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Delikatny głos Ani, nastrojowa muzyka wycza-
rowana przez towarzyszący jej zespół, a przede 

wszystkim niezwykle emocjonalny koncert zespołu 
Max Klezmer Band – w tym roku Dobczyckie 
zaduszki muzyczne prawdziwie zagrały na emocjach, 
dotykając najczulszych strun w naszych duszach.

Stowarzyszenie KAT Dobczyce na ósmy koncert 
w ramach Zaduszek, zaprosiło do Dobczyc wyjątko-
wych muzyków. Po raz kolejny publiczność była pod 
ogromnym wrażeniem nie tylko samego koncertu, 
ale także muzyków, którzy doskonale nawiązywali 
kontakt z widownią.

Zaczęło się nastrojowo, koncertem soulowym 
w wykonaniu zespołu Ania Śpiewa Soul. Na scenie, 
wraz z Anią Dudek, zagrali znani już dobczyckiej 
publiczności muzycy. Andrzej Pudlik (gitara) jest 
mieszkańcem Dobczyc, absolwentem a obecnie 
także nauczycielem Zespołu Szkół w Dobczycach. 
Swoją pasją do muzyki zaraża uczniów tej swojej 
szkoły, a także kolegów nauczycieli. Dobczyckiej 
publiczności znani są także Sebastian Steć i Mate-
usz Sarapata, którzy na deskach auli widowiskowej 
zagrali, wraz z Andrzejem Pudlikiem, w składzie 
Hatbreakers podczas pierwszych Dobczyckich 
zaduszek muzycznych.

Max Klezmer Band to zespół, który na scenach 
muzycznych Polski i świata znany jest od 21 lat. 
To wyjątkowa historia muzyki, którą tworzy – na 
dobczyckiej scenie nie zabrakło dźwięków inspiro-
wanych m.in. muzyką klezmerską czy bałkańską. 

Założycielem zespołu jest Max Kowalski – miesz-
kaniec gminy Dobczyce, nauczyciel w miejscowej 
Szkole Muzycznej I stopnia.  

Koncert zaduszkowy po raz kolejny wzruszył 
publiczność, wywołał żywiołowe emocje – jednym 
słowem: pozostawił niezapomniane wspomnienia 

i oczekiwanie na następny.
Tradycyjnie muzycy otrzymali autografy od 

publiczności – na banerze promującym koncert, 
a także dobczyckie kozy, które przypominać im 
będą jesienny, zaduszkowy koncert w Dobczycach.

Organizatorem koncertu, który poprowadziła 
Justyna Dudzik, było Stowarzyszenie KAT Dobczyce.

Koncert został dofinansowany przez Gminę 
Dobczyce w ramach otwartego konkursu ofert  
w dziedzinie kultury.

KAT Dobczyce
fot: Paweł Stożek

VIII Dobczyckie zaduszki muzyczne:
Ania Dudek Śpiewa Soul:
Ania Dudek - wokal; Andrzej Pudlik - gitara; 
Sebastian Steć - saksofon; Władek Foltyński - bas; 
Mateusz Sarapata - perkusja

Max Klezmer Band:
Max Kowalski - kontrabas; Michael Jones - skrzyp-
ce, altówka, ravanhuta; Stefan Orins - fortepian; 
Aleksander Papierz - saksofony; Kuba Rutkowski 

- perkusja; Andrzej Czop Czoper - akustyk

VIII Dobczyckie zaduszki muzyczne

Zagrali na emocjach...
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temat z okładki

Ojczyzna nasza wolna, wolna...
Dobczyce zabłysnęły tańcem i folklorem, roz-

brzmiały pieśnią patriotyczną. Mieszkańcy 
wspólnie uczcili kolejny rok niepodległej Polski. 

A wszystko zaczęło się polonezem – korowód 
par zainaugurował koncert, który był swoistym 

ukłonem w stronę polskiej tradycji, obyczajów, 
ale także muzycznym wspomnieniem tych, 
którzy za Polskę szli w bój.

W auli Regionalnego Centrum Oświato-
wo-Sportowego rozbrzmiał donośny bas Jacka 
Ozimkowskiego – śpiewaka koncertującego 
w operach i filharmoniach na całym świecie, 
któremu akompaniowała na fortepianie Monika 
Płachta, na co dzień współpracująca z najwy-
bitniejszymi chórami krakowskimi. 

Na zaproszenie do wspólnego śpiewania 
chętnie odpowiedziała widownia, już po chwili 
echem dumnie niosły się znane pieśni żołnierskie 
i patriotyczne. W repertuarze nie zabrakło także 
utworów znajdujących się w bogatym dorobku 
sławnego polskiego kompozytora Stanisława 
Moniuszki.

Z wdziękiem wirowały pary Zespołu Pieśni  
i Tańca „Dobczyce” w dostojnym walcu, wartkim 
mazurze czy tańcach łowickich i krakowskich. 
Przeplatane przyśpiewkami, przy akompania-
mencie kapeli Zespołu, widowisko stało się 

odzwierciedleniem pięknej i barwnej trady-
cji, jaką mamy szansę się szczycić. Tego dnia  
w Dobczycach królowała polskość wyrażona  
w wszechobecnych barwach narodowych, stro-
jach, tańcach, wspólnym śpiewie.

Szczególnym momentem koncertu było 
uroczyste wręczenie wyróżnienia Zasłużony 
dla Ziemi Dobczyckiej, które przyznane zostało 
Janowi Hartabusowi – aktywnemu samorzą-
dowcowi, druhowi-społecznikowi, szczególnie 
zaangażowanemu w rozwój Nowej Wsi. Wyjąt-
kową statuetkę przekazał laureatowi burmistrz 
Tomasz Suś wspólnie z wiceburmistrz Edytą 
Podmokły, przewodniczącą RM Małgorzatą 
Jakubowską oraz jej zastępcą Markiem Kaczo-
rem. Za swoją pracę Jan Hartabus nagrodzony 
został szczerymi, gromkimi brawami.

Nie inaczej przyjęty został przez publiczność 
koncert, który zwieńczyły entuzjastyczne owacje. 
Słów uznania dla pracy całego Zespołu Pieśni 
i Tańca „Dobczyce” nie szczędził burmistrz 
Tomasz Suś, który za pełen wzruszeń wieczór  

i wspaniałą oprawę tego wyjątko-
wego święta złożył podziękowania 
na ręce kierownika zespołu Adriana 
Kulika, instruktor wokalu Justyny 
Łokcik oraz kapeli pod kierunkiem 
Pauliny Karp. Koncert był też okazją 
do wręczenia gratulacji za sukces 
podczas Międzynarodowego Festiwa-
lu Folkloru w Izmirze, gdzie Kapela 
wywalczyła I miejsce za muzykę.

Uczestnicy wspólnego świę-
towania, dzięki uprzejmości Pie-
karni „Dom Chleba”, mieli okazję 
skosztować pysznego tortu, który 
został profesjonalnie zaserwowa-
ny przez uczennice Zespołu Szkół  
w Dobczycach.

Koncert zwieńczył obchody 
Narodowego Święta Niepodległo-
ści w Dobczycach. 11 listopada nie 
brakło także miejsca na uroczyste 
upamiętnienie walczących o wolność 
naszej Ojczyzny. 

Wczesnym popołudniem na 
dobczyckim rynku tradycyjnie 
przedstawiciele samorządu, policji, 

straży, instytucji oświaty i kultury, organizacji 
oraz stowarzyszeń złożyli symboliczne wieńce 
na Grobie Nieznanego Żołnierza. 

Po uroczystościach, którym akompaniowała 
Orkiestra Dęta „Dobczyce” pod batutą Józefa 
Manieckiego odbyła się msza św. w intencji 
Ojczyzny, po której uroczysty korowód na czele 
z Orkiestrą i pocztami sztandarowymi, udał się 
na popołudniowy koncert.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 
zorganizowane zostały wspólnie przez Gminę 
Dobczyce, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Dobczycach, Zespół Pieśni i Tańca 

„Dobczyce” oraz Stowarzyszenie Wspierania 
Kultury „Charstek”.

jota
fot: Magda Gaweł, Joanna Talaga

W Dobczycach wspólnie świętowaliśmy niepodległość



4

z życia gminy

TAPETA 11(199)/2019 

Budynek dawnej szkoły podstawowej przy 
ul. Jagiellońskiej 2, powszechnie nazy-

wany „Chiraną”, zostanie wyremontowany,  
a w odnowionych pomieszczeniach powstanie 
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi. 

Zastępca burmistrza Edyta Podmokły,  
w obecności kierownika referatu inwestycji Kon-
rada Skiby, podpisała umowę z reprezentującym 
firmę WIKPOL Wiktorem Wołyniakiem. Firma 
ta wykonywać będzie prace w ramach zadania 
pn.: „Prace budowlane w budynku dawnej 
szkoły podstawowej przy ul. Jagiellońskiej 2  
w Dobczycach celem utworzenia Środowiskowego 
Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi realizowany w ramach programu 

„Za Życiem”.
Z uwagi na wysokie koszty przebudowy 

budynku, zadanie podzielone zostało na dwa 
etapy. Pierwszy etap, na którego realizację 
podpisana została umowa, obejmuje między 
innymi wykonanie przebudowy dachu z wymianą 
pokrycia, wymiany stropów, przebudowa schodów 
prowadzących na poddasze, wykonanie instalacji 
oddymiania klatki schodowej, wymianę instalacji 

wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego 
ogrzewania, w części budynku - podbicie funda-
mentów oraz prace wykończeniowe na parterze 
budynku. W drugim etapie wykonane zostaną 
roboty instalacyjne i wykończenia na piętrze 
budynku, osuszanie piwnic, wykonanie izola-

cji termicznej 
ścian budynku 

– elewacja.
Uruchomie-

nie Środowisko-
wego Domu 
Samopomocy 
w Dobczycach 
pozwoli objąć 
opieką dzien-
ną osoby ze 
schorzeniami 
psychiatryczny-
mi oraz niepeł-
nosprawnością 
intelektualną, 
często odizolo-

wane od życia społecznego. W Środowiskowym 
Domu Samopomocy wsparcie znajdą mieszkańcy, 
którzy korzystają z takich instytucji, zlokali-
zowanych w znacznej odległości od miejsca 
zamieszkania, tj. w Zegartowicach, Wieliczce 
i Zagórzanach.

Uprzednio wykonany w budynku remont 
pozwoli na stworzenie godnych warunków dla 
wielogodzinnego przebywania. 

W ramach funkcjonowania ŚDS zapewnione 
będzie wyżywienie, sporządzane będą okresowe 
oceny stanu zdrowia i jego konsultacje. Prze-
widuje się również umożliwienie prowadzenia 
farmakologicznej terapii oraz psychoterapii,  
a także rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Koszt prac w ramach I etapu wynosi prawie 
2 mln zł i jest współfinansowany z budżetu 
państwa w ramach dotacji celowej.

tekst i fot: jota

Dawna szkoła przy Jagiellońskiej przejdzie remont

Będzie Świetlica Środowiskowa

Ruszyły kontrole palenisk w gminie Dobczyce

Wdech, który zabija
Sezon grzewczy w pełni – czuć to w płucach 

w czasie każdego spaceru. Nos szczypie, 
gardło piecze, płuca wydają się być ogromnie 
ciężkie. Z kominów snują się dymy, które nie 
pozostawiają złudzeń – światełko czujnika 
znów będzie czerwone.

Każdego roku, na jesieni w prasie, w radiu, 
telewizji pojawiają się apele o rozsądek w cza-
sie palenia w domowych paleniskach – przede 
wszystkim o nie spalanie śmieci, co wciąż jest 
częstym procederem w wielu domach.

W trosce o jakość powietrza, w sezonie 
grzewczym, w gminie Dobczyce ruszyły kontrole 
domowych palenisk. Pracownicy dobczyckiego 
Urzędu będą sprawdzać, czego mieszkańcy uży-
wają do ogrzewania swoich domów i mieszkań.

Kontrole mogą być przeprowadzane: na zgło-
szenie (również anonimowe); jeśli gospodarstwo 
domowe nie oddaje śmieci lub są one niższe od 
przeciętnych ilości odpadów przekazywanych 
do odbioru; rutynowo, na podstawie analiz  
i obserwacji pracowników Urzędu Gminy. 

Oznacza to, że niezależnie od podejrzeń, 
kontroli może zostać poddany każdy budynek 
w gminie Dobczyce.

Kontrola przeprowadzana jest przez mini-
mum dwóch pracowników Urzędu, posiadają-
cych upoważnienie wydane przez Burmistrza 
Gminy i Miasta Dobczyce. Kontrole mogą być 
przeprowadzane w godzinach od 6 do 22, bez 
wcześniejszego powiadomienia. Czynności kon-
trolne wykonywane są w obecności właściciela 
nieruchomości lub dorosłego domownika.

W ramach kontroli sprawdzeniu podlegają: 
barwa dymu, rodzaj stosowanego urządzenia 
grzewczego, zawartość paleniska, materiały 
przygotowane do spalenia oraz popiół. 

W przypadku podejrzenia spalania odpadów 
pobrana zostanie próbka popiołu, która zostanie 
poddana analizie w akredytowanym laborato-
rium. Kontrolujący mogą wykonać zdjęcia oraz 
poprosić o przedstawienie dokumentów doty-
czących posiadanego kotła oraz zakupionego 
opału. Stosowane do ogrzewania drewno może 

zostać zbadane pod kątem zawartości wilgoci.
W przypadku wykrycia nieprawidłowości, 

może mieć miejsce pouczenie, ukaranie man-
datem karnym w wysokości do 500 zł lub, jeśli 
sprawa zostanie przekazana do sądu, grzywną 
w wysokości do 5000 zł. 

Właściciel budynku może spodziewać się 
również ponownej kontroli, dotyczącej sposobu 
usunięcia nieprawidłowości.

ugim (k)
fot: freepik.com

Rów melioracyjny w budowie

Na terenie byłego OSiR, poza inwestycjami 
sportowo-rekreacyjnymi prowadzonymi 

w ramach projektów „Zagospodarowania oto-
czenia Zbiornika Dobczyckiego”, trwa budowa 
rowu melioracyjnego. 

Jest to pierwszy, z przewidzianych kilku 
etapów prac, w ramach zadania, którego celem 
jest poprawa bezpieczeństwa i odwodnienie 

terenów leżących na lewym brzegu Raby, w tym 
także całej infrastruktury wykonanej w ramach  
zadania współfinansowanego z budżetu UE. 

Prowadzone obecnie prace na terenie 
OSiR, których zwieńczeniem będzie połączenie 
koryta rzeki z istniejącym rowem przy drodze 
wojewódzkiej i odprowadzenie wody do Raby, 
są konieczne do podjęcia dalszych działań słu-
żących poprawie odwodnienia terenów wokół 
ronda, szczególnie ulic: Zarabie i Nowowiejska.

Prace realizowane są w ramach zadania 
„Odwodnienie terenów w kompleksie sieci rowów 
i cieków odwadniających kompleks Dobczyce  

– Zarabie (etap I)”. 
Koszt inwestycji wynosi 1 088 939,98 zł  

i w całości finansowany jest z budżetu Gminy 
Dobczyce.

ugim
fot: Joanna Talaga
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Po modernizacji – Orlik na nowo otwarty

Mieszkańcy Gminy Dobczyce – miłośnicy 
przede wszystkim piłki nożnej, ale także 

tenisa ziemnego, będą korzystali z wyremon-
towanego boiska na dobczyckim Orliku. 

Zmodernizowany obiekt przy ulicy Parkowej 
otworzyli oficjalnie burmistrz Tomasz Suś wraz 
z wiceburmistrz Edytą Podmokły. 

Prace przy przebudowie nawierzchni trwały 
dobrych kilka tygodni, a samo boisko przeszło 

gruntowną przebudowę. 
Usunięto maty i poprzednią trawę, zmie-

niono podbudowę, która z czasem mocno się 
zbiła osłabiając przenikanie wody do gruntu, 
położono też trawę z wyższym włosiem, dającą 
efekt miękkiego dywanu. 

- Cieszę się, że będziecie mogli realizować się 
na tym obiekcie, że będziecie rozgrywać zawo-
dy, spotykać się z kolegami – mówił podczas 
otwarcia burmistrz Suś. – Nie zamierzamy 
także wprowadzać żadnych opłat za użytko-
wanie, więc będzie można z niego swobodnie 
korzystać - dodał. 

Boisko piłkarskie jest jednym z intensyw-
nie wykorzystywanych obiektów sportowych  

w gminie. W godzinach lek-
cyjnych korzystają z niego 
uczniowie szkoły, a popo-
łudniami dorośli amatorzy 
piłki nożnej i kluby sportowe 
szkolące młodych piłkarzy. 

Koszt całkowity prac 
wyniósł ponad 400 tys. zł,  
z czego 136 tys. zł Gmina 
Dobczyce pozyskała z projek-
tu „Małopolska infrastruk-
tura rekreacyjno-sportowa 

– MIRS”. 
Prace wykonała firma 

wyłoniona w przetargu  
- Przedsiębiorstwo Projek-
towo-Budowlane Sp. z o.o. 

z Bielsko Białej. 
Mimo deszczu, który zechciał się zaprosić na 

otwarcie, rozegrane zostały derby dobczyckich 
szkół podstawowych, które zainaugurował sam 
burmistrz wprowadzając piłkę do gry.

tekst i fot: maga

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce, z liczbą 
2124 głosów, uplasował się na trzecim miej-

scu w rankingu „Burmistrz Roku Małopolski”.
Burmistrz Suś został zgłoszony do woje-

wódzkiego Plebiscytu Gazety Krakowskiej na 
Wójtów i Burmistrzów Małopolski 2019. 

W Plebiscycie zajął trzecie miejsce tuż za 
burmistrzem Wieliczki, Arturem Koziołem 
(1. miejsce; 2577 głosów) oraz burmistrzem 
Myślenic Jarosławem Szlachetką (2. miejsce, 
2561 głosów). 

- Dziękuję wszystkim, którzy zechcieli oddać 
na mnie swój głos. Jest to dla mnie szczególne 
wyróżnienie, wspaniały powód do radości  
i olbrzymia dawka motywacji do dalszej pracy 

- mówi burmistrz Tomasz Suś.
ugimOd nowego roku ruszą szkolenia komputerowe

Zakup dwunastu komputerów i szkolenia 
dla 120 mieszkańców Gminy Dobczyce 

powyżej 25 lat, z obsługi komputera oraz 
korzystania z e-usług.

To wszystko będzie możliwe dzięki podpisa-
nej przez Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce 
umowie na realizację projektu „Mieszkańcy 
Gminy Dobczyce sprawni w internecie”. Gmina 
Dobczyce pozyskała na ten cel 63 980 zł.

Szkolenia obejmą interesujące i tzw. „na 
czasie” moduły tematyczne m.in.: „ 
Rodzic w internecie”, „ Mój biznes  
w sieci”, „Moje finanse i transakcje  
w sieci”, „Działam w mediach społecz-
nościowych”, „Tworzę własną stronę 
internetową, blog”, „Kultura w sieci”. 

Szkolenia będą organizowane od 
stycznia 2020 roku. Wszelkich infor-
macji udziela w urzędzie Joanna Braś, 
pok. 214 /II piętro/ lub telefonicznie 
12/372 17 55. Zakupione komputery 

po zakończeniu szkoleń trafią do jednej ze szkół.
Projekt „ Mieszkańcy Gminy Dobczyce 

sprawni w internecie” jest realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe 
Kompetencje społeczeństwa działania 3. 1: 
Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kom-
petencji cyfrowych.

ugim
fot: freepik.com

Burmistrz Tomasz Suś podpisał umowy na 
modernizację dróg gminnych.
Prace  wykonywane będą w Kędzierzynce 

w kierunku przysiółka Siciny oraz w Skrzynce 
- droga koło Włodarczyka. 

Szacowany koszt robót w Kędzierzynce to 
kwota 98 863,50 zł. 

Koszt robót w miejscowości Skrzynka 
wyniesie 59 566,28 zł. 

Wykonawcą obu inwestycji jest POL-BRUK 
Pietrzak s.j. z Myślenic.

Firma w najbliższych dniach rozpocznie 
realizację zadań - dlatego też mieszkańców 
posesji, przy których realizowana jest inwestycja, 
prosimy o wyrozumiałość. Mogą bowiem wystę-
pować utrudnienia przy dojeździe do domów.

ugim

Drogi w Kędzierzynce  
i Skrzynce przejdą  

modernizację
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Maria Łazarska – asystent rodziny
Jestem absolwentką studiów magisterskich 

na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II  
w Krakowie na kierunkach Nauki o Rodzinie 
oraz Praca Socjalna. Po studiach odbyłam pół-
roczny staż w Krakowskim Centrum  Terapii 
Uzależnień w Krakowie oraz ukończyłam kurs 
kwalifikacyjny mediacji rodzinnych.  Obecnie 
od początku lutego jestem asystentem  rodziny 
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Dobczycach. Głównym celem mojej 
asystentury jest podniesienie umiejętności 
opiekuńczo–wychowawczych, prowadzenia 
gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacja-
mi dnia codziennego rodziców lub opiekunów 
dzieci w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej. Prywatnie jestem 
mamą trzyletniej Hani. Moje hobby to sport, 
muzyka, psychologia, psychoterapia. 

Bożena Rozwadowska – pracownik socjalny
Nazywam się Bożena Rozwadowska mam 

33 lata. Pracę w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Dobczycach rozpoczęłam  
1 lipca 2019 r. na stanowisku pracownik socjalny.. 
Realizuję zadania pracownika socjalnego na 
terenie miejscowości Brzezowa, Kornatka oraz  
w mieście Dobczyce: os. Jagiellońskie, a także 
ulice Piłsudskiego, Stroma, Witosa, Zacisze. 

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagielloń-
skiego na kierunku socjologia ze specjalizacją 
pracy socjalnej. Ukończyłam praktyki w Domu 
Dziecka „Moja Rodzina” w Pawlikowicach. 
Prywatnie jestem szczęśliwą żoną oraz mamą 
trzyipółletniej Ady.

Agnieszka Kominiak – kasjer
W Urzędzie Gminy w Dobczycach pracuję, 

jako kasjer. 
Zajmuję się przyjmowaniem wpłat zarówno 

gotówkowych jak i bezgotówkowych, sporządzam 
raporty kasowe, jak również prowadzę ewidencję 
druków ścisłego zarachowania. 

Przez 19 lat prowadziłam działalność gospo-
darczą – sklep spożywczy, dlatego bardzo cenię 
sobie kontakt z ludźmi. 

Bardzo lubię czytać książki, zwłaszcza kry-
minały oraz uwielbiam aktywnie spędzać czas 
jeżdżąc  na rowerze. 

Bardzo lubię pracę na rzecz społeczności 
lokalnej. 

Paweł Stoch - pracownik Centrum Usług 
Wspólnych 

Do moich zadań, które realizuję w Centrum 
Usług Wspólnych należą: rozliczanie dofinan-
sowań dla pracodawców zatrudniających mło-
docianych pracowników w celu nauki zawodu, 
współpraca z Urzędem Wojewódzkim oraz 
Kuratorium Oświaty, polegająca na przygoto-
waniu wniosków realizacji dofinansowań dla 
szkół oraz przedszkoli. 

Koordynuję dowozy dzieci z Gminy i Miasta 
Dobczyce do szkół oraz dzieci niepełnosprawnych.

Przygotowuję umowy: z opiekunami dzieci, 
z rodzicami rozliczającymi zwrot kosztów dowo-
zu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności 
oraz rozliczam należności i zobowiązań z tytułu 
uczęszczania dzieci do przedszkola w innej 
gminie niż miejsce zamieszkania.

Małgorzata Jarząbek – sekretariat Bur-
mistrza

Jestem absolwentką administracji na UP 
w Krakowie. Przez osiem lat pracowałam za 
granicą, przez kilka lat godząc pracę z nauką 
na studiach. Obecnie pracuję w sekretariacie 
Burmistrza. Zajmuję się prowadzeniem ter-
minarza burmistrza, organizuję spotkania 
klientów urzędu z burmistrzem, przygotowuję 
dokumenty dla burmistrza oraz informacje na 
spotkania. Nadzoruję również korespondencję 
elektroniczną przychodzącą do Urzędu, dbam  
o terminowe przekazywanie jej do Biura Obsługi 
Klienta i na stanowiska merytoryczne oraz obieg 
dokumentów między burmistrzem a pracowni-
kami. Lubię czytać książki, moją pasją jest haft 
krzyżykowy, ale też ogród, którym zajmuję się 
w każdej wolnej chwili.

Małgorzata Ślęczka
Jestem pracownikiem referatu Gospoda-

rowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska 
UGiM Dobczyce.

Ukończyłam geodezję na Akademii Rolniczej 
w Krakowie, studia podyplomowe z prawa dla 
urzędników  nieprawników. Posiadam ponad 
dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe. 
Zajmuję się opiniowaniem projektów podziałów, 
rentami planistycznymi i innymi sprawami 
związanymi z planowaniem przestrzennym. 
Moje zainteresowania to literatura (kryminały 
i powieści psychologiczne), robótki ręczne (haft, 
szydełkowanie), fotografia.
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Podziel się zdjęciami z Dni Dobczyc

W związku z przygotowaniami do przy-
szłorocznych Jubileuszowych XXV Dni 

Dobczyc, poszukujemy materiałów – plakatów, 
zdjęć, nagrań filmowych z Dni Dobczyc orga-
nizowanych w latach 1995 – 2010. 

Materiały te posłużą do przygotowania fil-
mowej retrospekcji z minionych imprez. 

Materiały można składać w Urzędzie Gminy 
i Miasta Dobczyce w Biurze Promocji (pok. 218) 
w godzinach pracy urzędu (pon. 7:30 – 17:00; wt. 

– czw.: 7:30 – 15:30; pt. 7:30 – 14:00) lub w biurze 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Dobczycach (ul. Szkolna 43). Udostępnione 
materiały zostaną skopiowane/zeskanowane,  
a oryginały oddane zostaną właścicielom.

Za każdą pomoc będziemy wdzięczni.
ugim

Wygodniej na placu

W Dziekanowicach pomiędzy budynkiem 
Ochotniczej Straży Pożarnej, a cmenta-

rzem, wykonane zostały prace mające na celu 
utwardzenie znajdującego się tam placu. 

Z miejsca tego chętnie korzystają m.in. 
odwiedzający tamtejszą nekropolię, ale także 
użytkownicy budynku OSP.

Koszt robót wyniósł 72 213,76 zł i sfinanso-
wany został z funduszu sołeckiego miejscowości 
Dziekanowice, Rudnik i Sieraków.

ugim

Konrad Skiba – kierownik Referatu 
Inwestycji

Jestem absolwentem Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie, który ukończyłem uzyskując 
tytuł magistra inżyniera. 

W 2008 r. rozpocząłem pracę w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Myślenicach w jednostce 
realizującej projekt „Czysta woda dla Krakowa 

– uporządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie Gminy Myślenice” na stanowisku spe-
cjalisty do spraw technicznych i organizacyjnych.

 Głównym celem realizacji tego projektu była 
budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej 
oraz oczyszczalni ścieków. Po jego zakończeniu, 
pracowałem w Wydziale Inwestycji na stano-
wisku inspektora, a następnie jako zastępca 
naczelnika Wydziału Inwestycji w myślenic-
kim magistracie. Od sierpnia 2019r. objąłem 
stanowisko kierownika Referatu Inwestycji  
w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce. 

Do podstawowych zadań, wykonywanych 
w ramach moich obowiązków, należy realizacja 
zadań inwestycyjnych wynikających z uchwalo-
nego przez Radę Gminy budżetu oraz planowanie 
niezbędnych zadań inwestycyjnych.

Wolne chwile staram się spędzać aktywnie 
na świeżym powietrzu z rodziną lub nad wodą.

Katarzyna Borczak – pracownik Referatu 
Inwestycji

Jestem mieszkanką Myślenic, absolwentką 
AGH w Krakowie. Do 2016 roku pracowałam 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach,  
w jednostce realizującej projekt „Czysta Woda 
dla Krakowa” na stanowisku specjalisty ds. 
organizacyjnych. Następnie byłam inspektorem 
w Wydziale Inwestycji, a do listopada 2019 na 
inspektorem w Biurze Zamówień Publicznych 
UMiG Myślenice.

W dobczyckim urzędzie pracuję na sta-
nowisku inspektora ds. inwestycji. Do moich 
obowiązków należy: realizacja inwestycji na 
warunkach określonych w umowie o roboty 
budowlane, wniosku/umowie o dofinansowanie 
zadania inwestycyjnego; przygotowanie, pro-
wadzenie, monitoring oraz rozliczenie zadań 
inwestycyjnych związanych z budowa, przebu-
dową, odbudową i modernizacją obiektów na 
terenie Gminy, egzekwowanie prawidłowości  
i rzetelności realizacji umów z wykonawcami,  
w tym gwarancji, rękojmi i odbiorów technicznych 
oraz wykonywanie przeglądów technicznych 
przed upływem gwarancji, rozliczanie prowa-
dzonych inwestycji. Poza pracą interesuję się 
m.in.: podróżami, boksem, jogą, operą, filmem.

Przejścia dla pieszych  
bardziej doświetlone

W Rynku w Dobczycach zainstalowano 
oświetlenia dwóch przejść dla pieszych, 

które zwiększą widoczność i poprawią bezpie-
czeństwo po zmroku.

Pierwsze to przejście przy skrzyżowaniu z ul. 
Jagiellońską, a drugie przy Banku Spółdzielczym. 

Zadanie to realizowane jest w ramach pro-
gramu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 
finansowane w połowie przez Województwo 
Małopolskie i Gminę Dobczyce. 

W województwie małopolskim doświetlonych 
będzie łącznie 76 przejść.

Każda z aplikujących gmin mogła zgłosić 
jednorazowo tylko dwa przejścia. Jak deklaruje 
burmistrz Tomasz Suś, Gmina Dobczyce planuje 
przystąpić do kolejnego rozdania pieniędzy w 
ramach programu ZDW na doświetlenie przejść 
dla pieszych.

tekst i fot: maga

OSP z terenu gminy Dobczyce doposażone w nowy sprzęt 

Sprzęt i umundurowanie trafiły do jedno-
stek OSP z terenu gminy Dobczyce, dzięki 

dofinansowaniu pozyskanemu przez Gminę 
Dobczyce w konkursie „Bezpieczna Małopol-
ska 2019”. 

Dotacja z Województwa Małopolskiego 
wyniosła 20 tys., a całkowity koszt zakupionego 
sprzętu i umundurowania to 47 555,00 zł.

Sprzęt, na ręce przedstawicieli dziewięciu 
jednostek OSP z gminy Dobczyce, przekazali 
burmistrz Tomasz Suś, przewodnicząca RM 
w Dobczycach Małgorzata Jakubowska oraz 
wiceburmistrz Edyta Podmokły. 

– Chylę czoła przed wami, waszą pracą na 
rzecz lokalnej społeczności – mówił burmistrz 
Suś. – Zawsze w gotowości, by nieść potrzebną 
pomoc. Jesteście grupą obdarzoną największym 
społecznym zaufaniem, co jest w pełni zrozu-
miałe. Dziękuję wam za waszą pracę i w miarę 
możliwości obiecuję wspierać wasze działania.

Wśród przekazanego sprzętu znalazł się 
agregat prądotwórczy, który powędrował do 
jednostki OSP w Brzezowej, dwa zestawy 
radiotelefonów z zestawem głośnomówiącym 

zasilą zasoby jednostki OSP Skrzynka, zestawy 
zawierające specjalne ubranie, hełm, rękawice, 
buty specjalne i kominiarkę strażacką przekazane 
zostały OSP: Brzączowice, Bieńkowice, Dzie-
kanowice, Kędzierzynka, Nowa Wieś, Rudnik 
oraz Stadniki. Sprzęty te, a w szczególności 
zestawy specjalnej odzieży, znacznie poprawią 
bezpieczeństwo strażaków podczas akcji, sku-
teczność wykonywanych działań, a co za tym 
idzie, mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy.

Autorem dofinansowanego wniosku oraz 
koordynatorem jego realizacji jest Andrzej 
Panuś - pracownik UGiM Dobczyce, inspektor 
ds. Obrony Cywilnej Spraw Wojskowych oraz 
Zabezpieczenia Przeciwpożarowego. Wsparcia  
w przygotowaniu wniosku udzieliła również Marta 
Zając – radna Rady Miejskiej w Dobczycach.

Gmina Dobczyce nieustannie wspiera dzia-
łalność OSP, tylko w 2019 r. wysokość środków 
przeznaczonych na cele związane z OSP wynio-
sła 616 430,05 zł, w tym środku pochodzące z 
budżetu Województwa – 60 127,00 zł.

jota
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W Kornatce znów teatralnie

Wiesław, czyli wesele krakowskie
Tradycja teatru amatorskiego w Kornatce 

rozkwita, a to za sprawą prężnie działają-
cej międzypokoleniowej Grupy Teatralnej ze 
Stowarzyszenia „Gościniec”. 

Po sukcesach wystawionych w latach ubie-
głych sztuk - „Diabeł na Podhalu” oraz „Zaloty 
góralskie”, na scenie zaaranżowanej w remizie 
OSP, zaprezentowano sztukę „Wiesław, czyli 
wesele krakowskie”. Sztuka ta, po 35 latach, 
ponownie zagościła w Kornatce i została entu-
zjastycznie przyjęta przez mieszkańców i gości.

Sztuka Kazimierza Brodzińskiego to sielanka 
osnuta wokół historii miłosnej dwojga młodych 

ludzi, których dziecięce losy zbiegły się z czasem 
okrutnych grabieży carskich żołnierzy podczas 
insurekcji kościuszkowskiej. Te dramatyczne 
wydarzenia, zmieniły życie bohaterów, by później 
niespodziewanie spleść ich drogi i przynieść 
nieoczekiwany obrót wydarzeń.

Pięknie oddane w sztuce przywiązanie 
Polaków do ziemi, tradycji, obyczajów i folkloru, 
stanowiło wspaniałe preludium do obchodów 
patriotycznych. 

Sztukę uważnie śledziło szerokie grono 
widzów, którzy wspólnie z bohaterami śmiali 
się, ale i wzruszali. Perfekcyjnie dopracowana 
scenografia i stroje oddawały klimat małej 
galicyjskiej wsi. Na scenie mogliśmy podziwiać 
zarówno tych bardziej wprawionych aktorów-

-amatorów, ale również debiutantów.
Przedstawienie jest częścią projektów: „Wsi 

spokojna, … wsi teatralna” dofinansowanego 
ze środków programu „Działaj Lokalnie” Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Gminy 
Dobczyce oraz „Kultura i tradycja łączy pokolenia” 
dofinansowanego ze budżetu Gminy Dobczyce.

tekst i fot: jota

Obsada aktorska spektaklu:
Stanisław (kmieć) – Maksymilian Braś
Bronisława (jego żona) – Renata Banowska
Bronika (ich córka) – Magdalena Braś
Wiesław (ich wychowaniec) – Darek Krawczyk

Jan (sąsiad) – Sławomir Piwowarski
Dorota (wdowa) – Jolanta Ziemba
Halina (jej wychowanica) – Konstancja Braś
Piszczał (organista) – Władysław Sitarz
Wojtek (pan młody) – Andrzej Klimala
Rózia (panna młoda) – Alicja Kołdras
Starosta – Włodzimierz Piwowarski
Starościna – Maria Dudzik
Krakowiacy i krakowianki – Natalia Bączek, 
Zosia Stec, Filip Braś
Muzykanci - Beata Mirochna (skrzypce), Krzysz-
tof Leśniak (akordeon), Sylwester Piwowarski 
(klarnet)

Sufler: Małgorzata Sitarz
Pejzaż namalował: Włodzimierz Piwowarski
Dekoracja sceny: pomysł własny aktorów
Obsługa techniczna: Wiesław Ziemba

W żółtych płomieniach liści…
Koncert bardzo jesienny

Trzy pokolenia Sekcji Wokalnej MGOKiS 
Dobczyce wzięły udział w sentymentalnym, 

jesiennym koncercie, który zapoczątkował cykl 
muzycznych spotkań pod nazwą „4 pory roku”. 

Niezwykle nastrojowo, w rozbiciu na głosy, 
zabrzmiały polskie piosenki, których teksty 
nawiązywały do znanej wszystkim polskiej, 
złotej jesieni, przeplatanej słońcem i deszczem. 
Tego klimatycznego wieczoru usłyszeliśmy te 
bardziej i mniej znane piosenki: „Ciągle pada”, 

„Jesienna melancholia”, „Pamiętasz była jesień”, 
„Kasztany”, „Żółty jesienny liść”, czy „W żółtych 
płomieniach liści”. 

Towarzyszyły im prezentowane na scenie 

najpiękniejsze jesienne fotografie Jacka Kozub-
ka i Michała Kęska oraz obrazy pędzla grupy 
twórczej „Wypisz wymaluj”. .

Niezapomniane wykonania piosenek przepla-
tały się z poezją czytaną przez przyjaciół Sekcji, 

Bibliotekarze z powiatu w Dobczycach
Dobczycka biblioteka publiczna gościła dyrek-

torki i pracowników bibliotek z powiatu 
myślenickiego na specjalnej konferencji. 

Wzięli w niej udział także sekretarz Gminy 
Małgorzata Góralik-Piętka, dyrektor MGOKIS 
Dobczyce Andrzej Topa oraz przewodnicząca Rady 
Społecznej przy naszej bibliotece Krystyna Zając. 

Od niedawna konferencje przyjęły formę 
spotkań w różnych placówkach naszego powiatu. 
Tym razem bibliotekarze zjawili się w Dobczycach 
i mieli okazję poznać specyfikę pracy biblioteki w 
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W żółtych płomieniach liści…
przedstawicieli Miejskiej Biblioteki Publicznej 
i Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Ispi-
na. Wiersze m.in. Anny Pituch-Noworolskiej, 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Zbigniewa 
Herberta, Leopolda Staffa, Marii Pawlikow-
skiej-Jasnorzewskiej, a także naszych lokalnych 
twórców - Kazimierza Budyna, Marii Jasek  
i Katarzyny Dominik czytali tego wieczoru Paweł 
Piwowarczyk /dyrektor biblioteki/, Justyna 
Szawara, Małgorzata Molendys, Dorota Mistarz, 
Ryszard Litworowski, Iwona Urbaniak, Kata-
rzyna Materek-Reszka oraz Zbigniew Rapacz.

Obecny na koncercie burmistrz Tomasz Suś 
wraz z dyrektorem MGOKiS Andrzejem Topą, 

podziękowali instruktorce 
Sekcji Wokalnej - Beacie 
Czajce-Rolińskiej za wspa-
niałą realizację koncertu. 

To dzięki jej wrażliwości, 
empatii i zaangażowaniu, 
każdy koncert jest wyjątkowy, 
ciepły i klimatyczny. Reali-
zuje się też, jako nauczyciel 
śpiewu. Jednym z ostatnich 
sukcesów Beaty Czajki-Ro-
lińskiej, o którym warto 
wspomnieć, jest prestiżowa 
nagroda Europarlamentu 
przyznana jej podopiecznej 
Gabrieli Szyszce w finale 4. 
Danuta Rinn Festiwal.

Kolejny, tym razem 
zimowy koncert odbędzie 

się już 12 stycznia 2020 rok, na który już dziś 
w imieniu Sekcji Wokalnej MGOKiS serdecznie 
zapraszamy.

maga
fot: Paweł Stożek

Koncert połączonych Sił

Nuty zza Oceanu
The U.S. Air Forces in Europe (USAFE) 

Band z siedzibą w Ramstein oraz Big-Band 
Orkiestry Wojskowej w Bytomiu gościły na 
dobczyckiej scenie w RCOS.

Orkiestrom towarzyszyli wokaliści - Mag-
dalena Krzywda oraz Clint Whitney (wokalista 
USAFE – „The Ambassadors”). Polski akcent 
wieczoru zapewnił Big Band Dobczyce z ban-
dleaderem Ernestem Hekselem na czele.

The U.S. Air Forces in Europe (USAFE) Band 
– „The Ambassadors”- to jedna z najstarszych 
amerykańskich orkiestr wojskowych, która 
koncertuje od ponad 70. lat. Jej historia sięga 
do czasów drugiej wojny światowej, kiedy grała 

pod kierownictwem legendarnego Glenna Mil-
lera. Od lat 50. orkiestra podróżuje i koncertuje 
po całej Europie, w charakterze muzycznych 
ambasadorów USA. 

Orkiestra Wojskowa w Bytomiu powstała 
w 2002 roku jako tamtejsza Orkiestra Garni-
zonowa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. 
Obecną nazwę nosi od 2013 roku. Skład zespołu 
stanowią żołnierze - muzycy, absolwenci byłego 
Wojskowego Liceum Muzycznego w Gdańsku 
oraz studenci i absolwenci Akademii Muzycznych 
krajowych i zagranicznych. Zespół bierze udział 
w uroczystościach państwowych i wojskowych, 
daje pokazy musztry paradnej, koncertuje oraz 
odnosi sukcesy w prestiżowych konkursach 
orkiestr dętych. Polska trasa koncertowa obu 
orkiestr objęła tylko kilka dużych miast, takich 
jak Katowice, Wrocław czy Kalisz – i nasze 
Dobczyce.

Oficjalnego otwarcia muzycznego wieczoru 
dokonała konsul Amy Steinmann w towarzystwie 
burmistrza Tomasza Susia. 

- Muzyczna współpraca obu orkiestr na scenie to 
doskonała analogia do harmonijnej współpracy 
obu państw - powiedziała. - Co mogłoby być 
lepszym symbolem tak zgranej polsko-ame-
rykańskiej drużyny?

Dodała także, że wspólnym koncertem, pre-
zentującym utwory zarówno amerykańskie, jak 
i polskie, podkreślona została nasza niezwykła 
przyjaźń i ideały wolności i demokracji, które 
przyświecają naszym narodom. 

Burmistrz wyraził wdzięczność za to, że 
Dobczyce znalazły się na trasie koncertowej tak 
prestiżowych zespołów muzycznych.

Wspólny koncert orkiestr sił zbrojnych Stanów 

Zjednoczonych i Polski wpisał się w obchody 
100 rocznicy współpracy polsko-amerykańskiej. 

Orkiestry rozpoczęły koncert od odegrania 
hymnów obu państw. Zaraz po nich można 
było usłyszeć skomponowany przez Fryderyka 
Chopina Polonaise Militaire. W repertuarze 
wieczoru dominowały kompozycje swingu i jazzu 

– najwspanialsze formy amerykańskiej ekspresji, 
muzyka rodem z Broadway’u, utwory z kanonu 
amerykańskiej i polskiej muzyki rozrywkowej. 
Publiczność zgromadzona w auli widowiskowej 
RCOS mogła usłyszeć takie przeboje, jak: „Blue 
Suede Shoes”, „Fly me to the Moon”, „Jamba-
laya”, „Boy Meets Horn”, „Children Of Sanchez”, 

„Corrida” czy pol-
skie ponadczasowe 
kompozycje, takie 
jak „Samba przed 
rozstaniem”, „Gdzie 
ta muzyczka” czy 

„Powróćmy jak za 
dawnych lat”. Nie-
zwykle energetyczny, 
żywiołowy i zna-
komity muzycznie 
koncert został przy-
jęty entuzjastycznie 
przez publiczność, 
która nagrodziła 
artystów owacjami 
na stojąco. Nie obyło 
się bez bisów.

Przedstawiciele 
dobczyckiego samo-
rządu oraz dyrekcja 

ośrodka kultury podziękowali konsul Amy 
Steinmann. Kwiaty oraz upominki z Dobczyc 
powędrowały również do wokalistów: Magda-
leny Krzywdy i Clinta Whitney’a, a także do 
dowódców orkiestr –podpułkownik Cristiny M. 
Moore Urrutia oraz kapitana Krystiana Siwka. 
Zespoły obdarowane zostały także słodkościami. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Dobczycach składa serdeczne podziękowania 
dla Konsulatu Generalnego USA w Krakowie  
i dla Elżbiety Konarskiej, za ogromne zaufanie, 
jakim zostaliśmy obdarzeni.

Koncert muzyki rozrywkowej w wykona-
niu „The Ambassadors” i Orkiestry Wojskowej  
w Bytomiu, to drugie wydarzenie organizowane 
przez nas we współpracy z Konsulatem. W 2018 
roku mieliśmy przyjemność gościć duet Our 
Band. Na dobczyckiej scenie wystąpiła Sasha 
Papernik i Justin Poindexter, którzy oczarowali 
dobczycką publiczność.

tekst i fot: mgokis

Bibliotekarze z powiatu w Dobczycach
Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym. 

Oprócz tego Maria Jakóbczyk-Rams  
z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przepro-
wadziła ciekawy wykład pt. „Zawsze Facebook, 
tylko Facebook? O możliwościach i potrzebach 
cyfrowego dialogowania z odbiorcami usług 
bibliotecznych”. Spotkanie było okazją inte-
gracji i zapoznania bibliotekarzy z powiatu  
z kreatywnymi metodami pracy w bibliotece 
w Dobczycach.

tekst i fot: MBP
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ze szkolnej ławy

„Kulturalni kulturyści” w Zespole Szkół w Dobczycach

Czym skorupka za młodu…
Wizyta w siłowni, koncert, nawet porady 

dietetyka – uczestnicy wyjątkowego 
projektu w Zespole Szkół nie mogli narzekać 
na nudę.

Stowarzyszenie Sympatyków i Absolwentów 
ZS w Dobczycach po raz kolejny zaproponowało 

młodzieży ciekawy projekt, którego zasadniczym 
celem był rozwój kompetencji kulturalnych oraz 
świadomości na temat zdrowego stylu życia 
wśród młodzieży. 

- Jako wychowawca drugiej klasy technikum, 
mam częsty kontakt z dojrzewającymi, młodymi 
mężczyznami – mówi inicjatorka i koordynatorka 
projektu, Justyna Dudzik. – Dostrzegam ich 
zainteresowania i potrzeby. Widzę, że potrze-
bują wzoru zachowania w życiu codziennym  

i sytuacjach oficjalnych oraz autorytetu w kwestii 
zdrowia. Z tej obserwacji narodził się pomysł 
projektu „Kulturalny kulturysta” Innowacyj-
ność zadania polegała  na połączeniu dwóch 

– pozornie bardzo odległych kwestii - kultury 
osobistej i fizycznej. 

Kulturalnego chłopaka 
udało się wykształcić przez 
warsztaty z autoprezentacji, 
zawierające m.in. elemen-
ty savoir vivre’u i dress-

-code’u, które prowadziła 
specjalistka od wizerunku 
z krakowskiej Fundacji 
Przestrzeń Rozwoju oraz 
udział  w lokalnej impre-
zie kulturalnej, czyli VIII 
Dobczyckich  Zaduszkach  
Muzycznych.

Z kolei tężyznę fizyczną 
uczestników rozwijano 
przez rozsądne treningi 
prowadzone przez pro-
fesjonalnych trenerów  
z lokalnej siłowni i studia 
fitness. 

Dodatkowo odbyło 
się spotkanie z dietetykiem, który pomagał 
młodzieży ustalić zapotrzebowanie kaloryczne 
młodego, rozwijającego się organizmu i doradzał 
w kwestii diety.

Projekt został zrealizowany dzięki finan-
sowemu wsparciu gminy w ramach Otwartego 
konkursu ofert na wykonanie zadania publicz-
nego w dziedzinie kultury.

J.D
fot: Paweł Stożek

Święto Szkoły w Kornatce

W 20. rocznicę nadania szkole imienia Św. 
Jadwigi Królowej Polski, w Kornatce 

obchodzono święto szkoły.
Uroczystości rozpoczęła tradycyjnie msza 

św. w kościele w Kornatce. W czasie uroczystości 
oficjalnych, w budynku szkoły, dyrektor Bożena 
Korzec wręczyła nagrody z okazji Święta Eduka-
cji Narodowej nauczycielom oraz pracownikom 

obsługi. 
Uczniowie zaprezentowali okolicznościowy 

montaż słowno-muzyczny „Gawęda o św. Jadwi-
dze królowej”. Przypomnieli, że społeczność 
szkolna postawiła sobie niegdyś świętą za wzór, 
do którego pragnie dążyć. 

Dzień ten był również szczególny dla dzieci  
z klasy pierwszej. Dostąpili oni bowiem zaszczytu 
wpisania w poczet uczniów Szkoły Podstawowej 
w Kornatce. Zgodnie z ceremoniałem zostali 
poddani obrzędowi otrzęsin. Na koniec wszyscy 
udali się na słodki poczęstunek.

Beata G-D
SP Kornatka

Kolejny czujnik jakości powietrza pojawił 
się w gminie Dobczyce. 

Tym razem urządzenie zainstalowane zostało 
na budynku Szkoły Podstawowej w Brzączowi-
cach. Przypominamy, że w gminie funkcjonuje 
obecnie osiem czujników, z których dane są 
ogólnodostępne. 

Dane można sprawdzić za pomocą aplikacji 
mobilnej (dla systemu Android aplikacja „Kana-
rek”, dla systemu iOS aplikacja „LookO2”) oraz 
na stronie internetowej www.dobczyce.pl.

ugim

Sprawdź jakość powietrza 
w Gminie DobczyceW Szkole Muzycznej w Dobczycach

W październiku, w auli RCOS w Dobczycach, 
odbył się koncert, który uświetnił uro-

czystość ślubowania nowych uczniów Szkoły 
Muzycznej. 

Poczatkujący muzycy weszli oficjalnie  
w skład społeczności szkolnej, wypowiadając 
zgodnym chórem tekst ślubowania. Dyrektor 
Magdalena Irzyk pasowała 29. uczniów kluczem 
wiolinowym. 

Pierwszoklasiści mieli również okazję po 
raz pierwszy zmierzyć się ze sceną, występując 
solowo i zespołowo. Uczniowie klas pierwszych 

wspólnie wykonali piosenkę „Muzyka” autorstwa 
Krystyny Wojciechowskiej. Koncert uświetniły 
także występy uczniów ze starszych klas oraz 
nauczycieli.

Swoją obecnością zaszczycił nas burmistrz 
Tomasz Suś oraz poprzednia pani dyrektor Moni-
ka Gubała, która wręczyła uczniom upominki. 

Całą uroczystość poprowadził Samorząd 
Uczniowski: Paulina Słodka i Szymon Dudzik. 
Po koncercie uczniów i rodziców zaproszono na 
poczęstunek ufundowany przez Radę Rodziców. 

tekst i foto: SM Dobczyce
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Anegdoty o sławnych ludziach (5)

Sałatka ziemniaczana 

ok. 40 dkg ziemniaków,
2 jajka ugotowane na twardo,
filety śledziowe, 
majonez, śmietana,
szczypiorek i natka pietruszki, 
sól i pieprz do smaku

Ziemniaki obrać, zalać wrzątkiem i ugotować pod 
przykryciem, odcedzić, odparować i wystudzić.
Następnie pokroić ziemniaki, filety i jajka, 
najlepiej w kosteczkę i połączyć z majonezem, 
śmietaną i pokrojoną drobno zieleniną, doprawić 
do smaku. Przełożyć do salaterki i udekorować
 Smacznego i pogodnej jesieni

życzy Czytelnikom Teściowa
Porada: Leki bez recepty zażywajmy ostrożnie 
i z umiarem. Długotrwałe samoleczenie może 
doprowadzić do uszkodzeń wątroby i innych 
narządów.

Z przepisów Teściowej

Poproszony o napisanie życiorysu, Janusz 
Minkiewicz rozpoczął tymi słowami:

- Urodziłem się w 1914 roku. Ponieważ 
nieszczęścia chodzą parami, niedługo potem 
wybuchła wojna światowa…

Pisarka Magdalena Samozwaniec zapytała 
kiedyś niezbyt delikatnie swoją przyjaciółkę, 
dlaczego nie mają dzieci. Przyjaciółka odpo-
wiedziała z wielką prostotą:

- Wiesz, Madziu, my nigdzie nie chodzimy, 
do nas też nikt nie przychodzi.

Pewien młody pisarz włoski zapytał wprost 
Alberto Moravię:

- Mistrzu, jak pisać?
- Po prostu – wyjaśnił mistrz – od lewej do 

prawej.

Pisarka i malarka Pia Górska stała w czasie 
balu we Lwowie obok swojego ojca, Jana Gór-
skiego. W pewnym momencie podszedł do niego 
nieco podchmielony znajomy:

- Moja córka. Pia – przedstawił Górski pannę.
- Nic się waszmość nie martw – odparł zna-

jomy – mój syn także pija.
C.F

Ludzie z pasją: Elżbieta Noszkiewicz

Liceum Pedagogiczne w Jędrzejowie - to 
prawdopodobnie tu, na zajęciach praktycz-

nych obudziła się we mnie zdolność rysowania, 
malowania, papieroplastyki i wykonywania 
wszelkiego rodzaju robót 
ręcznych. 

Myślę, że coś z tych 
umiejętności zaszczepił 
we mnie, a może przekazał  
w genach Tato „złota rącz-
ka” – tak o Nim mówiono 
(mogę tak też powiedzieć  
o sobie). Wykorzystywa-
łam te moje zdolności na 
studiach (WSP w Kra-
kowie, filologia polska), 
działając w Radzie Uczel-
nianej, jako „nadworny 
plakaciarz”.

W latach 1975-1999, 
pracując w Zespole Szkół 
w Dobczycach, przekazy-
wałam swoje umiejętności 
młodzieży wspólnie przy-
gotowując np. oprawę plastyczną na różnego 
rodzaju uroczystości szkolne.

W 2013 roku z wielką radością zgłosiłam 
chęć uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, chcąc ciekawiej na emerytu-
rze spędzać czas, zdobywać wiedzę, rozwijać 
zainteresowania, tym bardziej, że znalazłam 
wśród planowanych na UTW zajęciach m. in. 
zajęcia plastyczne. 

Prowadząca te zajęcia p. Cecylia Frajtag 
zachęciła mnie, w pewnym momencie ich trwa-
nia, do uczestnictwa w warsztatach pisania ikon.  
Z pewną obawą, czy podołam, ale i z ciekawością 

przyszłam na pierwsze zajęcia i zaczęło się: 
Anioł Stróż, Św. Elżbieta, królowa węgierska 
(moja patronka), Matka Boska Fatimska, Jezu 
Ufam Tobie – to moje „dzieła”. W ich tworzeniu 

wszystko było ciekawe: wybór 
drewna, ukształtowanie  
z niego deski, przygotowanie 
do „pisania” wg z góry okre-
ślonych czynności (klejenie 
pod gazę, nakładanie kilku 
warstw zaprawy klejowo-kre-
dowej, szlifowanie, „pisanie” 
po wcześniejszym naniesieniu 
rysunku, nakładanie pozłoty.

Niby proste, ale pra-
cochłonne, wymagające 
cierpliwości, a w efekcie 
końcowym sprawiające mnó-
stwo radości.

W ubiegłym roku ode-
szłam na chwilę od „pisania” 
ikon, chcąc sprawdzić się  
w malowaniu olejnym. Zaczę-
łam od renowacji zniszczo-

nych słoneczników Van Goga – udało się. Potem 
były irysy, tulipany, wnukowi na pamiątkę – Jego 
podobizna, sobie na pamiątkę podobizna mojej 
nieodżałowanej psiny, a ostatnio wymyśliłam 
sobie cztery pory roku – trzy są już oprawione, 
pozostało do wymalowania lato.

Cieszy mnie to, co robię. Cieszy mnie, gdy 
patrzę na swoje prace, gdy uczestniczę w werni-
sażach. Miło, gdy słyszę o nich pozytywne opinie. 
Mogę powiedzieć o sobie teraz (na emeryturze), 
że robię to, co lubię, co drzemało we mnie tyle 
lat, ale wreszcie ujrzało światło dzienne.

Elżbieta Noszkiewicz

Pamięci Prezes Elżbiety Kautsch
Utracony świat w Galerii Ispina
To miała być wyjątkowa wystawa, na którą 

czekała właścicielka prezentowanych grafik. 
Stała się wyjątkowa z dwóch względów.

Elżbiety Kautsch – zmarłej w październiku 
Prezes Stowarzyszenia Ispina Dobczyce, nie było 
na tym wernisażu. Na pewno nie w wymiarze 
fizycznym. Ale Jej obecność była bardzo odczu-
walna – w tej kameralnej dobczyckiej Galerii,  
w obok której nie sposób przejść obojętnie.

Wernisaż, na którym zaprezentowano grafiki 

Jerzego Dudy-Gracza, odbył się w listopadowy 
wieczór w Galerii Ispina. „Utracony świat. Żydzi 
w grafice Jerzego Dudy-Gracza” to wystawa 
prac, które w kolekcji Elżbiety Kautsch znalazły 
się jako podarunek córki artysty -  Agaty. Pani 

Agata była uczennicą śląskiej szkoły, której 
dyrektorką była Elżbieta Kautsch. 

Jerzy Duda-Gracz to znany śląski malarz, 
rysownik i scenograf. Jak sam mówił o sobie: 
był chory na Polskę. Mógł żyć i pracować tylko 
w tutaj. Kochał Polskę z całym jej dziedzictwem: 
tym szlachetnym, ale też tym niechlubnym. 
Wyrażał to w swojej twórczości.

Prezentowana w galerii Ispiny kolekcja 
pochodzi z okresu fascynacji artysty tematyką 

żydowską, linoryty przedstawiają 
kulturę i tradycję polskich Żydów. 
Nic dziwnego, że nie zabrakło pod-
czas wernisażu także nawiązania do 
Żydów dobczyckich, których historię 
przywraca do życia w swojej książce 

„Świece zgasiła wojna. Historia spo-
łeczności żydowskiej w Dobczycach” 
Elżbieta Polończyk-Moskal. Książka 
wkrótce będzie miała swoją premierę, 
na którą już dzisiaj zapraszamy.

Wernisaż był także okazją do 
przedstawienia i powitania na stano-
wisku prezesa Ispiny Cecylii Frajtag. 
Pani Cecylia przez lata towarzyszyła 
Elżbiecie Kautsch w każdej z podej-
mowanych inicjatyw kulturalnych.

Wernisaż uświetnił występ wokalistek Sek-
cji Wokalnej MGOKiS Dobczyce: Małgorzaty 
Stalmach i Aleksandry Luranc.

anka
fot. Stowarzyszenie Porabie 

14854,23 zł, 12 euro, 100 koron duńskich  
– to kwoty, w których zamyka się tegoroczna 

kwesta przy cmentarzach dobczyckich.
Kwesta przy miejscowych nekropoliach 

odbywa się co roku i przynosi kolejne o rekordy: 
zainteresowania osób odwiedzających cmenta-
rze, kwotowe.

Z każdym rokiem rośnie też liczba chętnych 
do kwestowania i są to także ludzie młodzi. Obok 
cmentarza przy ulicy Garncarskiej tradycyjnie 
kwestowali uczniowie z ZS w Dobczycach pod 
opieką Justyny Dudzik. Zebrali kwotę 2051,93zł.  

Tegoroczna kwesta zostanie przeznaczona 
na odnowę dwóch nagrobków na cmentarzu 
parafialnym. Będzie  to kolumna nagrobna 
Franciszka Janiczka z 1894 roku oraz nagrobek  
Joanny Janiczek-Kowalskiej z 1890 roku.

Serdecznie dziękujemy ofiarodawcom  
i kwestującym!

Komitet Opieki nad Zabytkami Dobczyc
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z życia gminy

Nowe przedszkole cieszy oko

Wszystkie kolory świata
Barwy radości zagościły na elewacji i we 

wnętrzu dobczyckiej Trójki – przedszkola, 
które przeszło lifting i powitało swoich przed-
szkolaków i pracowników piękną pogodą na 
otwarcie.

Przedszkolaki i ich rodzice oraz licznie 
zgromadzeni nauczyciele świętowali to otwarcie 

zmodernizowanego przedszkola 26 października. 
Budynek z lat osiemdziesiątych, dotąd szary  
i smutny, zmienił się nie do poznania. I nie chodzi 
tu tylko o elewację budynku, ale zwiększenie 
jego powierzchni poprzez rozbudowę. Powstało 
nowe skrzydło przedszkola, przez co obiekt stał 
się bardziej przestronny. Obecnie uczęszcza do 
niego 175 dzieci, które mieszczą się w siedmiu 
oddziałach. Z początkiem listopada ruszył 
również żłobek, w którym znajdzie miejsce 16. 
wychowanków.

Otwarcia przedszkola dokonali przedsta-
wiciele władz samorządowych i oświatowych: 
wizytator małopolskiego Kuratorium Oświaty, 
Katarzyna Czaja, burmistrz Tomasz Suś, były 
burmistrz, Paweł Machnicki, były burmistrz 
Leszek Soboń, przewodnicząca Rady Miejskiej 
Małgorzata Jakubowska, dyrektor przedszkola 

Małgorzata Bartnik, przedstawiciel wykonawcy 
firmy WIBA, Tadeusz Baran, autor projektu 
architektonicznego przedszkola, Wiktor Kielan 
(Arch Logica) i przewodnicząca Rady Rodziców, 
Paulina Baran.

Witając gości, burmistrz Tomasz Suś mówił 
, jak ważne jest dla nas, by dzieci miały godne 
warunki do nauki i rozwoju, co jest niezwykle 
istotne we wczesnym etapie rozwoju dziecka. 

- Gmina Dobczyce dba o poprawę warunków 
w przedszkolach gminnych. Modernizacji już 

wkrótce doczeka się też przedszkole samorządowe 
nr 1 w Dobczycach oraz oddziały przedszkolne 
w Brzączowicach i Dziekanowicach – mówił 
burmistrz. 

Dyrektor Małgorzata Bartnik przedstawiając 
rys historyczny opowiadała o prawie dwuletnich 
przygotowaniach do projektu, żmudnemu two-
rzeniu dokumentacji, a później całym procesie 
realizacji projektu. Wymagało to jak mówiła 
wprowadzenia wielu zmian, by dzieci mogły 
nadal korzystać z przedszkola. 

Obecnie nic nie przypomina już dawne-
go budynku. Na parterze mieści się żłobek, 
gabinet logopedyczny, sala wielofunkcyjna 
i otwarta klatka schodowa, a na piętrze hol, 
gdzie odbywają się zajęcia z rytmiki oraz mini 
laboratorium, gdzie dzieci mogą przeprowadzać 
doświadczenia i eksperymenty. Przestronne 
sale zyskały nowy wystrój i wzbogaciły o nowe 
pomoce edukacyjne. Duża sala wielofunkcyjna 
pełni rolę auli widowiskowej, a co dzień stołówki  
i sali gimnastycznej. Sale starego przedszkola 
zostały przebudowane i odmalowane. Kuchnia 
znalazła też nowe, bardziej dogodne miejsce. 
W trosce o środowisko, na dachu przedszkola 
zamontowana została instalacja fotowoltaiczna. 
W zacisznym ogrodzie zainstalowano nowe 
urządzenia, również z myślą o tych najmłodszych 
wychowankach żłobka. 

Pomysł na modernizację przedszkola zrodził 
się podczas warsztatów Gminnego Programu 
Rewitalizacji (GPR) i był inicjatywą mieszkańców 
Gminy Dobczyc. To dzięki nim ten pomysł znalazł 
się na liście priorytetowych zadań gminnych  
i mógł uzyskać dofinansowanie. 

Remont był możliwy dzięki 4 milionowej 
dotacji, którą Urząd Gminy i Miasta Dobczyce 
pozyskał z dotacji z RPO Województwa Małopol-
skiego na lata 2014-2020. Przedszkole wyposa-
żyła firma „Moje Bambino”, a urządzenie placu 
zabaw dostarczyła firma „Novum”.

 maga
fot: jota

Mali patrioci z dobczyckiej Jedynki

W ramach akcji „Szkołą pamięta” przed-
szkolaki z dobczyckiej Jedynki odwie-

dzały ważne w historii naszej małej i dużej 
Ojczyzny miejsca.

Październik i listopad dla dzieci z PS nr 1 

w Dobczycach był czasem szczególnym. Przy-
łączyły się one do akcji MEN „Szkoła pamięta”, 
w ramach której odwiedzały cmentarze czcząc 
pamięć ludzi zasłużonych dla ziemi dobczyckiej. 
Porządkowały groby zaniedbane i opuszczone, 
zapalały znicze, przynosiły kwiaty.

W piątek, 8 listopada wszystkie dzieci uczest-
niczyły w uroczystym apelu przygotowanym 
przez dzieci z grupy zielonej upamiętniającym 
odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Na uro-
czystości byli obecni goście: burmistrz Tomasz 

Suś, Aleksandra Chlebda, 
koordynator wolontariatu 
Fundacji Okno Nadziei, 
Julia Kulig, wolontariusz 
Pan Ryszard Litworowski, 
podopieczni Fundacji Okno 
Nadziei pani Halina oraz pan 
Jan.  Niektórzy podzielili 
się swoimi wspomnieniami  
z  trudnych dla nich i Polski 
czasów.

Podczas akademii  
w ramach akcji MEN „Szko-
ła do Hymnu” wszystkie 
dzieci odśpiewały Mazurek 
Dąbrowskiego.

Zwieńczeniem uroczy-
stości był koncert Pieśni 

Patriotycznej i Żołnierskiej w wykonaniu poszcze-
gólnych grup z przedszkola. Niespodzianką 
dla wszystkich był występ pani Haliny, która 
czynnie włączyła się do koncertu.

J.A.
fot: PS nr 1

Czas poza szkołą czy zadaniami domowymi 
można bardzo twórczo i aktywnie spędzić. 

Udowodnili to uczestnicy gimnastycznego 
projektu w Dobczycach.

Nie tylko gimnastyka – to projekt, który 
promował sport i zajęcia taneczne, jako alter-
natywny sposób spędzania czasu przez dzieci 
i młodzież.

Projekt realizowała Lokalna Grupa Działa-
nia wraz z Fundacją ARTS. Promował on sport 
(zajęcia gimnastyczne) oraz zajęcia taneczne 
jako alternatywy spędzania czasu wolnego oraz 
popularyzował wśród osób młodych z Gminy 
Dobczyce tych kierunków aktywności fizycznej. 

W czasie trzech miesięcy młodzież brała 
udział w zajęciach gimnastyki sportowej i tańca 
nowoczesnego. Nabyte umiejętności uczestnicy 
projektu mogli zaprezentować podczas IV Dob-
czyckiej Olimpiady Gimnastycznej. 

Projekt został zakończony, ale zarówno młodzi 
sportowcy, jak i organizatorzy mają nadzieję, że 
będzie można kontynuować tego typu zajęcia.

Projekt dofinansowany jest ze środków 
programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 
oraz Fundację ARTS.

Red.

Wyginam śmiało ciało....



14

rozmaitości

TAPETA 11(199)/2019 

Najciekawsza czapka
 świąteczna

Stowarzyszenie KAT Dobczyce, Stowa-
rzyszenie Anbsolwentów i Sypatyków ZS  

w Dobczycach oraz Miejska Biblioteka Publiczna 
zapraszają do udziału w konkursie świątecznym 
na „Najciekawszą czapkę świąteczną”.

Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży 
oraz dorosłych z gminy Dobczyce (w kategorii 
open - także do mieszkańców spoza gminy). 
Oceniane będą tylko prace indywidualne.

Do konkursu należy zgłosić czapki, które 
pomysłowo wykonane, z różnego rodzaju 
materiałów, muszą mieć rozmiar, który pozwoli 
założyć je na głowę.

Prace do konkursu należy przynosić do 
biblioteki w Dobczycach (ul. Szkolna 43) do 
7 grudnia. Wręczenie nagród odbędzie się na 
Jarmarku Świątecznym 15 grudnia (Mały Rynek). 

Konkurs rozstrzygany będzie w czterech 
kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe: 
kl. I-III; IV-VI oraz open (dzieci starsze, mło-
dzież dorośli).

Szczegóły, regulamin, załączniki dostępne 
są na stronach: katdobczyce.pl, dobczyce.pl, 
biblioteka.dobczyce.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie.
KAT Dobczyce

Pokochać tenis
Dzieci trenujące w klubie Tenis PRO DOB-

CZYCE miały niecodzienną okazję wspól-
nej gry ze światowej sławy włoską tenisistką, 
27-letnią Camilą Giorgi.  

Spotkanie odbyło się na kortach Błonia Sport 
w Krakowie. Dzieci z naszej gminy zostały na nie 
zaproszone przez koordynatora tego wydarzenia, 
Grzegorza Koska, który na co dzień prowadzi 
dla nich treningi na hali RCOS i korcie „Orlik”. 

Camila Giorgi to 27-letnia tenisistka, którą 
możemy obserwować w telewizji oglądając 
wszystkie wielkoszlemowe turnieje. Najwyżej 
sklasyfikowana została w 2018 roku, zajmując 
26. miejsce w rankingu WTA, po ćwierćfinale 
Wimbledonu. 

Zuchy i harcerze w nowej siedzibie

Niebawem zarówno dobczyckie zuchy, jak 
i harcerze, będą spotykać się w nowej 

siedzibie. 
W związku z sytuacją, do której doszło 

podczas przygotowania obiektu przy ul. Jagiel-
lońskiej do remontu, a która spowodowana 
została nieporozumieniem, burmistrz Tomasz 
Suś natychmiast podjął kroki w celu wyjaśnienia 
zajścia, jak i zorganizowania nowej siedziby dla 
dobczyckich drużyn. 

Burmistrza Suś spotkał sie z prezesem KS 
Raba Dobczyce, Tomaszem Kraskiem, kierow-
nikiem Referatu Gospodarki Komunalnej UGiM, 
Robertem Manieckim i przedstawicielami 
harcerstwa na czele z Komendant Hufca ZHP 
Myślenice, Karoliną Szlachetką. 

Dzięki uprzejmości Zarządu KS „Raba 
Dobczyce” oraz wsparciu Gminy Dobczyce: 10. 
Myślenicka Gromada Zuchów „Mini Kinderki”, 
19. Myślenicka Drużyna Harcerska „Szkoła Orląt” 
oraz 9. Myślenicka Drużyna Starszoharcerskiej 

„Złote Orły będą miały do dyspozycji komfortowe 

i bezpieczne przestrzenie. Dodatkowo, zakupione 
zostały nowe materiały plastyczne, z których 
mogą już korzystać harcerze. 

Okazało się także, że część rzeczy, pierwotnie 
uznanych za zaginione, przewieziono do Szkoły 
Podstawowej nr 1, skąd harcerze zdążyli je już 
odebrać. Burmistrz przeprosił za zaistniałe nie-
porozumienie, które dotknęło dzieci i młodzież 
oraz wyraził nadzieję, że w nowym lokum grupy 
będą nadal prężnie działać na rzecz młodych 
pokoleń. Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu 
Komendant Hufca ZHP Myślenice: 

- Sytuacja została wyjaśniona z burmistrzem 
Tomaszem Susiem. Wyrzucenie rzeczy zuchów  
i harcerzy z budynku przy ul. Jagiellońskiej było 
wynikiem nieporozumienia i było spowodowane 
nieumyślnie. Jednocześnie prostuję informację 
dotyczącą zagubionych dokumentów, ponieważ 
w wyrzuconych rzeczach nie znajdowały się 
żadne dokumenty zawierające kluczowe dane 
osobowe – mówi Karolina Szlachetka.

ugim

Najpiękniejsza ozdoba 
choinkowa

Ośrodek Kultury w Dobczycach zaprasza 
dzieci i młodzież do udziału w konkursie 

na ozdobę choinkową.
Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży 

i uczestników WTZ w Dobczycach.
Każdy może złożyć tylko jedną pracę – oce-

niane będą tylko prace indywidualne.
Ozdoba musi zostać wykonana tak, aby 

można było powiesić ją na choince.
Prace plastyczne wraz z kartą zgłoszenia 

należy przynieść do ośrodka kultury (ul. Szkolna 
43) do 13 grudnia. Prace zgłoszone do konkursu 
nie będą zwracane.

Oficjalone rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 
po 16 grudnia

Komisja wyłoni laureatów w następujących 
kategoriach wiekowych: dzieci szkolne – klasy 
I- III; klasy IV-VI; młodzież – klasy VII-VIII, 
szkoły ponadpodstawowe; uczestnicy warsztatów 
terapii zajęciowej.

Regulamin oraz szczegółowe informacje do 
pobrania ze strony mgokis.dobczyce.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
Red. 

Bezpieczne dzieci

O zachowaniu bezpieczeństwa na drodze – 
zwłaszcza w drodze do szkoły, opowiadał 

dzieciom z SP w Kornatce dzielnicowy st. sierż. 
Dominik Kula.  

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 
1-3 oraz klasy starsze. Dominik Kula omówił 
też zasady bezpiecznego poruszania się  i pra-
widłowego przechodzenia przez jezdnię oraz 
zachęcał do noszenia elementów odblaskowych. 

Dzieci obejrzały także film edukacyjny, z któ-
rego dowiedziały się, jak reagować w sytuacjach 

różnych zagrożeń. Dzielnicowy zwrócił też uwagę 
na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na 
dzieci w kontakcie z innymi i omówił sposoby 
ich unikania. Na koniec uczniowie obejrzeli 
policyjny radiowóz. 

St. sierż. Dominik Kula gościł w szkole także 
na drugi dzień, po spotkaniu z dziećmi. Tym 
razem wygłosił prelekcję dla rodziców, którzy 
dopisali swoją obecnością i z uwagą wysłuchali 
ważnych informacji.

Beata Gibała-Dudek
SP Kornatka

W Dobczycach gościła delegacja z Rumunii 
z Okręgu Bistrita Nasaud.

Gminę Dobczyce odwiedzili: Ioan Tinte-
an - wiceprzewodniczący Rady, Mica Oprea 

- sekretarz generalny, Grigore Dorin Popescu 
- dyrektor generalny Rady wraz z tłumaczem 
i przedstawicielem Starostwa Powiatowego  
w Myślenicach.

Przedmiotem spotkania było poznanie 
Gminy Dobczyce. Wizyta rozpoczęła się od 
rozmów z burmistrzem Tomaszem Susiem  
w urzędzie miasta. 

W dwugodzinnym programie zwiedzono 
także Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe 
w Dobczycach oraz strefę przemysłową.

Red.

Giorgi wielokrotnie pokonywała zawodniczki 
z pierwszej 10-tki, takie jak Caroline Wozniacki, 
Maria Sharapova, Dominika Cibulkova, Victoria 
Azarenka czy Agnieszka Radwańska.

Zajęcia z Giorgi były niezwykłą szansą na 
złapanie tenisowego bakcyla zwłaszcza przez 
najmłodszych, choć starszym trening ten 
dostarczył również wielu wrażeń i pozwolił na 
doskonalenie techniki.  

- Dla dzieciaków jest to duże przeżycie. Nie-
którzy uczestnicy są na początku aż „sparaliżo-
wani” emocjami. Ale jest to dla nich impuls, by 
zostać jak najdłużej przy tenisie – powiedział 
dla Gazety Krakowskiej trener Grzegorz Kosek. 

maga
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Sukces Krystiana Flaka
Na trasie Skawina-Mogilany pojawił się Paweł 

Piwowarczyk oraz Dominik Dańda - oboje po 
raz piąty z rzędu w tym biegu, a towarzysko nasi 
przyjaciele z Dobczyc Tomek Surmacz i Krystian 
Flak, który zajął 1. miejsce w kategorii wiekowej. 

Uczeń ZS w Dobczycach osiąga coraz lepsze 
rezultaty i po raz kolejny udowodnił, jak duże 
czyni postępy.

Na VI Zakopiański Bieg Niepodległości 
udała się najliczniejsza grupa zawodników: 
na 5 kilometrów wystartowała Anna Drzy-
zga-Błaszczyk, Magda Wojtan, Marta Franiek, 

Ewa Wojtan, Tomasz Kupiec i Łukasz Franiek. 
Dwa razy dłuższy dystans pokonali Agnieszka 
Paszt (ukończyła piękną życiówką: 46,12. Nowa 
życiówka wpadła w posiadanie także Aneta Tracz 

- gratulacje. Dziesiątkę zaliczył także Sławomir 
Bryl, Radek Budzowski i Kamil Sorocki.

Teraz czas roztrenowania a potem budowa-
nia formy na wiosnę. W naszej okolicy przed 
biegaczami nie lada wyzwanie – znaleźć porę, 
o której powietrze będzie się nadawało do tego 
by z niego korzystać. Wskazanym terenem do 
uprawiania sportu będzie na przykład trasa 

„Niezapominajki” w Kornatce.

Rozbiegane Święto Niepodległości! 

Grupa Rozbiegane Dobczyce zakończyła 
starty jesienne. 

Dla większości członków grupy ostatnim bie-
gowym akordem jesieni był Bieg Niepodległości 

– taki bieg odbywał się w wielu miejscach Polski.
W Krakowskim Biegu Niepodległości wystar-

tował Jan Piwowarczyk (start na 10 km w barwach 
RD i krakowskich wodociągów).

Bieg w Myślenicach zaliczyła Kinga Wojtyca 
(start na 10 km, 4 miejsce w kategorii wiekowej).

PP
foto: ze zbiorów prywatnych

Grudniowy Kręciołek gminny

Już 8 grudnia w Dobczycach usłyszymy ryk 
silników i poczujemy sportowe, motoryza-

cyjne emocje.
Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, który zade-

klarował współorganizację zawodów, zaprasza 
do udziału w Gminnym Kręciołku. 

W ramach Kręciołka odbędzie się próba 
sportowa: oddzielnie dla samochodów współ-
czesnych i zabytkowych pojazdów. Każdy, kto 
chce jakoś zaistnieć, pokazać swój motor, auto 

– niechaj śmiało przyjeżdża. Otwarte drzwi maja 
tez wszystkie organizacje, firmy itp.

Organizatorem Kręciołka jest Motosport 
Myślenice, a do współorganizacji, obok Gminy, 
zgłosiło się także TKKF Dobczyce. Jeżeli ktoś 
zechciałby się przyłączyć do organizacji wyda-
rzenia – zapraszamy do kontaktu.

Przypomnijmy: Motosport Myślenice był 
już organizatorem samochodowego wydarzenia 
w Dobczycach – Dobczyckiego Pikniku Moto-
ryzacyjnego.

Piknik odbył się z końcem września przy ul. 
Budowlanych. Koneserów motoryzacji cieszyły 
zabytkowe samochody, które tam zaparkowały. 
Największe emocje wzbudził wtedy dwukrotny 
przejazd 15. załóg, które zmagały się w tzw. 

„czasówce”. Najlepsze załogi nagrodzone zostały 
pucharami.

maga

Sześćdziesiąt lat minęło
Ponad sześćdziesiąt lat działalności to piękna 

karta w historii Ogniska, ale także naszego 
miasta. Dobczyckie Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej świętowało swój jubileusz  
z lekkim opóźnieniem, ale hucznie.

Ognisko TKKF w Dobczycach powstało  
w 1957 roku. Od początku jego głównym celem 
było propagowanie zdrowego, sportowego stylu 

życia, rozbudzanie miłości do sportu wśród 
najmłodszych i starszych mieszkańców miasta, 
a także organizowanie zawodów sportowych, 
które integrowałyby miejscowych sportowców 
i kibiców.  

Z okazji jubileuszu na sali gimnastycznej 
„Domu Sportu” w Dobczycach zgromadzili się 
goście oraz sympatycy dobczyckiego Ogniska. 
Było bardzo uroczyście. Przystrojona sala  
i stoliki, kwiaty oraz wystawa pamiątkowych 
zdjęć z życia naszej organizacji. Galę otworzył 
i poprowadził  wraz ze Zbigniewem Rapaczem, 
wiceprezes TKKF Krzysztof Filutowski. 

O historii Ogniska mówili: jego wieloletni  
prezes Władysław Pazdur oraz Ludwik Dziewoński. 

Obecny prezes TKKF Dobczyce, Wiktor 
Piwowarski  przedstawił obecną działalność, 
a o   wizji na przyszłość mówił Włodzimierz 

Żuławiński.  
O historii Ogniska można było poczytać w 

wydanej na tę okoliczność monografii, którą 
napisał, a na uroczystości osobiście zaprezen-
tował Andrzej Domagalski. 

Były odznaczenia i listy gratulacyjne a nad 
częścią artystyczną czuwali Piotr Skóra i zespół 
Werdebusy, którzy uświetniali uroczystość 

swoimi występami. 
Na gali rozda-

no też pamiątkowe 
medale. Nie zabrakło 
tortu i poczęstunku 
dla wszystkich. Wró-
ciły wspomnienia, ale 
też powstały plany na 
przyszłość. Dzięku-
jemy wszystkim za 
przybycie.

Gala 60–lecia 
finansowana sfinan-
sowana została z pro-
gramu „Europejski 
Fundusz Rolny na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie”. 

Grant pn.: „Impreza z okazji 60-lecia Ogni-
ska TKKF w Dobczycach (Gala)” realizowany  
w zakresie promowania obszaru objętego LSR, 
w tym produktów lub usług lokalnych w ramach 
projektu grantowego pt. „Organizacja imprez 
z zakresu sportu oraz kultury i tradycji w celu 
wypromowania obszaru LGD Turystyczna Pod-
kowa” współfinansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwo-
ju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020”.

 tekst i fot: TKKF Dobczyce
Na zdjęciu: Władysław Pazdur, wieloletni prezes 

TKKF Dobczyce



16

rozmaitości

TAPETA 11(199)/2019 

   inwestycje

W szkole w Dziekanowicach praca wre
Od lipca trwają intensywne prace nad 

wykończeniem budynku szkoły w Dzie-
kanowicach. 

Jest to jedna z największych inwestycji 
prowadzonych obecnie przez Gminę Dobczyce 
i największa prowadzona w dziedzinie oświaty. 

Zakres realizowanych prac zakłada wyko-
nanie wykończenia wewnętrznego i zewnętrz-
nego: wykonanie posadzek, tynku, instalacji, 
ogrzewania czy elewacji zewnętrznej. W ramach 
inwestycji zagospodarowanie zostanie również 
teren wokół budynku szkoły, wykonane zostaną 
drogi, plac zabaw, czy oświetlenie zewnętrzne, 
a także zaaranżowana zostanie zieleń. 

Całość zadania opiewa na kwotę 14 515 517,57 
zł, z czego 3,5 mln zł stanowią środki rządowe 
przekazane z budżetu państwa w maju tego roku 
przez Premiera RP, Mateusza Morawieckiego.

ugim 


