenie 
na choince (w konkursie nie mogą brać 
udziału prace na podstawce).

Prace wraz z kartą zgłoszenia  
i oświadczeniami należy dostarczyć 
na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Dobczycach ul. 
Szkolna 43 32-410 Dobczyce, w ter-
minie do 13 grudnia. 

Komisja wyłoni laureatów w nastę-
pujących kategoriach wiekowych: 

- dzieci przedszkolne - klasy I-III, 
 - klasy IV-VI - młodzież (gimnazjalna 
i licealna) - uczestnicy warsztatów 
terapii zajęciowej. 

Regulamin i szczegóły konkursu 
na stronie organizatora: www.mgokis.
dobczyce.pl Zapraszamy do udziału 
w konkursie.

(k)

Konkurs „Ozdoba 
Choinkowa”

Z dziejów biblioteki (część 2)

W styczniu przypada 70. rocznica 
powstania Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. Józefy Bergelówny  
w Dobczycach, piszemy o tym obszer-
niej w innym miejscu  miesięcznika. 
To miejsce atrakcyjne dla wszystkich 
mieszkańców niezależnie od wieku  
i zainteresowań. Zapraszamy do drugiej 
części lektury, w której przypomina-
my historię biblioteki w Dobczycach.

Historia biblioteki – historia 
ludzi

Od 1967 r. pracowała w bibliotece 
Maria Dąbrosz, która później – od 
1988 r. – pełniła funkcję jej dyrektora.  
W 1968 r. przez sześć miesięcy pracowała 
tam Ludmiła Grandys, a od listopada 
jej miejsce zajęła Maria Górecka, która 
pracowała do 1973 r. 

W 1972 r. pracę w bibliotece podjęła 
Elżbieta Górecka. Co roku uroczyście 
obchodzono Dni Oświaty, Książki  
i Prasy. Przy tej okazji organizowano 
wiele wystaw i spotkań z ciekawymi 
ludźmi. 

Największym zainteresowaniem 
cieszyły się imprezy i konkursy zawią-
zane z historią Dobczyc.

Remont i nowa nazwa
Wiosną 1971 r. rozpoczęto kapitalny 

remont budynku biblioteki. Remont 
obejmował jedynie pomieszczenia 
biblioteki natomiast dwa pozostałe 
pomieszczenia wynajmowane osobom 
prywatnym nie były remontowane. 

Remont trwał 8 miesięcy i przez 
ten czas biblioteka działała  
w szkole podstawowej przy ul. 
Jagiellońskiej 2. 

W 1975 r. zmianie uległa 
nazwa biblioteki. Było to zwią-
zane z nowym podziałem admi-
nistracyjnym kraju. Od tego 
czasu nazwa biblioteki brzmiała: 
Biblioteka Publiczna Miasta  
i Gminy Dobczyce. Samodzielna 
dotychczas biblioteka w Stad-
nikach została przekształcona  
w filię biblioteki w Dobczycach. 
Nastąpiło także systematyczne 
przenoszenie punktów biblio-
tecznych z domów prywatnych 
do organizowanych na wsiach 
klubów rolnika. Ich działalność 
zależała od istniejących warun-
ków ale także od zaangażowania 
odpowiedzialnych za nie osób. Z biegiem 
czasu ich ilość malała.

Negatywne zmiany
W 1988 r. lokatorka zajmująca 

niewyremontowaną część budynku,  
w którym mieściła się biblioteka, wypro-
wadziła się, dzięki czemu biblioteka 
uzyskała dodatkowe pomieszczenia. 

Zasadnicze zmiany nastąpiły na 
początku lat 90-tych. Weszła wtedy  
w życie Ustawa o Samorządzie Teryto-
rialnym, która obowiązek utrzymania 
bibliotek nałożyła na władze lokalne.  
W wyniku tego zmniejszyły się znacznie 
środki finansowe na wszelką działalność. 

W 1994r. filia w Stadnikach 
została zlikwidowana, a księgozbiór 
przeniesiono do miejscowej szko-
ły podstawowej. Likwidacji uległy 
także wszystkie punkty biblioteczne.  
W 1997 r. podjęto nawet próbę połą-
czenia dotychczasowej biblioteki  
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury, co w rzeczywistości oznaczałoby 
likwidację biblioteki jako samodziel-
nej jednostki. Na szczęście do tego 
nie doszło m.in. dzięki interwencji 
biblioteki wojewódzkiej.

Księgozbiór się rozrasta
Od 2000 r. nastąpiły zmiany praw-

ne dotyczące sposobu finansowania 
instytucji kultury. Zostały one zobo-
wiązane do prowadzenia samodzielnej 
gospodarki finansowej. 

Rok 2002 r. przyniósł bardzo ważne 
dla biblioteki wydarzenie. Zmieniona 
została nazwa biblioteki, nadano jej 
imię Józefy Bergelówny. 

Szybkie rozrastanie się księgozbio-
ru powodowało, ze biblioteka coraz 
bardziej cierpiała na brak miejsca. 
Wynikiem tego było zlikwidowanie 
w 1979 r. czytelni, dzięki czemu 
powiększono wypożyczalnię. Przez 
wiele lat starano się o budowę nowego 
budynku biblioteki. W 1988 r. została 
nawet zatwierdzona nowa lokalizacja 
i projekt nowego budynku, ale nie 
zostało to zrealizowane. 

W 1988 r. podjęła pracę w biblio-
tece Edyta Sewiłło a w 2000 r. Dorota 
Mistarz, które w bibliotece pracują 

do dzisiaj.

RCOS też dla biblioteki
W latach 2007-2013 powstawał  

w Dobczycach nowoczesny, wielofunk-
cyjny obiekt, który stanowi bazę dla 
rozwoju oświatowego, kulturalnego 
i sportowo – rekreacyjnego gminy 
Dobczyce i całego regionu. Znalazła 
tam swoje miejsce Miejska Biblioteka 
Publiczna. 

Od 2012 r funkcję dyrektora biblio-
teki zaczął pełnić Paweł Piwowarczyk. 
Przeprowadzka biblioteki trwała na 
przełomie 2012 i 2013 r., a 13. marca 
2013 r. nastąpiło oficjalne otwarcie 

nowej siedziby biblioteki. Od 14. marca 
biblioteka zaczęła pracować. 

Bardzo szybko stała się centrum 
działalności kulturalnej, edukacyjnej 
a także miejscem gdzie każdy może 
realizować swoje pasje. Odbywa się 
tutaj bardzo wiele spotkań autorskich, 
spotkań podróżniczych, lekcji biblio-
tecznych, wystaw i różnych innych 
ciekawych imprez, działa przy niej 
Klub Kulturalnego Kibica, Rada 
Społeczna. Biblioteka jest również 
współorganizatorem największych 
imprez kulturalnych na terenie gminy. 
W ostatnich latach wydała także kilka 
publikacji. 

Ważnym dla rozwoju biblioteki 
było przystąpienie do ogólnopolskiego 
Programu Rozwoju Bibliotek.

Pod kierownictwem Pawła Piwo-
warczyka pracują obecnie: Edyta 
Sewiłło, Dorota Mistarz, Małgorzata 
Molendys, a niedługo wróci do pracy 
Justyna Szawara. Biblioteka obsługuje 
prawie dwa razy więcej czytelników niż 
przed przeprowadzką z ul. Kilińskiego. 
Wszyscy wiemy jak wspaniałym, cie-
kawym i interesującym miejscem jest 
nasza Miejska Biblioteka Publiczna 
im.Józefy Bergelówny. A jeżeli ktoś 
nie wie to powinien szybko przyjść 
do biblioteki i przekonać się, że na 
pewno znajdzie tam coś dla siebie. 
Zapraszamy.

Opracowano przez 
Radę Społeczną MBP 

na podstawie pracy licencjackiej
Edyty Sewiłło  
Fot. Paweł Stożek
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Barszcz czerwony na zakwasie
ok.2 l wywaru z mięsa i warzyw
1 / 2 szkl. śmietany
0k.1/2 kg buraków
25 dkg kiełbasy
marchewka, seler, pietruszka, cebula
tłuszcz, łyżka mąki, koperek, sól, 
pieprz, majeranek
maggi oraz kwas z buraków do 
smaku
Buraki oczyścić , upiec w piekarniku. 

Upieczone wystudzić, obrać i zetrzeć 
na tarce o dużych otworach. Warzywa 
obrać, pokroić w paseczki, podsmażyć 
na tłuszczu, skropić wywarem i dusić 
do miękkości.

Kiełbasę obrać z osłonki, pokroić 
w półplasterki, połączyć z warzywami, 
burakami i pozostałym wywarem. 
Dodać posiekany koperek oraz śmietanę 
wymieszaną z mąką. Chwilkę pogo-
tować.  Doprawić do smaku kwasem 
z buraków i maggi.

Smacznego życzy Teściowa
Porada: bańki mobilizują organizm 
do zwalczenia przeziębienia, są sku-
teczne, zwłaszcza, jeśli postawisz je na 
początku infekcji. Korzystajmy więc  
z tej metody leczenia po wcześniejszej 
konsultacji z lekarzem rodzinnym. 
Bądźmy zdrowi tej jesieni.

Z przepisów Teściowej Kolejny rekord na dobczyckich cmentarzach

Z radością informujemy, że podczas 
tegorocznej kwesty 1 listopada, 

na wszystkich dobczyckich cmenta-
rzach zebraliśmy 14 571 zł i 46 groszy,  
1 funta, 0,90 euro i 20 forintów. 

Dla porównania w ubiegłym roku 
pozyskano 13 158 zł. Pieniądze zostaną 
przeznaczone na odnowę kolejnych 
nagrobków na cmentarzu parafialnym.

W tym roku kwestowali z nami: 
burmistrz Paweł Machnicki, bur-
mistrz Halina Adamska-Jędrzejczyk, 
burmistrz elekt Tomasz Suś, Cecylia 
Frajtag, Barbara Gawęda, Berna-
detta Kańska, Maria Krawczyk, 
Józefa Krzysiak, Justyna Kubicka, 
Barbara Małota, Irena Montico-
lo, Katarzyna Moskal, Barbara 
Narewska, Marek Kaczor, Bolesław 
Kostkowski, Tadeusz Różycki oraz 
Małgorzata i Zbigniew Rapaczowie. 

Spotkaliśmy się z wielką życzli-
wością, ofiarnością i zrozumieniem. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim 
ofiarodawcom oraz kwestującym! 
Dziękujemy także Justynie Dudzik 
i jej uczniom z Zespołu Szkół, którzy 
na cmentarzu przy ulicy Garncarskiej 
zebrali 1914 zł.

Warto przypomnieć, że Społeczny 
Komitet Opieki nad Zabytkami Dobczyc 

Wernisaż wystawy w Ispinie

W chłodny, deszczowy, listopado-
wy wieczór kameralne, ciepłe 

wnętrze Galerii Ispiny wypełniło się 
po brzegi. Powodem spotkania tak 
wielu osób był wernisaż prac Magdy 
Dębowskiej i Andrzeja Pietrasa.

To uczestnicy grupy plastycznej 
prowadzonej od sześciu lat przez lokalną 
artystkę, nauczyciela Cecylię Frajtag.

Na ścianach galerii zawisło wiele 
prac olejnych, ikony i pocztówki autor-
stwa pani Magdy i pana Andrzeja. Nie 
zabrakło też świątków. 

Magda Dębowska wywodzi się 
z rodziny artystów, konserwatorów 
sztuki i malowała od dziecka, Andrzej 
Pietras odkrył swój talent dopiero na 
warsztatach u Cecylii Frajtag, o których 
dowiedział się z naszej Tapety.

Mała galeria i ograniczone miejsce 
nie zmieściły wszystkich prac, które są 

dorobkiem ich niedługiej działalności. 
Szczególnie dużym zasobem może 
poszczycić się pan Andrzej, który 
będąc na emeryturze od październi-
ka ubiegłego roku, wykonał prawie 
pięćdziesiąt prac.

Każdy, kto chciałby rozpocząć swoją 
przygodę artystyczną, może przyjść 
na zajęcia plastyczne, które odbywają 
się w każdy piątek w godzinach od 
17. do 19. w Regionalnym Centrum 
Oświatowo-Sportowym w Dobczycach 
(w sali plastycznej obok auli). 

Obecna grupa liczy ponad 20 osób, 
ale jest otwarta na nowych członków. 
Co ciekawe zajęcia są bezpłatne. Farby, 
werniksy oraz inne materiały plastyczne 
są finansowane z pozyskiwanych na 
ten cel dotacji, w tym roku z Polsko-

-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Tekst i foto: BP

Inspiracją do tego przedstawienia byli 
bohaterowie polskiego podziemia, 

którzy po wojnie nie złożyli broni. 
Historia potajemnego ślubu jednego 
z nich, z piękną Celiną, do dziś jest 
żywa w naszym mieście, w gminie.

Franciszek Mróz – żołnierz kampa-
nii wrześniowej, partyzant AK, żołnierz 
obwodu Murawa, działacz podziemia 
antykomunistycznego. 

Kiedy zakończyła się wojna, bojąc 
się aresztowania, postanowił się ukry-
wać. W 1946 zorganizował oddział 
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, 
ale oddział ten po roku przestał ist-
nieć (na skutek aresztowań i ujawnień  
w ramach amnestii).

Franciszek Mróz postanowił się 
ukrywać, a od października 1947r., wraz 

z Józefem Miką, Tadeuszem Lenartem 
i Emilem Przeciszewskim utworzyli 
czteroosobowy oddział partyzancki. 
Utrzymał się on do 1950 roku, kiedy 
to wprowadzony do oddziału agent, 
doprowadził do aresztowania Mroza 

i Miki (Lenart i Przeciszewski zginęli 
w walce). 

Mróz poddany został torturom 
sąd odmówił przesłuchania świadków, 
którzy zeznawać chcieli na jego korzyść. 
Został oskarżony i skazany na śmierć 
(wraz z Miką). Wyrok wykonano  
w więzieniu Montelupich w Krakowie 
(25 czerwca 1951 roku).

Zanim jednak Franciszek Mróz 
został aresztowany, w jego życiu 
wydarzyło się coś, co zaważyło na 
losie innej osoby. 

W 1948 roku Mróz wziął pota-
jemny ślub z piękną Celiną Drozdowi-
czówną, mieszkanką Dobczyc. Ślubu 
tego udzielił młodym ksiądz Stefan 
Muniak z Dziekanowic. Mimo, iż 
wiedział, że mężczyzna poszukiwany 
jest przez komunistyczną władzę, że 
oskarżany jest o działalność w pod-
ziemiu antykomunistycznym, i że 
każdy, kto będzie mu pomagał, może 
się liczyć z represjami i więzieniem. 
Ksiądz Muniak został aresztowany  
w 1951 roku, a w wyniku interwencji  
w Urzędzie do spraw Wyznań, wyszedł 
na wolność w 1955 r. 

Tę historię przypomniała Fundacja 
im. Stanisława Pomian-Srzednickiego. 
Ale nie tylko naszym lokalnym boha-
terom poświęcony był spektakl: My 
się nigdy nie poddamy. Także innym 
Żołnierzom Wyklętym, którzy nie 
złożyli broni po wojnie. 

W spektaklu wystąpili także dzie-
ci i młodzież ze Szkoły Muzycznej  
I stopnia z Dobczyc.

Fundacja zajmuje się dbałością 
o pamięć i tożsamość, a wraz z nią 
organizatorami spektaklu byli: Bożena 
i Adam Rutowie, Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Dobczycach. 

(k)
Fot. ze zbiorów rodziny

powstał w 2001 roku z inicjatywy 
Elżbiety Kautsch i w ciągu 18 lat 
odnowił 59 nagrobków, w tym 14 na 
cmentarzu parafialnym. 

Od kilku lat komitet działa  
w składzie: Marcin Bajer (przewod-
niczący), Joanna Boczoń, Arkadiusz 
Koliński, Józef Orzechowski, Elż-
bieta Polończyk-Moskal, Roman 
Wątorek.

Społeczny Komitet Opieki 
nad Zabytkami Dobczyc

Fot. Paweł Stożek

My się nigdy nie poddamy

Zdjęcie ślubne Celiny Drozdowicz i Franciszka Mroza
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na tropie historii

Porucznik Tadeusz Wojnowski ps. „Góral” i inni bohaterowie bitwy glichowskiej
poległych przewieziono furmanką 
na górę Grodzisko i tam złożono 
je we wspólnej mogile. Pułkownik 

„Odwet”, dowódca 6 Dywizji Piechoty 
AK, nadał pośmiertnie Tadeuszowi 
Wojnowskiemu stopień porucznika. 
Żona „Górala”, Anna Wojnowska nie 
wyszła powtórnie za mąż.

Na Grodzisku pochowano także 
żołnierzy z innych oddziałów, którzy 
zginęli w tej bitwie. Po wojnie oko-
liczna ludność otaczała czcią mogiłę 
partyzantów. Przynoszono tam kwiaty, 
znicze, co roku przy grobie odbywały 
się Msze św. w intencji poległych. Nie 
podobało się to władzom komunistycz-
nym, które zdecydowały o przenie-
sieniu ciał partyzantów. Niektórych 
zabrały rodziny, innych pochowano na 
Cmentarzu Wojennym w Dobczycach 
w zbiorowej mogile wraz z poległymi 
we wrześniu 1939 roku żołnierzami 
polskimi. 

Nie ma żadnych dokumentów 
informujących o ekshumacji ani nazwi-
skach przeniesionych partyzantów. Na 
pewno we wspólnej mogile spoczywa 

„Góral” oraz „Twardy” z oddziału „Śmia-
ły”. Prawdopodobnie ciała „Białego”  
i „Bacy” zabrały rodziny. Być może 
zbiorowa mogiła na Jałowcowej kryje 
szczątki jeszcze innych partyzantów 
z Grodziska.

Po ekshumacji partyzantów mogiła 
na Grodzisku, już tylko symbolicz-
na, nie utraciła swojego znaczenia.  
Z sentymentem wspominam to miejsce, 
które jako dziecko odwiedzałam z moim 
ojcem, świadkiem tamtych wydarzeń. 

Na Grodzisku odbywały się złazy 
turystyczne „Szlakami partyzantów”, 
organizowane przez PTTK. Brali  
w nich udział także uczniowie szkół 
z okolicznych miejscowości. Uczniów 
Szkoły Podstawowej w Dobczycach 
prowadził na Grodzisko nauczyciel 
geografii Władysław Kowalski. 

Przy grobie partyzantów poznawa-
liśmy historię, a nasi koledzy ze szkoły 
w Wiśniowej recytowali przejmujący 
wiersz Jakuba Bajera o pacyfikacji 
Wiśniowej i Lipnika, która była następ-
stwem wspomnianej bitwy. Nie można 
zapomnieć o tym miejscu. Należałoby 
uporządkować mogiłę na Grodzisku  
i upamiętnić żołnierzy, którzy tam 
byli pochowani.

Warto przypomnieć, że w bitwie 
z Niemcami pod Glichowem walczyło 
kilku partyzantów z Dobczyc: wspo-
mniany już ks. Kazimierz Krzysiak 
ps. „Zemsta” i Władysław Polończyk 
ps. „Sęp”z oddziału „Lisowczycy”, 
Andrzej Ścibor ps. „Grajek” z oddziału 
„Śmiały” oraz Stefan Michalski ps. 
„Kawka”. Michalski został podczas 
bitwy ranny. Po wojnie, w obawie 
przed represjami ze strony władz 
komunistycznych, wyjechał na Śląsk. 
Mieszkał w Katowicach, gdzie wykony-
wał zawód krawca. Tam też zmarł, ale 
zgodnie z życzeniem jest pochowany  
w Dobczycach na Jeleńcu. W bitwie brały 
także udział oddziały Józefa Misiora 
ps. „Prąd” oraz Franciszka Mroza ps. 

„Żółw”. Dowódcy obu oddziałów byli 
mieszkańcami Skrzynki.

Elżbieta Polończyk-Moskal

Polsko-radziecki Cmentarz Wojen-
ny w Dobczycach odwiedzam 

często. Obiecałam mojemu ojcu, że 
nie zapomnę o pochowanym tam jego 
towarzyszu broni z AK, nieznanym  
z imienia i nazwiska „Góralu”. 

W tym roku, w przededniu Wszyst-

kich Świętych spotkałam przy grobie 
N.N. „Górala” jego siostrzenicę, Ewę 
Skrzyńską z mężem. Od państwa Skrzyń-
skich dowiedziałam się, że żołnierz  
o pseudonimie „Góral” to urodzony  
w 1906 roku Tadeusz Wojnowski. 

Rodzice Tadeusza, Jan i Maria 
Wojnowscy mieszkali w podkrakowskim 
Podłężu, gdzie ojciec Jan pełnił funk-
cję kierownika szkoły. Wychowywali 

sześcioro dzieci. Tadeusz został zawo-
dowym żołnierzem, przed wojną służył 
w artylerii. Mieszkał w Krakowie.  
W sierpniu 1939 roku ożenił się z Anną 
Zawadzińską. Od 1940 roku służył  
w sztabie 6 Dywizji Piechoty AK. Jego 
żona, Anna Wojnowska również działała 

w konspiracji. Mieszkanie 
Wojnowskich było siedzibą 
Rejonowego Inspektoratu 
A.K. w Krakowie. 

W sierpniu 1944 roku 
Tadeusz Wojnowski został 
skierowany do oddziału 

„Lisowczycy”, stacjonującego 
na zboczach Łysiny. W pierw-
szych dniach września 1944 
roku odwiedził przebywającą 
w Ochojnie rodzinę. Było 
to jego ostatnie spotkanie 
z bliskimi. Zapamiętała je 
siostrzenica „Górala”, Teresa 
Knapczyk. 

Tadeusz Wojnowski 
poległ w bitwie pod Glicho-
wem 12 września 1944 roku. 
Niemieckie kule podziura-
wiły go jak sito, przebiły 
także ryngraf, który nosił 

na szyi. Świadkiem śmierci „Górala” 
oraz jego dwóch towarzyszy broni  
z oddziału „Lisowczycy”, Karola Czecza, 
ps. „Baca” i Tadeusza Szoszkiewicza, 
ps. „Biały” był Kazimierz Krzysiak, 
partyzant o pseudonimie „Zemsta”, 
który po wojnie przyjął święcenia 
kapłańskie. To jemu wydano rozkaz 
zorganizowania pochówku trzech 
poległych kolegów. Trumny z ciałami 

„Elektron” – historia i współczesność

Ludowy Zespół Sportowy ,,Elektron” 
powstał w październiku 1967 roku. 

Był spadkobiercą przemianowanej 
sekcji sportowej Rady Młodzieżowej 
Internatu. 

Przyświecały mu takie intencje jak: 
umasowienie sportu wśród mieszkańców 
internatu, zwiększenie atrakcyjności 
imprez sportowych poprzez wejście do 
środowiska miasta i gminy, populary-
zacja szkoły, pozyskiwanie środków 
na sprzęt sportowy. Intensyfikacja 
działalności LZS ,,Elektron” zachę-
ciła młodzież i kierownictwo inter-
natu do zgłoszenia sekcji piłki nożnej 
do Polskiego Związku Piłki Nożnej  
i uczestniczenie w rozgrywkach naj-
pierw tzw. kl. ,,C – W”, a później w kl.  

,,A” juniorów. Niedługo w ślady piłkarzy 
poszli szachiści, a to głównie z inspiracji 
wielkiego miłośnika i popularyzatora 
tej królewskiej gry wśród mieszkań-
ców internatu nauczyciela, a w latach 
70-tych także wychowawcy internatu, 
Stanisława Świerczyńskiego. Trzecia 
sekcja ,,Elektronu”, która przystąpiła 
do Polskich Związków Sportowych, 
to tenis stołowy. Tu głównym inspi-
ratorem był, pełnym sercem oddany 
pracy z młodzieżą w zakresie sportu, 
nauczyciel i wychowawca Józef Żak. 

Wypracowanie i doskonalenie  
z każdym rokiem formy pracy zespołu 
sportowego kierowanego przez wycho-
wawcę Józefa Żaka i wspieranego przez 
ówczesnego kierownika internatu 
Ludwika Dziewońskiego, a dwa lata 
później przez kierowniczkę Walentynę 
Janicką sprawiły, że Internat ,,Pogórze” 
z mieszczącym się w nim ,,Elektro-
nem”, wpisał się w województwie 
krakowskim rzetelną i powszechną 
popularyzacją sportu. 

Efektem formy wychowania przez 
sport były m.in. prowadzone w każdym 
roku szkolnym rozgrywki w 3. ligach 
tenisa stołowego z awansem i spadkiem 
z udziałem około 60 pingpongistów, 
organizacje międzygrupowej sparta-
kiady w 5. dyscyplinach: siatkówce, 
koszykówce, piłce nożnej, szachach, 
tenisie stołowym i wysokie lokaty 
Internatu w Wojewódzkiej Sparta-
kiadzie Internatów i Burs o Puchar 
Kuratorium Oświaty i Wychowania 
w Krakowie. 

Jedną z intencji przemianowania sek-
cji sportowej Rady Młodzieżowej w LZS 

,,Elektron” było stworzenie możliwości 
wejścia we współpracę ze środowiskiem  
w dziedzinie sportu i kultury fizycznej. 
Korzyści tej współpracy okazały się 

obustronne. Miasto i gmina pozyskały 
nowego energicznego organizatora  
i popularyzatora imprez sportowych, 
a młodzież internatu wzbogaciła się 
o sprzęt sportowy oraz fundusze 
na przejazdy na zawody sportowe  
w gminie i województwie. W latach 
80-tych aktyw sportowy młodzieży 
organizował w soboty i niedziele dla 
dzieci i młodzieży z gminy różnego 
rodzaju imprezy sportowe i kultural-
no-oświatowe, w ramach współpracy 
ze środowiskiem, organizacji wolnego 
czasu, kształtowania zainteresowań  
i nawyków do uprawiania sportu. 

Internat udostępniał nieodpłatnie 
dzieciom i młodzieży sprzęt sporto-
wy ,,Elektronu”, pomieszczenia do 
uprawiania takich dyscyplin, jak tenis 
stołowy i szachy. Dzięki uprzejmości 
dyrekcji ZS i nauczycieli wychowa-
nia fizycznego młodzież korzystała  
z sali gimnastycznej, uczestnicząc  
w różnego rodzaju imprezach rekre-
acyjno-sportowych. 

Innym godnym uwagi momentem 
działalności LZS ,,Elektron” jest fakt 
wstępowania w szeregi członków klubu 
dzieci, młodzieży i dorosłych spoza 
internatu, a więc z miasta i okolicznych 
sołectw. LZS ,,Elektron” od wielu 
lat był najaktywniejszym LZS-em 
w mieście i gminie. Potwierdzeniem 

tego były uzyskiwane  w imprezach 
miejsko – gminnych i wojewódzkich 
wyniki, a przede wszystkim ilość 
przeprowadzonych rocznie imprez, 
ilość przeszkolonych dziewcząt  
i chłopców do uprawiania wymienio-
nych już dyscyplin, a także komet-
ki oraz umiejętność organizowania  
i przeprowadzania imprez. 

Od kilku lat ,,Elektron” nie jest 
już tak dobrze i prężnie działającym 
klubem. Wpływ na to miała likwidacja 
internatu. Dzięki uporowi prezesa 
Józefa Żaka i pomocy Piotr Jaska, 
drużyna piłkarska występowała do 
sezonu 2006/2007.

W maju 2009 roku został założony 
Uczniowski Klub Sportowy ,,Elektron”. 
Jest on kontynuatorem działalności  
i tradycji powstałego w 1967 r. LZS. 
Prezesem został Piotr Godula, a w 
skład zarządu weszli nauczyciele ZS. 
Klub organizował Szachowe Grand 
Prix Dobczyc oraz cykl turniejów 
tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży.

Od 2015r. klub prowadzi cotygo-
dniowe zajęcia nauki i doskonalenia 
pływania, a jego uczestnicy rekrutują się 
z liceum ogólnokształcącego o profilu 
ratowniczym. Działalność klubu jest 
współfinansowana ze środków Gminy 
i Miasta Dobczyce.
Ze zbiorów LZS/UKS Elektron



14

ze sportu

TAPETA 11(187)/2018 

Szachowe wieści
Najlepsi w powiecie!

Ważną informacją tego miesiąca są 
wyniki z Powiatowych Igrzysk 

Dzieci w Drużynowych Szachach:
Pierwsze miejsce zajęła Szkoła 

Podstawowa nr 1 im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego w Dobczycach

Drugie miejsce - Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach. 
Jak widać Dobczyce szachami stoją!

Mamy Mistrzów!
Drużyna w składzie: Marcin Miko-

łajski, Maksymilian Nowakowski, Jakub 
Jamka i Natalia Górnisiewicz zajęli  
I miejsce w Powiatowych Igrzyskach 
Dzieci w Drużynowych Szachach. 
Dzięki tej wygranej w pięknym stylu  
(z kompletem punktów) uzyskali awans 
do zawodów wojewódzkich, które 

odbędą się już 3 grudnia w Myślenicach.

Szachy na 100-lecie
W Szkole Podstawowej nr 1 ciekawie 

obchodzono Święto Niepodległości.
Odbył się I Szkolny Turniej Sza-

chowy z okazji „100-lecia Odzyskania 
Niepodległości”. Do turnieju przystą-
piło aż 48. zawodników z klas I - VIII. 
Turniej składał się z 7. rund po 10 minut 
na zawodnika w kategorii dziewcząt 
i chłopców. 

Po zawodach każdy uczeń mógł 
wyjść z uśmiechem na twarzy, a to 
wszystko dzięki Radzie Rodziców, 
która sfinansowała  nagrody w turnieju.  
Nagrody rzeczowe otrzymało 5 pierw-
szych dziewcząt oraz 5. pierwszych 

chłopców (dla pierwszych trzech miejsc 
były również medale), natomiast każdy 
uczestnik otrzymał dyplom oraz słodki 
upominek.
Wyniki w kategorii dziewcząt:
1. Natalia Górnisiewicz
2. Lena Kołodziej
3. Martyna Braś
4. Dominika Kolińska
5. Weronika Sykała
Wyniki w kategorii chłopców:
1. Marcin Mikołajski
2. Maksymilian Nowakowski
3. Jakub Jamka
4. Krzysztof Tracz
5. Antoni Najman

Uczcili biegowo Niepodległość 
w wielu miejscach

W wyjątkową rocznicę odzyska-
nia Niepodległości przez Polskę, nasi 

Rozbiegani rozbiegli się po Polsce, 
żeby biegiem uczcić 100 lat wolności! 

Każde z tych wydarzeń, w których 
brali udział, chociaż troszkę było 
inne. To z pewnością zapierało dech  
w piersiach i wyciskało łzy wzruszenia! 

Oto miejsca i startujący: Zakopane 
- były tam dwa dystanse do wyboru  
- 5 km i 10 km. Marta Franiek, Agniesz-
ka Paszt i Radek Budzowski wybrali 
dłuższą trasę i pomimo licznych 
podbiegów było warto, bo na mecie 
czekały na zawodników aż dwa medale. 

Skawina-Mogilany - Paweł Piwo-
warczyk i Dominik Dańda biegli   
8 km ze Skawiny do Mogilan - czwarty 
raz pod rząd! 

Pawłowi Piwowarczykowi udało 

się pokonać trasę na 13. miejscu na 370.
  Myślenice - trasa była wyma-

gająca, ale za to prowadziła, przez 
całe miasto! Wyzwanie podjęła Anna 
Drzyzga-Błaszczyk, Iwona Turcza, 
Aneta Tracz, Grzegorz Ciapa, Sła-
womir Bryl, Jancio Wodnik i Jacek 
Drewnicki, a Kinga Wojtyca, rodzina 
Anety, eRDuś i harcerze z Hufiec ZHP 
Myślenice dzielnie ich wspierali na 
trasie! Atmosfera była tak gorąca, że 
aż popchała Sławka Bryla do mety na 
7. miejscu z czasem 40:14:29.

Niepołomice - bez ,,spiny” i na 
luzie. Nie było pomiaru czasu, ale za 
to nie brakowało przyjaznej atmosfery 
i ekologicznego klimatu w leśnym 
klimacie z pięknymi drewnianymi 
medalami! Czyste powietrze wdychali 
Bożena Włódyka, Paweł Kobiałka, Ewa 
Wojtan, Iwona Krasek, Jan Załęczny, 

Beata Śleczka, Bogusia Kliku-
szewska, Ilona Wróbel, Izabela 
Blak, Justyna Koczwara i Kacper 
Klikuszewski w biegu dla dzieci.

Tomasz Kupiec w tym biegu 
zajął 1. miejsce! Dla Bogusławy 
i Pawła był to debiut oficjalnego 
startu w żółtych barwach.

Poznań - 25 000 biegaczy 
stworzyło na starcie żywą flagę, 
która rozciągała się ulicami 
Poznania, a wśród nich Wojciech 
Tokarz i Paweł Urbański.

Ogromny sukces młodej 
Raby!

Drużyna Raby awansowała 
do Małopolskiej Ligi Trampkarzy 
po wyeliminowaniu Bronowianki 

Kraków 91-0 w pierwszym meczu  
i 5:2 w rewanżu). 

Arcyciekawe pojedynki czekają 
drużynę wiosną w Lidze Wojewódz-
kiej. I tak oprócz ekipy z Podgórskiej 
w 2.MLT zagrają jeszcze: Termalica 
Bruk-Bet Nieciecza, Podhale Nowy Targ, 
Soła Oświęcim, Limanovia Limanowa, 
Krakus Nowa Huta, Górnik Wieliczka 
a także MKS Trzebinia.

Raba grała w składzie: Konrad 
Kachel, Filip Zając, Damian Gubała, 
Krystian Kramarz, Krzysztof Stoch, 
Dominik Brewczyński, Kacper Masełko, 
Kacper Kania, Bartłomiej Masełko, 
Kacper Woźniak, Szymon Chramiec 
oraz Jakub Stasiak, Hubert Błaszczyk, 
Kamil Danielski, Szymon Stoch, Szymon 

Seweryn, Jakub Bieniek.

X-run zakończony
XRUN to seria cross’owych biegów 

górskich. To biegi po leśnych ścieżkach, 
szlakach i przełajach w Beskidzie 
Wyspowym. 

Organizatorzy, czyli Dobczycki 
Klub Biegacza, proponowali biegać  
w drużynie, ale również indywidualnie. 
Na cykl składały się biegi: „tajemnicze 
Kopce” w Kornatce, „Pani Mogiła”  

– góra Mogielica, „Ołtarz w chmurach” 
– góra Ćwilin, „Biała Dama - Śnieżnica. 

Zapisy na kolejny cykl, w tym bieg 
w Kornatce 10 lutego, ruszą 1 grudnia 
na https://xrun.io/. 

Dzieciak i do Rakiet – głosujmy!
Zachęcamy do głosowania na 

filmik Szkoły Podstawowej nr 1, który 
bierze udział w konkursie. 

Zwycięskie szkoły otrzymają 
profesjonalny sprzęt tenisowy do nauki 
dzieci, a nauczyciele z tych placówek 
zostaną specjalnie przeszkoleni. 

Każdego dnia można oddać  
5 głosów na wybrane prace konkursowe. 

Głosowanie potrwa do 18 grudnia 
br. Na stronie: https://www.dzieciaki-
dorakiet.pl.

179 osób z KKK
Na meczu Wisła Kraków kontra 

Zagłębie Lubin, w sektorze Młoda 
Armia Białej Gwiazdy, było obecnych 
179 osób pod egidą Klubu Kulturalnego 
Kibica. 

Przez cały mecz kibice nie zainto-
nowali żadnej wulgarnej przyśpiewki, 
a jedna próba została szybko zamknięta 
przez prowadzącego doping - to lubimy! 

Śpiewaliśmy hymn i uczciliśmy 
100-lecie Niepodległości. Do tego 
każdy z nas otrzymał flagę, braliśmy 
udział w konkursach patriotycznych  
i wygrywaliśmy gadżety, włączyliśmy 
się w pomoc dla schroniska dla zwierząt. 

Wyjazd został dofinansowany  
w ramach akcji profilaktycznej „Postaw 
na rodzinę” – dziękujemy za wsparcie 
Gminie i Miastu Dobczyce, a szcze-
gólnie Zofii Kozielskiej. 

Kolejny wyjazd 8 grudnia - Jagiello-
nia  (zapisy do 5.12) i 21 grudnia - Lech 
(zapisy do 18.12).

Stronę redaguje 
Paweł Piwowarczyk
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na co dzień i od święta

Beskid Wyspowy to grupa górska 
należąca do Beskidów Zachodnich 
sąsiadująca od zachodu z Beskidem 
Średnim, od południa z Gorcami, od 

wschodu z Beskidem Sądeckim, Kotli-
ną Sądecką i Pogórzem Rożnowskim,  
a od północy z Pogórzem Wielickim. 
Szczyty są od siebie oddzielone rozle-
głymi, głębokimi dolinami jak również 
przełęczami. 

Jesienią, gdy mgły zalegają  
w dolinach, szczyty są widoczne jak 
wyspy wystające z „morza mgieł”  
i stąd pochodzi nazwa tej grupy górskiej.  
W centralnej jego części leży Śnieżnica. 
Ma ona trzy wierzchołki o nazwach: 
Na Budaszowie, Nad Sambrukiem  
i Wierchy, i w najwyższym punkcie 
mierzy 1006 m n.p.m. Swą nazwę 
zawdzięcza temu, że na północnym 
stoku w dużym zagłębieniu śnieg zalega 
dłużej niż na okolicznych szczytach. 
Natomiast z powodu trzech wierzchołków 
przez miejscową ludność nazywana 
bywa Widłakiem lub Widlatą Górą. 
W 1968 roku na podszczytowej partii 
szczytu utworzono rezerwat przyrody 

„Na Śnieżnicy” mający obecnie ok. 25 
hektarów powierzchni, który ma na 
celu zachowanie buczyny karpackiej. 

Na północno – zachodnim stoku 
funkcjonuje ośrodek narciarski „Kasi-
na Ski”, gdzie zimą można uprawiać 
narciarstwo, a poza sezonem zimowym, 
kolarstwo zjazdowe w niedawno utwo-
rzonym Bike Parku Kasina. Natomiast 
na południowo – zachodnim stoku na 
urokliwej polanie umiejscowiony jest 
Młodzieżowy Ośrodek Rekolekcyjno 

– Rekreacyjny (MOReko). 
Od południa Śnieżnicę okrąża 

droga wiodącą z Rabki do Nowego 
Sącza, a od północy linia kolejowa  
z Chabówki do Nowego Sącza, która 
jest częścią powstałej w XIX wieku 
Galicyjskiej Linii Transwersalnej. Na 
niej to w Kasinie Wielkiej jest zabyt-
kowy budynek stacji kolejowej, na 
której kręcono m.in. „Listę Schindlera”, 

„Szpiedzy w Warszawie” i ostatnio film 
„Piłsudski”. Obok dworca znajduje się 
cmentarz wojenny nr 364 z I wojny 

światowej. Linią tą organizowane są 
przejazdy pociągami retro prowadzo-
nymi zabytkowymi parowozami. 

Sam wierzchołek góry jest zale-

siony i trudno spodziewać się z niego 
rozległych widoków, ale nieco poniżej 
wierzchołka od północnej strony jest 
mała polanka, gdzie paralotniarze 
urządzili sobie startowisko i stamtąd 
jest ładny widok na północ. 

Drugim miejscem z ładną pano-
ramą jest górna stacja kolejki linowej, 
a następnie Przełęcz Gruszowiec. 
Na szczyt prowadzi kilka szlaków 
turystycznych: zielony z Przełęczy 
Gruszowiec, obok MOReko, na górną 
stację kolejki, szczyt Śnieżnicy i do 
Dobrej; niebieski z Kasiny na szczyt 
Śnieżnicy i na Przeł. Gruszowiec; 
oraz czarny ze Skrzydlnej na szczyt 
Śnieżnicy. Ten ostatni zaliczany jest 
do jednego z trudniejszych podejść 
w Beskidach. 

Śnieżnica wydaje się być dobrym 
miejscem na jednodniowy wypad, 
zwłaszcza przy krótkim dniu w porze 
jesienno-zimowej. Oprócz wspomnia-
nego czarnego szlaku, reszta szlaków 
jest łatwa i w związku z tym mogą 
się na nie wybrać rodziny z dziećmi 
i osoby starsze.

Przydatne adresy: kasinaski.pl, 
www.snieznica.ksm.org.pl

Tekst i foto: Jacek Kozubek

W grudniowym, świątecznym 
wydaniu Tapety, zaprosimy Państwa 
bliżej nieba - w najwyższe góry świata. 

Wyprawa do Base Camp pod 
Mount Everestem - wyprawa marzeń, 
opowiedziana przez Pawła Gniadka, 
który w październiku wyruszył do 
Nepalu  w ramach projektu Polskie 
Himalaje 2018.

Projekt miał na celu uczczenie 
100-lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości, upamiętnienie najwięk-
szych sukcesów Polaków w Himalajach 
i Karakorum oraz tych, którzy w tych 
pięknych i niebezpiecznych górach 
zostali na zawsze.

(Red.)

Śnieżnica – jedna z „beskidzkich wysp”
Z Tapetą na szlaku Super Czytelnik – ostatnia 

szansa i okazja
Jeszcze do 2 grudnia można przystą-

pić i rozpocząć zbieranie puzzli-naklejek 
w akcji Zostań Super Czytelnikiem. 
Przy okazji rozwiewamy wątpliwości  
i podpowiadamy, że naklejki nie muszą 
być zbierane po kolei. Przy wizycie  
w bibliotece podaje się numer naklejki, 
którą chce się zabrać. Proszę pamiętać, 
że raz w tygodniu można otrzymać 
tylko jedną naklejkę. W bibliotece 
można zebrać wszystkie naklejki, 
czyli 16. Istnieje możliwość zebrania 
naklejek od 11 do 16, odwiedzając 
biblioteki szkolne, przy czym jeśli 
ktoś zabierze naklejkę w bibliotece 
szkolnej nie może w tym samym 

tygodniu zabrać naklejki w bibliotece 
publicznej. Wyjątkiem będzie Jarmark 
Świąteczny, na którym dzieci mogą 
otrzymać dodatkową naklejkę i tym 
samym w jednym tygodniu zebrać 
dwie. Zapraszamy więc na Jarmark 
na Mały Rynek w Dobczycach 16. 
grudnia, gdzie ok. godz. 12:30 zjawi 
się Tuliś z niespodzianką, a po wystę-
pie pracownicy biblioteki rozdawać 
będą dodatkową naklejkę. Jeżeli mają 
Państwo wątpliwości na naszej stronie 
w specjalnej zakładce odpowiadamy 
na pytania, tam też umieszczone są 
zadania do uzupełnienia na kartach. 
Dziękujemy, że tak licznie bierzecie 
udział w akcji!

Spotkanie o Grecji – 11 grudnia
11 grudnia w siedzibie bibliote-

ki odbędzie się spotkanie o Grecji 
połączone z promocją nietypowego 
przewodnika po Grecji. Zapraszamy 
na spotkania i slajdowisko na godz. 17. 

Zapraszamy trzylatki!
Do końca roku trzylatki (dzieci 

urodzone w 2015 r.) mogą odbierać  
w bibliotece specjalne pakiety czytel-
nicze. Nasza biblioteka bierze udział  
w ogólnopolskiej akcji „Mały człowiek 
wielka książka”. Warunkiem odbioru 
wyjątkowej książki dla dziecka, broszury 
oraz specjalnej karty z miejscem na 
zbieranie naklejek jest zapisanie trzy-
latka do biblioteki (chyba, że dziecko 

jest już zapisane). Zapraszamy 
do biblioteki przy ul. Szkolnej 43  
w godzinach otwarcia. Wspaniała 
przygoda z czytaniem czeka na 
najmłodszych czeka! Do tej pory 
rozdaliśmy ponad 80 wyprawek, 
a pierwsze dzieci zgłaszają się 
po dyplomy. 

Kroniki dostępne w biblio-
tece

W bibliotece do końca listo-
pada eksponowaliśmy kroni-
ki przekazane przez radnego 
poprzedniej kadencji Pana Wło-
dzimierza Juszczaka. To aż 45 
tomów Kroniki Gminy i Miasta 
Dobczyce za lata 2002-2018,  
4 tomy Kronik Realizacji Programu 
Wyborczego Marcina Pawlaka za 
lata 2002-2006. 

Wyeksponowane były również 
tomy (8) odbitek prasowych za lata 
1990-1996 i 1 tom Kroniki Zrzeszenia 
Kupieckiego „Przyszłość”. Kroniki 
będziemy udostępniać na prośbę 
użytkowników w siedzibie biblioteki. 
Można z nich korzystać.

Kącik Melomana – 7 grudnia
Zapraszamy na kolejny wieczór  

z Kącikiem Melomana w naszej 
bibliotece. Spotkanie odbędzie się  
w piątek, 7 grudnia w godz. 17.-19.  
w Strefie Ciszy. Podczas spotkania 
można wysłuchać muzyki z płyt gra-
mofonowych. Zapraszamy!

MBP

Uczniowie szkół podstawowych  
z powiatu myślenickiego uczest-

niczyli w XVI Powiatowych Zawo-
dach Matematycznych. Nagrody 

dla laureatów zawodów wręczono  
w starostwie powiatowym.

Uczniowie rywalizowali w katego-
riach: VIII klasy szkół podstawowych 
oraz III klasy gimnazjalne. 

W tegorocznych zawodach udział 
wzięło 186 uczniów z 22 szkół z terenu 
powiatu myślenickiego.

Jednym z laureatów tegorocznego 
konkursu jest Maciej Szewczyk, uczeń 
Szkoły Podstawowej nr 2 z Dobczyc. 

Nagrody dla laureatów wręczyli 
starosta Józef Tomal oraz Jerzy Cachel 

– dyrektor Zespołu Szkół z Myślenic, 
który jest organizatorem zawodów.

(Red.)
Fot. ze zbiorów Starostwa Powiatowego 
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