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TAPETA Rondo im. Wojewody Tadeusza Piekarza 

Tadeusz Piekarz urodził się w 
Krakowie. Był absolwentem 
Akademii Ekonomicznej, a w 
1976 ukończył Podyplomowe 
Studium Doskonalenia Kadr 
Kierowniczych. Od początku 
swojego życia zawodowego 
związany był z Wytwórnią 
Sprzętu Komunikacyjnego - 
Państwowych Zakładów Lotni-
czych w Krakowie.  
 W 1990r. z rekomenda-
cji Krakowskiego Komitetu 
Obywatelskiego, został miano-
wany przez premiera Tadeusza 
Mazowieckiego Wojewodą 
Krakowskim. 
 Za jego kadencji m.in.: 
odnowiony został Teatr im. 
Słowackiego, odbudowano po 
pożarze budynek Filharmonii 
Krakowskiej, Balice stały się 
portem lotniczym o europejskim 
znaczeniu. W 1995 został     
w y r ó ż n i o n y  t y t u ł e m 
„Krakowianina Roku”.      
O Tadeuszu Piekarzu ksiądz 
kardynał Franciszek Macharski 
powiedział kiedyś – „Wojewoda 
Piekarz jest dobry, ja chleb”. 
Miał ogromną siłę i potrzebę 
służenia człowiekowi – zwłasz-
cza temu, który potrzebuje 
szczególnej pomocy. Z jego 
inicjatywy utworzono kilka 
domów pomocy społecznej – m. 
in.: dzięki niemu istnieją Dom 
Pomocy Społecznej i Warsztaty 
Terapii Zajęciowej w Harbuto-
wicach w gminie Sułkowice, 
których oddział WTZ działa w 
Dobczycach.  
 Tadeusz Piekarz zmarł w 
Krakowie 1 marca 2005 roku. 
 W 1995r. Rada Miejska 
w Dobczycach nadała Tade-
uszowi Piekarzowi tytuł Hono-
rowego Obywatela Dobczyc, 
który to tytuł wręczono na ręce 
małżonki wojewody w 2012r. – 
kiedy pozwoliły na to formalno-
ści.  
 Z Dobczyc, pochodzili 
dziadkowie Tadeusza Piekarza 
– rodzice ojca. Stąd do tego 
miasta miał sentyment. Z Dob-
czycami, łączyło wojewodę 
Piekarza jeszcze coś bardzo 
ważnego – wspólne budowanie 
nowej samorządności w nowej 
rzeczywistości, w kraju który 
stanął przed odpowiedzialnością 
za wolność i demokrację. 
 Wojewoda Piekarz tej 
odpowiedzialności uczył samo-
rządowców, z których wielu do 
dzisiaj zasiada w samorządach 
gminnych, powiatowych a także 

w wojewódzkim w Małopolsce. 
O Tadeuszu Piekarzu mówią nie 
tylko w kontekście zmian, jakie 
dokonały się w infrastrukturze 
województwa krakowskiego i 
samego Krakowa, nie tylko w 
kontekście odważnych – 
zwłaszcza w początkach lat 90-
tych, decyzji. Mówią o nim 
przede wszystkim jako o czło-
wieku wielkiego serca. Który 
widział drugiego człowieka, 
który pochylał się nad jego pro-
blemami, który umiał słuchać. 
- Jestem wdzięczny, że kiedyś na 
mojej drodze samorządowca był 
taki szczególny człowiek, który 
lubił ludzi, szanował ludzi, a 
jednocześnie był pasjonatem, 
tworzenia, budowania. Budo-
wał, kiedy był raczej czas prze-
wracania – mówił o wojewo-
dzie Piekarzu burmistrz Marcin 
Pawlak. - Wtedy pan Tadeusz 
uczył nas, jak masz znaleźć swo-
je miejsce w tej małej ojczyźnie 
jaką jest gmina. Uczył nas roz-
mawiać z sobą. Ja jestem jego 
uczniem.  
 To nauczanie, jakie po-
zostawił po sobie Tadeusz Pie-
karz, podkreśla do dziś wielu 
samorządowców. Pozostawił po 
sobie „piętno dobrej pracy” i 
świadomość, że należy się kie-
rować dobrem człowieka i spo-
łeczności.  
 Dobczyce uhonorowały 
Tadeusza Piekarza tytułem Ho-
norowego Obywatela – za 
otwartość na potrzeby naszego 
miasta. 
Dzisiaj imię Wojewody Tade-
usza Piekarza otrzymuje rondo 
w Dziekanowicach 

(k) 
 
Z uzasadnienia wniosku do Ra-
dy Miejskiej: 
 
 Tadeusz Piekarz trakto-
wał problemy województwa 
krakowskiego, w tym także 
Gminy i Miasta Dobczyce w 
sposób szczególny, doskonale 
rozumiejąc strategiczne znacze-
nie rozwoju życia gospodarcze-
go, społecznego i kulturalnego 
województwa. Służba na stano-
wisku Wojewody Krakowskie-
go była niewątpliwym, wykra-
czającym poza układy politycz-
ne, historycznym wydarzeniem, 
która dała wiele ważnych efek-
tów i dokonała tyle istotnych 
przemian w gminie Dobczyce.  
 Tadeusz Piekarz był 
zawsze otwarty na rozmowę, 

przedstawienie problemów i 
poszukiwanie rozwiązań. Nigdy 
nie odmówił spotkania czy 
przyjazdu. Należał do zespołu 
ludzi, którzy wywodzili się z 
Solidarności. Był jednym z lide-
rów budowania podstaw samo-
rządności. Jako przedstawiciel 
administracji rządowej doskona-
le rozumiał reformę samorząd-
ności i tę reformę wspierał po-
przez spotkania i działania z 
samorządowcami. Mimo że nie 
było jeszcze reformy samorzą-
dowej, z jego inicjatywy po-
wstał Sejmik Województwa 
Krakowskiego, co zapowiadało 
stworzenie samorządowego 
województwa i miało charakter 
działania pilotażowego. Pomógł 
załatwić wiele spraw formal-
nych w prowadzonym w naszej 
gminie procesie komunalizacyj-
nym – przekazania mienia pań-
stwowego samorządom.  
 Doskonale rozumiał, w 
jakiej sytuacji była gmina Dob-
czyce w latach 80-tych, nosząca 
się z zamiarem utworzenia 
zbiornika wody pitnej dla Dob-
czyc i Krakowa. Inwestycja ta 
była wówczas szokiem kulturo-
wym, przestrzennym, a także 
administracyjnym. Tadeusz 
Piekarz wspierał nas w tych 
działaniach i chciał, żebyśmy 
wyszli z nich obronną ręką. 
Jego zdaniem administracja 
musiała udzielić wsparcia, gdyż 
chodziło tu o tworzenie nowych 
miejsc pracy, przenoszenie za-
kładów, tworzenie zbiornika 
wody pitnej dla Krakowa i Dob-
czyc i komunalizację MPWiK. 
W tym czasie, kiedy nie istniały 
przepisy, systemy komunalne, 
precyzyjne procedury, współ-
praca opierała się na zaufaniu, 
rozsądku, poszukiwaniu rozwią-
zania i samej realizacji celu, a 
nie procedur. Z etosu Solidarno-
ści wynikało wzajemne zaufanie 
i opieranie się w zachowaniu i 
działaniu o wartości podstawo-
we. Na takich zasadach Tadeusz 
Piekarz próbował budować ad-
ministrację i realizować plany. 
Równie istotnym wkładem wo-
jewody Tadeusza Piekarza było 
wyrażenie zgody, a następnie 
finansowanie modernizacji Ryn-
ku w Dobczycach i obwodnicy 
biegnącej od skrzyżowania ulicą 
Rzeźniczą, następnie obecną ul. 
Jagiellońską aż do skrzyżowa-
nia w Strefie Przemysłowej. 
(…) 
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Sieprawska „Zmiotka” bezkonkurencyjna. Pierwsze  
Powiatowe Mistrzostwa Robotów Dobczyce 2014 za nami 

Z miotka – robot czteroosobowej drużyny z 
Sieprawia, dosłownie „zmiótł” konkuren-

cję. W Finałach Powiatowych Mistrzostw 
Robotów pokonał robota GTA V z Pcimia i 
Pumę z Sieprawia. W sumie na trzech rin-
gach, które stanęły w holu gimnazjum w Re-
gionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym, 

pojedynek toczyło 16 robotów z trzech gmin: 
Pcimia, Sieprawia i Dobczyc – gospodarza 
tegorocznych Mistrzostw. 
 W zawodach uczestniczyło w sumie 
63. dzieci. Zanim konstrukcje z klocków lego 
stanęły na matach, musiały zostać zarejestro-
wane. Wtedy też były dokładnie ważone i 
mierzone a także sprawdzane pod względem 
zgodności z regulaminem (sprawdzano np. 
czy nie są wykonane z niedozwolonych mate-
riałów). Wszystkie roboty przeszły pozytyw-
nie przez tę ostrą selekcję. 
 Rozgrywki eliminacyjne odbyły się w 
czterech grupach – wyłonionych po losowa-
niu. Po ośmiu kolejkach (w sumie 24 walki) 
poznaliśmy półfinalistów: Zmiotkę, Pumę, 
GTA V i Szybkich i Wściekłych. 
 Ostatecznie najlepszym i najzręczniej-
szym robotem została Zmiotka z Sieprawia, 
na drugim miejscu – GTA V z Pcimia, na 
trzecim – Puma z Sieprawia. Czwarte miejsce 
zajął robot Szybcy i Wściekli z Pcimia.  
 W przerwie pomiędzy rozgrywkami 
eliminacyjnymi a półfinałem, swój taniec 
robotów zaprezentowali uczniowie klasy II, 
sekcji rytmiki, Szkoły Muzycznej I stopnia. 
Pod opieką Agnieszki Dajcz przygotowali 
układ do utworu zespołu Kraftwerk „The 
Robots”. 

 Mistrzostwa były podsumowaniem 
zajęć z robotyki, które odbywały się w ra-
mach projektu edukacyjno-sportowego, orga-
nizowanego przez Stowarzyszenie KAT Dob-
czyce, dofinansowanego przez State Street. 
Od listopada w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Dobczycach, która jest partnerem pro-

jektu, spotykało się 21. 
dzieci. Pod okiem Andrzeja 
Stawowego budowały robo-
ty z klocków Lego Mind-
storms, programowały je i 
przygotowywały się do 
lutowych Mistrzostw. 
 Te, Stowarzyszenie 
KAT przygotowało w part-
nerstwie z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury i Sportu z 
Pcimia. Pcimski ośrodek 
takie zajęcia edukacyjne dla 
dzieci realizuje już od daw-
na – zawsze jest tam dużo 
chętnych, a zainteresowanie 
nie słabnie. 
 Rozgrywkom na 
matach towarzyszyła pre-

zentacja starych komputerów, którą przygoto-
wały Dawne Komputery i Gry. To stoisko 
cieszyło się dużą popularnością wśród odwie-
dzających: zarówno wśród starszych, którzy 
przypominali sobie, na jakim sprzęcie stawiali 
pierwsze kroki w świecie komputerów, jak i 
wśród młodszych, którzy poznawali świat 
dzieciństwa rodziców. W zakątku Dawnych 
Komputerów i Gier można było m.in. zagrać 
w Super Mario Bros czy Pacmana.  
 W tegorocznych zawodach każdy z 
zawodników otrzymał nagrodę i dyplom za 
uczestnictwo – laureaci dodatkowo puchary 
ufundowane przez GOKiS z Pcimia i dyplo-
my za I, II i III miejsce. 
 Fundatorami nagród dla uczestników 
byli: State Street, Wodociągi Krakowskie, 
Starostwo Powiatowe w Myślenicach, Stowa-
rzyszenie KAT Dobczyce, Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Pcimiu, LGD Turystyczna 
Podkowa, firma Elkal, firma Fotokolor, Sklep 
In-Tel, Urząd Gminy i Miasta w Dobczycach, 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siepra-
wu.  
 Uczestnikami opiekowali się wolonta-
riusze ze State Street. Oni także sędziowali 
zawody pod czujnym okiem sędziego główne-
go Pawła Piwowarczyka.  

(AnKa) 

O d kilkunastu dni za pośrednictwem 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dob-

czycach można korzystać z bogatej bazy e-
booków. Dzięki zakupowi licencji dostęp do 
książek elektronicznych dla naszych czytelni-

ków jest darmowy. To obecnie ponad 1460 
tytułów (stan na 25 luty) z wielu kategorii, w 
tym wiele książek naukowych, beletrystyka, 
część lektur, czasopisma naukowe.  
 Dzięki platformie Ibuk Libra można 
korzystać z e-książek w dowolnym miejscu ze 
swojego laptopa lub innego urządzenia z do-
stępem do Internetu. Dostęp do tej bazy ksią-
żek, a zarazem wielkiej bazy wiedzy jest bar-
dzo prosty. Wystarczy odebrać w bibliotece 
specjalny PIN, zarejestrować się w platformie 
na stronie www.libra.ibuk.pl. Po wpisaniu 
pinu korzystamy z e-książek, jak również z 
wielu udogodnień jak np. przeszukiwanie 
tekstu w książkach za pomocą słów kluczo-
wych, zaznaczana tekstu, notowania, zakłada-
nie e-półek, korzystania ze słownika czy też 
generowania bibliografii. Po wejściu na stronę 
domyślnie prezentowane są dostępne publika-
cje. Przy wykupionych przez bibliote-
kę pozycjach pojawia się ikonka książki 
(„czytaj”).  
 Z pewnością baza ta nie zastąpi nie-
którym tradycyjnej lektury, jednak ułatwi 
wielu osobom pracę, a podróżującym pozwoli 
pozbyć się zbędnych kilogramów w podróż-
nych torbach bez konieczności pozbawiania 
się lektury. Serdecznie zapraszamy do korzy-
stania z e-booków. W bibliotece wydajemy 
numery pin, konieczne przy rejestracji, udzie-
lamy również wskazówek dotyczących korzy-
stania z bazy e-książek. Chętnym zorganizuje-
my również małe szkolenia prezentujące spo-
soby korzystania z Ibuk Libra, mniej zaawan-
sowanym w obsłudze komputera wydrukuje-
my specjalne instrukcje.  
 W i ę c e j  i n f o r m a c j i  n a 
www.biblioteka.dobczyce.pl 
 

Paweł Piwowarczyk 
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E-booki w bibliotece 

Zwycięska drużyna z Sieprawia: Michał Ślusarczyk, 
Kacper Ożóg, Łukasz Wielgus i Tomasz Sanowski 

Ratuj z nami historię naszej Małej Ojczyzny 

Z achęcamy do zaglądania na stronę inter-
netową dobczyckiego Cyfrowego archi-

wum Tradycji Lokalnej. Do biblioteki trafiają 
nowe materiały w postaci zdjęć, dokumentów, 
pocztówek, które wymagają starannego opra-
cowania. Nasz projekt został już zauważony w 
mediach i poświęcono mu artykuł w 
„Dzienniku Polskim”. Do biblioteki dotarł 
również pięknie opracowany przewodnik po 
wszystkich archiwach tego typu w Polsce, w 
którym również znalazła się nasza placówka. 
Naszym marzeniem jest moc kiedyś rozpocząć 

również nagrywanie osób, które znają Dob-
czyce o których już mało z nas pamięta. Z 
otwartością oczekujemy również na nowych 
wolontariuszy, którzy pomogą przy skanowa-
niu i opracowaniu licznego materiału.  
 Czekamy również na Państwa opinie i 
pomoc przy poszukiwaniu archiwaliów. Za-
praszamy do biblioteki. Koordynatorem pro-
jektu jest Edyta Sewiłło z Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. 

Paweł Piwowarczyk 



Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza 
czwarty przetarg ustny nieograniczony, na 
sprzedaż niezabudowanej nieruchomości poło-
żonej w Dobczycach przy ulicy Józefa Domi-
nika, oznaczonej jako działka nr 7299 o po-
wierzchni 0.0854 ha – księga wieczysta KR-
2Y/00013883/5. 
Cena wywoławcza nieruchomości 85 000 zł 
(słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych). 
Wadium 17 000 zł (słownie: siedemnaście ty-
sięcy złotych). 
Do uzyskanej w przetargu ceny sprzedaży w/w 
nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, 
ze stawką procentową obowiązującą w dniu 
powstania obowiązku podatkowego.  
Przetarg odbędzie się dnia 20 marca 2014 
roku o godz. 9. w Urzędzie Gminy i Miasta w 
Dobczycach, ul. Rynek 26 – sala konferencyj-
na na parterze. 
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogło-
szeń w UGiM w Dobczycach oraz zamieszczone 
n a  s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j  U r z ęd u 
www.dobczyce.pl i w BIP – „Przetargi” – 
„Przetargi na nieruchomości” – „Nieruchomości 
na sprzedaż”. 
Bliższych informacji o nieruchomości i warun-
kach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gmi-
ny i Miasta w Dobczycach, pok. 211, 212 tel. 
(12)372 17 65, 372 17 75.  

U rząd Stanu Cywilnego przypomina, iż 
większość dowodów osobistych jest wy-

dawana na okres 10 lat. Zatem straciły już waż-
ność dowody osobiste wydane w latach 2001 – 
2003. Aktualnie tracą ważność dokumenty wy-
dane w roku 2004.  
Osoby, których dowody osobiste utraciły waż-
ność proszone są o niezwłoczne złożenie wnio-
sku o wydanie nowego dokumentu. Osoby, 
których dowody osobiste tracą ważność w roku 
2014 proszone są o składanie wniosków na 
miesiąc przed upływem oznaczonego w dowo-
dzie terminu ważności. Do wniosku należy 
dołączyć 2 aktualne fotografie z lewym półpro-
filem (widocznym lewym uchem) o wymiarach 
3,5 x 4,5 cm. 
Jeżeli od czasu wyrobienia ostatniego dowodu 
osobistego zmienił się stan cywilny lub uległy 
zmianie inne dane zamieszczone w dowodzie, 
do wniosku należy dołączyć odpis skrócony 
aktu małżeństwa, a w przypadku kawalera/
panny – odpis skrócony aktu urodzenia. Odpis 
dołącza się również przypadku, gdy akt stanu 
cywilnego jest sporządzony w innej gminie, niż 
ta, w której składamy wniosek, a w kopercie 
dowodowej nie znajduje się wymagany doku-
ment. Do wyrobienia pierwszego dowodu oso-
bistego należy dołączyć odpis skrócony aktu 
urodzenia. 
Odpisów aktów stanu cywilnego nie dołącza się 
w przypadku, gdy są sporządzone w USC wła-
ściwym ze względu na adres pobytu stałego 
wnioskodawcy. 
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa 
się osobiście (poprzedni dowód do wglądu). 
Przy złożeniu wniosku o dowód dla dziecka 
niepełnoletniego, które ukończyło 13 lat, wyma-
gana jest obecność dziecka oraz jednego z ro-
dziców. Do złożenia wniosku o dowód dla 
dziecka do 13 roku życia konieczna jest obec-
ność obojgu rodziców. 
Dowody osobiste wydawane są bezpłatnie. 

Sprawdź ważność swojego  
dowodu osobistego 
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Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza 
drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprze-
daż nieruchomości położonej w Brzezowej, 
oznaczonej jako działka nr 261/4 o po-
wierzchni 1.1000 ha, zabudowanej budynkiem, 
dotychczas użytkowanym jako szkoła - księga 
wieczysta KR2Y/00019231/2.  
Cena wywoławcza nieruchomości 915 000 zł 
(słownie; dziewięćset piętnaście tysięcy zło-
tych). 
Wadium 180 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt 
tysięcy złotych). Sprzedaż nieruchomości zwol-
niona jest od podatku VAT. 
Przetarg odbędzie się dnia 17 kwietnia 2014 
roku o godz. 9.  w Urzędzie Gminy i Miasta w 
Dobczycach, ul. Rynek 26 – sala konferencyj-
na na parterze. 

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogło-
szeń w UGiM w Dobczycach, ul. Rynek 26 oraz 
zamieszczone na stronie internetowej Urzędu 
www.dobczyce.pl i w BIP – „Przetargi” – 
„Przetargi na nieruchomości” – „Nieruchomości 
na sprzedaż”. 
Bliższych informacji o nieruchomości i warun-
kach przetargu można uzyskać w Urzędzie 
Gminy i Miasta w Dobczycach, pok.211, 212  
tel. (12) 372 17 65, 372 17 75. 

Od 1 marca w Gminie Dobczyce będą obowią-
zywać niższe o 20 proc. stawki opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 
w sposób selektywny. Obniżka jest wynikiem 
podjęcia przez Radę Miejską w Dobczycach w 
grudniu ub. roku uchwał dotyczących gospoda-
rowania odpadami komunalnymi. 
17 lutego 2014r. upłynął termin składania no-
wych deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi. Osoby, które 
nie złożyły jeszcze nowych deklaracji proszone 
są o jak najszybsze dostarczenie wypełnionych 
deklaracji do Urzędu. Można składać je na 
Dzienniku Podawczym, w pokoju 203 (drugie 
piętro) lub przesłać pocztą na adres Urzędu. Do 
złożenia nowego wzoru deklaracji zobowiązane 
są także osoby deklarujące nieselektywną zbiór-
kę odpadów komunalnych . 



D obczyce to jedno z trzech miast powiatu 
myślenickiego, które zostało wyposażo-

ne w defibrylator AED – urządzenie do przy-
wracania akcji serca. Trzy pozostałe trafiły do 

Sułkowic (1) i Myślenic (2). 
 Do wsparcia finansowego przy zaku-
pie sprzętu ratującego życie starostwo powia-
towe przekonało cztery firmy: Małopolski 
Bank Spółdzielczy w Wieliczce, BNP Pari-

bas, Fabrykę Narzędzi KUŹNIA S. A. oraz 
INTER-ZOO. Każda z nich wręczyła czek na 
kwotę 7 tys. zł przedstawicielowi gminy, do 
której miał zostać przekazany defibrylator, 

podczas polsko-szwajcarskiej 
konferencji, jaka odbyła się w 
starostwie w Myślenicach 6 
lutego. Konferencja została zor-
ganizowana w ramach projektu 
„Edukacja z zakresu bezpieczeń-
stwa i pierwszej pomocy w Po-
wiecie Myślenickim i Kantonie 
du Valais - wymiana dobrych 
praktyk instytucjonalnych, sa-
morządowych i szkolnych”. 
Czek, który w czasie konferencji 
odebrał burmistrz Marcin Paw-
lak, przekazał Gminie Dobczyce 
Tadeusz Sawicki – właściciel 
firmy Inter-ZOO,.  
 Defibrylator umieszczo-
ny zostanie przy Regionalnym 
C e n t r u m  O ś w i a t o w o -

Sportowym. Urządzenie to może być obsługi-
wane przez osoby bez przeszkolenia medycz-
nego. Instruuje krok po kroku co należy robić 
w sytuacji kryzysowej.  

(k) 

Defibrylator AED w Dobczycach 

Z  noworocznymi życzeniami i wspólnym 
kolędowaniem rozpoczęli nowy rok człon-

kowie dobczyckiego Koła Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Spotkanie 
noworoczne było także okazją do podsumowa-
nia ubiegłorocznych dokonań koła, a także do 
omówienia planów na rok 2014. 
 W spotkaniu uczestniczyło 58 osób – 
członków Koła oraz zaproszeni goście: bur-
mistrz Marcin Pawlak, Zofia Murzyn, skarbnik 
gminy Dobczyce, pełnomocnik burmistrza ds. 
uzależnień – Zofia Kozielska oraz ksiądz 
Edward Łatka. 
 Nie zabrakło przedstawicieli Zarządu 
Rejonowego Związku: przewodniczącej Wła-
dysławy Kłępy i skarbnika – Marii Jędrzejow-
skiej. 
 Minutą ciszy zebrani uczcili pamięć 
tych członków Koła, którzy odeszli w 2013r. – 
Anny Chorobik i Weroniki Matogi.  
Sprawozdanie za ubiegły rok złożyła przewod-
nicząca – Władysława Feliks, dziękując jedno-
cześnie sponsorom – także tego noworocznego 
spotkania: burmistrzowi i Piekarni-Cukierni 
„Złoty Kłos”. Podziękowania otrzymali także 
wolontariusze, którzy obsługiwali spotkanie, a 
którzy także pomagali dostarczać paczki żyw-
nościowe do kilku chorych członków stowarzy-
szenia. 

(stow.) 
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Burmistrz Marcin Pawlak odbiera czek od Tadeusza Sawickiego  
Fot. ze zbiorów Starostwa Powiatowego w Myślenicach 

Głosuj i zdecyduj, jaki wykonawca wystąpi  
na Dniach Dobczyc 2014 

R ealizator tegorocznych Dni Dobczyc – 
Izba Gospodarcza Dorzecza Raby, za-

proponowała nową formę wyboru artystów, 

którzy wystąpią podczas święta miasta. Spo-
śród sześciu zaproponowanych przez IGDR 
wykonawców, mogą Państwo głosować na 

stronie www.dobczyce.pl na dwa 
zespoły. Dobór tych zespołów został 
tak przedstawiony, aby sprostać ocze-
kiwaniom zarówno młodzieży, jak i 
dorosłych. Głosować można do 17 
marca oddając jeden głos dziennie.  
 Propozycje Izby Gospodarczej 
na Dni Dobczyc 2014 to: Chłopcy z 
Placu Broni, Kapela ROY, Pudelsi, 
Zbigniew Wodecki, Łzy, ANDRE. 
 Zapraszamy do głosowania. 
Na zdjęciu - ubiegłoroczna gwiazda 
Dni Dobczyc - zespół Oberschlesien 

 

(ugim)   

Spotkanie noworoczne  
w Polskim Związku Emerytów  

i Rencistów  

Dobra zabawa i emocje  
w bibliotece 

W  bibliotece rozgrywany był Turniej Fi-
fa14 Playstation. Do zabawy i rywaliza-

cji o tytuł Mistrza Dobczyc przystąpiło 12 
osób: Grupa A: Bayern (Maciej Braś), Barcelo-
na (Patryk Szymoniak), Liverpool (Jakub Ma-
jewski), Manchester United (Hubert Parwa), 
AC Milan (Rafał Misior), Borussia Dortmund 
(Kacper Dzięgiel); Grupa B: PSG (Przemek 
Misior), Juventus (Krystian Dunek), Monaco 
(Dawid Włodarczyk), Manchester City (Patryk 
Dunek), Chelsea (Michał Wierzba), Real Ma-
dryt (Kamil Ryskala). 
 Przez dwa dni rozegrano 40 spotkań. W 
wielkim finale wygrał Kamil Ryskala pokonu-
jąc 2:1 Jakuba Majewskiego. Na koniec emo-
cjonujących zmagań były wspaniałe nagrody i 
wizyta w Rucola Cafe. Wszyscy z niecierpli-
wością oczekują kolejnego turnieju.  
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W czesnym popołudniem, 25 stycznia,       
w stronę Szkoły Podstawowej w Brzą-

czowicach wszystkimi drogami i dróżkami, 
zmierzali pieszo lub samochodami seniorzy. 
W tym dniu zaplanowaliśmy po raz 14. uro-

czyste spotkanie z Seniorami - Babciami i 
Dziadkami naszych obecnych i byłych wy-
chowanków. 
 Dzieci z oddziałów przedszkolnych 
przygotowały: wiersze, piosenki, dostojnego 
walca i składankę tańców nowoczesnych(to 
był najpiękniejszy chaos na parkiecie). 
 Uczniowie klas I-III (49 osób) przed-
stawili Jasełka, które wzruszyły całą publicz-
ność. Brawa zebrali nie tylko mali aktorzy, 
ale również panie wychowawczynie – pomy-
słodawczynie spektaklu i rodzice, którzy zad-
bali o przygotowanie strojów. W atmosferze 
świątecznej utrzymał nas również występ koła 
teatralnego, które zaprezentowało instrumen-

talno-wokalną interpretację pastorałek. 
 A ponieważ czas karnawału w pełni, 
to uczniowie koła teatralnego(z klas 4 – 6) 
porwali do tańca odważne babcie. 
Przygotowanie prezentacji muzycznej i ta-

necznej było możliwe dzięki 
zajęciom pozalekcyjnym w 
ramach projektu: „Mosty do 
wiedzy dla uczniów i uczennic 
klas 4-6 Gminy Dobczyce”. 
 Można więc powie-
dzieć, że o strawę duchową 
zadbali najmłodsi, a o stronę 
kulinarną uroczystości nasi 
wspaniali rodzice, którym w 
tym miejscu serdecznie dzięku-
jemy. 
 Wszyscy goście otwar-
cie wyrażali swój podziw dla 
tak zorganizowanej imprezy i 
już zapowiedzieli chęć uczest-
niczenia w kolejnym spotka-
niu. Zatem - do zobaczenia za 
rok  

 Nie może braknąć w tym miejscu 
osobnych podziękowań dla Józefa Korduli - 
naszego sołtysa, który udostępnił swoje pry-
watne zdjęcia dawnych Brzączowic i Zbyszka 
Korduli, który wykonał kopie zdjęć, powięk-
szył je i pomógł przygotować wystawę foto-
graficzną. Była to okazja dla wielu osób do 
pięknego powspominania, jak to dawniej 
wyglądały Brzączowice i Stojowice. Miesz-
kańcy mogli obejrzeć efekty naszej pracy we 
foyer Regionalnego Centrum Oświatowo-
Sportowego w Dobczycach, gdzie 
„pojechała” nasza wystawa. 

 
MMG 

Ależ się działo… w styczniowe przedpołudnie w Brzączowicach 

K olędy i pastorałki, życzenia i wigilijny 
poczęstunek – po raz kolejny w Zespole 

Szkół spotkali się mieszkańcy gminy Dobczy-
ce, których zaprosili: pracownicy Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Dobczycach i uczniowie szkoły.  
 Przy świątecznym stole zasiadło ponad 
osiemdziesiąt osób starszych, samotnych i 
niepełnosprawnych z gminy Dobczyce. Wraz z 
nimi – przedstawiciele władz gminy i parafii 
dobczyckiej oraz nauczyciele. Wieczór umilił 
wszystkim zespół muzyczny rodziny państwa 
Rokoszów. 
 Organizatorkami spotkania były: Kata-
rzyna Reszka i Agnieszka Stoch. Wspaniały, 
wigilijny posiłek, przygotowali dla gości na-
uczyciele pracowni gastronomicznej ze swoimi 
uczniami.  

(Red.) 

U czniowie gimnazjów z Raciechowic, 
Dobczyc i Zespołu Szkół – tancerze, pio-

senkarze: zespoły i soliści. Każdy, kto ma ta-
lent stanął do rywalizacji na scenie przy ul. 
Szkolnej, gdzie zorganizowany został konkurs 
powiatowy: Mam talent.  
 Inicjatorkami konkursu były Justyna 
Dudzik i Wioletta Wyroba – nauczycielki języ-
ka polskiego z ZS. One także zajęły się organi-
zacją imprezy – począwszy od przygotowania 
regulaminu, przez rekrutację chętnych aż po 
zorganizowanie jury i sponsorów nagród.  
 Te najcenniejsze ufundowane zostały 
przez Starostwo Powiatowe (aparat fotograficz-
ny i odtwarzacze mp4), ale były też nagrody 
niespodzianki ufundowane przez Stowarzysze-
nie KAT Dobczyce (statuetka autorstwa Iwony 
Płoskonki i sesja zdjęciowa dla najlepszego 
uczestnika).  
 Jury: Beata Rokosz, animatorka Grupy 
Apostolskiej, Paweł Stożek, reprezentujący 
urząd gminy Dobczyce oraz Stanisław Żuła-
wiński, lider kapeli podwórkowej „Werdebusy 
Dobczyckie”, zobaczyło 13 występów. Pierw-
sze miejsce, przyznano zespołowi Anklebiters z 
ZS w Dobczycach oraz Annie Pacho z Gim. w 
Dobczycach. drugie zajęła Maja Kowalska z 
Gim. w Dobczycach, trzecie - Angelika Pudlik 
z Gim.w Dobczycach. Wyróżnienia otrzymali: 
Anna Jędruch i Marcelina Kalemba z ZS oraz 
Cheerleaders Gim-Dance z Gim. w Dobczy-
cach 

(k) 

Spotkanie opłatkowe  
– z życzeniami i pastorałką 

Fot. Rafał Cygan 

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce działając zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.    
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010 r. Nr 102 poz.651 z póź.zm.) informuje, że na        
tablicy ogłoszeń w siedzibie UGiM w Dobczycach, Rynek 26, wywieszono informację;  
I. o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości: 
1/ położonej w Dobczycach przy ul. Jałowcowej, oznaczonej działkami nr: 825/3, 826, 827, 828, 
829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836/1, 836/2, 837, 838, 839, 841, 842, 843, 844, 845/1, 846/1, 
847/1, 848/1, 849/1, 850/1, 851/1, 852/1, 853, 854,855,856,857 stanowiącymi funkcjonalną całość,  
2/ położonej w Dobczycach, oznaczonej działkami nr. 7334, 7335 
3/ położonej w Brzączowicach, oznaczonej dz. nr 548, zabudowaną budynkiem jednorodzinnym 
zaadoptowanym i użytkowanym jako przedszkole,  
II. o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości:  
1/ położonej w Dobczycach, oznaczonej dz.nr 1731/1 
2/ położonej w Stadnikach, oznaczonej dz.nr 374/15, 353/1. 
Informacja zamieszczona jest również na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce - 
www.dobczyce.pl i BIP-e. 

Mam talent w Zespole Szkół 



hodcov Slovenska.  
 Z tej okazji, w 
lutym w Dobczycach, 
spotkali się przedsta-
wiciele obu stowarzy-
szeń, by omówić pro-
gram i oficjalnie pod-
pisać aneks do poro-
zumienia o współpra-
cy, które zostało za-
warte w 2009 roku. W 
spotkaniu uczestni-
czył burmistrz Marcin 
Pawlak.  
 Pierwszy w 
tym roku wyjazd dob-
czyckich seniorów na 

Słowację planowany jest już w maju. Odbędą 
się tam rozgrywki sportowe obu stowarzy-
szeń. Rewanż planowany jest miesiąc później 
w Dobczycach. Na jesieni planowane są ko-
lejne wycieczki.  

(MaG) 

Jubileusz 5-lecia działalności Dobczyckiego  
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów  

R ok 2014 jest szczególnym rokiem dla 
dobczyckiego Stowarzyszenia Emery-

tów i Rencistów. Mija bowiem pięć lat od 
założenia stowarzyszenia i od podpisania 
pierwszego porozumienia o współpracy z 
seniorami z partnerskiego miasta Sariske Mi-
chalany zrzeszonymi w Klubie Jednoty Do-

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

N ie starzeje się ten, kto nie ma na to cza-
su” - ta myśl, wysnuta kiedyś przez Be-

niamina Franklina, była tematem spotkania 
Jolanty Szwalbe ze słuchaczami Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w sali konferencyjnej RCOS 
w Dobczycach. Autorka kilku książek, m.in. 
”Myśl i działaj dla przyszłości” swoje książki 
wydaje sama, we własnym wydawnictwie. 
Zawiera w nich myśli i aforyzmy znanych osób 
a sama zaraża innych optymizmem, wiarą w to, 
że marzenia są po aby je spełniać w każdym 
wieku. 
 Słuchając jej ma się wrażenie, że każde 
zamierzenie jest możliwe do zrealizowania, 
jeśli bardzo się chce. Temat aktywnego starze-
nia przewijał się w wielu przykładach, anegdo-
tach, powiedzeniach a nawet przysłowiach. 
 Swoją pogadankę autorka zakończyła 
życząc słuchaczom wytrwałości w realizacji 
swoich marzeń i stwierdzeniem za słynnym 
Amerykaninem, że bramy mądrości nigdy nie 
bywają zamknięte. 
 Spośród innych spotkań anonsujemy 
wykład dotyczący pracy parlamentarnej pt. 
„Sejm Rzeczpospolitej Polskiej - tradycja i 
współczesność”. Zostanie przedstawiona krótka 
historia parlamentaryzmu w Polsce, zasady 
pracy Sejmu, kompetencje organów sejmo-
wych, etapy procesu legislacyjnego oraz cieka-
wostki z pracy posła. Poseł Elżbieta Achinger 
przedstawi również założenia Rządowego Pro-
gramu na Rzecz Aktywności Osób Starszych 
(ASOS). Serdecznie zapraszamy 11. marca o 
godz.17 do RCOS. 

Stanisława Błaut 
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P rofesor Wiktor Jędrzejec, dyrektor Depar-
tamentu Szkolnictwa Artystycznego i 

Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego spotkał się, w Re-
gionalnym Centrum Oświatowo Sportowym 
w Dobczycach, z przedstawicielami samorzą-
du oraz instytucji kultury. 
 Podczas wizyty zapoznał się z zaple-

czem RCOS-u. Z wielkim uznaniem wyrażał 
się o rozwiązaniach zastosowanych w obiek-
cie. Podkreślał rolę RCOS, które daje możli-

wości działania w szerszym zakresie, na 
polach kultury i sportu oraz możliwości 
współpracy instytucji, szkół i organizacji 
pozarządowych. Prof. Jędrzejec miał oka-
zję zobaczyć wystawę zdjęć na foyer 
przedstawiającą najważniejsze wydarze-
nia z 2013 roku, które odbywały się nie 
tylko w RCOS. Przedstawiała ona różno-
rodność działań realizowanych przez 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Spor-
tu, Miejską Bibliotekę Publiczną, Szkołę 
Muzyczną, Gimnazjum, stowarzyszenia 
oraz wydarzenia realizowane wspólnie 
przez te organizacje.  
 Gratulował rozwiązań technicz-
nych i zadeklarował wsparcie dla projek-

tów, mających na celu uzupełnienie infra-
struktury technicznej, która pozwoli na dalszy 
rozwój aktywności mieszkańców. 

(pas) 

Fot. Włodzimierz Juszczak 

Wokół RCOS – czyli o współpracy dla kultury  

Fot. ze zbiorów UGiM Dobczyce 

Jedź na mecz z Klubem  
Kulturalnego Kibica 

M iejska Biblioteka Publiczna zaprasza na 
kolejne mecze z Klubem Kulturalnego 

Kibica. Pierwszy – już 8 marca: Wisła Kra-
ków zmierzy się z Ruchem Chorzów. Zapisy 
na mecz przyjmowane są do 1 marca.  
 Kolejne mecze: 21 marca Wisła Kra-
ków z Zawiszą Bydgoszcz (zapisy do 14 mar-
ca), 12 kwietnia Wisła – Podbeskidzie (zapisy 
do 5 kwietnia). 
 Bilet na mecz z Biblioteką to 2 zł plus 
koszty przejazdu. Zapisy przyjmowane są w 
bibliotece przy ul. Szkolnej 43 (budynek 
RCOS).  

(k) 



się 106. wykonawców, w tym 75. solistów, 23 
zespoły i 8 chórów. Do siedziby Zespołu zje-
chali miłośnicy śpiewu z całego regionu ma-
łopolskiego i okolic, m.in.: z Rabki-Zdroju, 

Pcimia, Nowego Targu, 
Waganowic, Brzeska, 
Skawiny, Nowego Sącza, 
Mszany Dolnej i Tarnowa. 
- Dumna jestem z moich 
dzieci, że godnie zaprezen-
towały nasze przedszkole i 
nasze miasto – mówi wy-
chowawczyni Iwona Huj-
dus. – Sukces ten jest także 
owocem bardzo dobrej 
współpracy z rodzicami, 
którzy włączyli się w po-
moc zorganizowania 
transportu do Krakowa. 
 Zwycięscy Kon-
kursu otrzymali statuetki z 
rąk m.in. pani Aleksandry 
Sutkowskiej - wizytator 

Kuratorium Oświaty w Krakowie. Na Kon-
cercie obecny był również Józef Roztworow-
ski - Małopolski Kurator Oświaty w latach 
2006-2008, edukator wpisany na listę Mini-
stra Edukacji Narodowej, ekspert ds. awansu 
zawodowego nauczycieli. Wydarzenie bo-
wiem odbywało się pod honorowym patrona-
tem Kuratorium Oświaty w Krakowie, które 
ufundowało statuetki dla laureatów. W tym 
roku komisja postanowiła nagrodzić 22. wy-
konawców. Zdobywcą najbardziej zaszczyt-
nego miejsca okazała się Schola „Podaruj 
radość” im. Karola Gnocchi z Pcimia, której 
zostało przyznane Grand Prix.  

 
(PS nr 3 z Dobczyc) 

Przedszkolaki z Dobczyc Laureatami Wojewódzkiego  
Konkursu Kolęd i Pastorałek 

M aria Jasek i jej poezja były bohaterka-
mi spotkania, na które zaprosiły Miej-

ska Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych „Kolonia” z Harbu-
towic i Warsztaty Terapii Zajęciowej z Dob-
czyc. Wiersze pani Marii, która jest pod-
opieczną dobczyckich WTZ, czytali przedsta-
wiciele samorządu, Warsztatów, gimnazjum, 
stowarzyszenia ISPINA, członkowie Klubu 
Miłośników Literatury. Wieczór uświetnił 
występ uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia.  
 Więcej o spotkaniu z Marią Jasek a 
także o współpracy Biblioteki z Warsztatami 
Terapii Zajęciowej z Dobczyc – w marcowym 
numerze Tapety. Zapraszamy do lektury. 

(k)  

P ięciolatki z Przedszkola Samorządowego 
nr 3 w Dobczycach zdobyły pierwsze 

miejsce w 14. edycji Wojewódzkiego Prze-
glądu Kolęd i Pastorałek, w kategorii zespoły, 

który odbył się w Młodzieżowym Domu Kul-
tury w Krakowie, w siedzibie Międzyszkolne-
go Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca, który 
był organizatorem tego Koncertu.  
 Uznanie jury zdobyła pastorałka „On 
jest królem”, którą zaśpiewali: Michał Żurek 
z grupy Krasnali z chórkiem w składzie: Wik-
toria Kaletka, Julia Krawczyk, Renata Bajer, 
Jakub Hałatek, Bartosz Wcisło. Grupę przy-
gotowała Iwona Hujdus. 
- Była to pastorałka z opracowania Baśniowej 
Kapeli, którą dzieci śpiewały w Jasełkach, 
przygotowywanych co roku na przedszkolna 
Wigilię – mówi dyrektor przedszkola, Małgo-
rzata Bartnik. 
 W tym roku do przesłuchań zgłosiło 

Pamiętajcie o ogrodach 

M iejska Biblioteka Publiczna zaprasza 
na wyjątkowe spotkanie. Wszystkich, 

którym drogi jest widok: 
- kwiatów i ogrodowych kompozycji 
- grządek mniej i bardziej regularnych 
Którzy cenią sobie: 
- smaki z ogródka i sadu naturalnie uprawia-
nych 
- wiadomości o tajemnym życiu pszczół i 
innych „bzyków” 
Oraz chcieliby się dowiedzieć i podzielić się 
tym: 
- co dzieje się pod i nad grządkami i jak o to 
zadbać  
… i jeszcze więcej… 
 Z a p r a s z a m y  n a  s p o t k a n i e 
„Pamiętajmy o ogrodach” 19 marca o godz. 
18. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Dobczycach przy ul. Szkolnej 43. 
 W spotkaniu udział wezmą ogrodni-
cy, pszczelarze, żywieniowcy. Obejrzysz 
zdjęcia i slajdy, usłyszysz informacje i pora-
dy, otrzymasz ulotki informacyjne. 

(MBP) 

„Nieśmiało szeptane” strofy  
w Bibliotece Miejskiej  
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Targi Edukacyjne i Targi  
Pracy w Myślenicach 

W  Zespo le  Szkó ł  Techn i czno -
Ekonomicznych przy ul. Żeromskiego 

odbędą się Myślenickie Targi Pracy. Podczas 
Targów będzie można się zapoznać m.in. z 
ofertami pracy na lokalnym rynku, wziąć 
udział w warsztatach „rozmowa bez tajem-
nic”, zbadać swoje predyspozycje zawodowe, 
skorzystać z porady doradcy zawodowego 
oraz poznać zawody, na które jest zapotrzebo-
wanie oraz te, których jest nadwyżka na ryn-
ku pracy. Targi Pracy odbędą się 13 marca od 
godz. 9.  
 Dzień wcześniej, 12 marca, również o 
godz. 9 rozpoczną się XI Targi Edukacyjne 
Powiatu Myślenickiego. Ich celem jest zebra-
nie w jednym miejscu oferty wszystkich szkół 
ponadgimnazjalnych z całego powiatu, dzięki 
czemu gimnazjaliści mogą zapoznać się z ich 
ofertą i wybrać najlepszy dla siebie profil 
kształcenia.  
 Udział w Targach jest bezpłatny. Za-
praszamy. 

(k) 

Fot. ze zbiorów PS nr 3 w Dobczycach 



B yło aktywnie – dwie grupy, które przez 
kilka miesięcy trenowały na zajęciach z 

gimnastyki sportowej i gimnastyki artystycz-
nej, zaprezentowały swoje umiejętności przed 
rodzicami, przyjaciółmi, znajomymi. Był 
pokaz treningu i tańca. Ale oprócz tego było 

kreatywnie i twórczo – na pikniku, który po-
łączony był z konkursami na najbardziej po-
mysłowego robota z surowców wtórnych i na 
najwyższą wieżę z rurek.  
 Sekcja gimnastyki sportowej, pod 
okiem Piotra Skóry, przygotowała pokaz tre-
ningu – począwszy od rozgrzewki po skom-
plikowane figury sportowe – z wykorzysta-
niem ścieżki gimnastycznej, odskoczni, batu-
tu i kozła.  
 Dziewczęta z grupy gimnastyki arty-
stycznej, pod opieką Annę Chanek, zaprezen-

towały dwa układy taneczne ze wstążkami. 
Pokaz grup: sportowej i artystycznej, był pod-
sumowaniem części sportowej projektu edu-
kacyjno-sportowego, realizowanego przez 
Stowarzyszenie KAT Dobczyce. Projekt dofi-
nansowany został przez State Street.  

 Piknik z KAT-
em to także zabawa, 
którą przygotowali har-
cerze z dobczyckiej dru-
żyny Mini Kinderki. Był 
rzut piłką do celu, wy-
ścig z piłką, skoki przez 
skakankę, skoki na gu-
mie, wyścig pociągów i 
wiele innych.  
 Dla chętnych 
przygotowane były sto-
iska plastyczne: tam 
można było wybudować 
robota z surowców wtór-
nych a także wieżę z 
rurek do napojów. Te 
ostatnie brały udział w 
konkursie na najwyższą 
wieżę, która utrzyma się 
bez podpierania. 
 Dzieci chętnie 
korzystały także z atrak-

cji, która zawsze cieszy się dużą popularno-
ścią podczas dziecięcych imprez – z malowa-
nia twarzy. W czasie Pikniku dumnie pojawi-
ły się więc na twarzach i rękach: kwiaty, liści, 
pająki itp. Z tego makijażo-tatuażu skorzystali 
także rodzice.  
 Organizatorem Pikniku, który odbył 
się w ramach projektu dofinansowanego przez 
State Street, było Stowarzyszenie KAT Dob-
czyce. Wsparli nas: Rucola Caffe i harcerze z 
dobczyckiej drużyny Mini Kinderki.  

(AnKa) 

W  2014roku w gminie Dobczyce wszystkie 
Walne Zebrania OSP odbyły się zgodnie 

z ustalonym przez Zarząd Oddziału Miejsko 
Gminnego Związku OSP RP w Dobczycach 
harmonogramem były to zebranie sprawozdaw-
cze za 2013rok. 
 Na podkreślenie zasługuje fakt, że ogól-
nie jednostki w gminne działają prężnie i rozwi-
jają się, czego dowodem jest zaplecze Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych, których obecnie 
w gminne jest 9 drużyn chłopców jednak nie-
które składy są nie pełne i 4 drużyny dziewcząt. 
 W gminie jest łącznie 485 strażaków 
czynnych w tym 29 kobiet oraz 120 druhen i 
druhów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 
razem to 605 druhów strażaków. Strażacy 
chwalą sobie współpracę z samorządem oraz z 
Zarządem Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP 
RP w Dobczycach. 
 W ubiegłym roku Gmina współfinanso-
wała zakup specjalnego samochodu pożarnicze-
go lekkiego Renault dla OSP Nowa Wieś. Za-
kupiła także dla OSP, agregaty prądotwórcze, 
sprzęt przeciw pożarowy (węże, prądownice 
oraz sprzęt specjalistyczny jak również sprzęt 
ochrony osobistej strażaka. 
W całej gminie działa system alarmowania 
jednostek - w ramach tego systemu w każdej 
jednostce jest nowy radiotelefon wraz z syste-
mem DSP, strażak słysząc tradycyjne „wycie” 
syreny zostaje powiadommy na swój telefon 
także sms-em. 
 Oprócz działań ratowniczo gaśniczych 
strażacy pracowali na rzecz mieszkańców: wy-
cinali krzewy, gałęzie wzdłuż dróg, czyścili 
mostki przejazdowe, wykonywali prace gospo-
darcze w budynkach strażnic i wokół budyn-
ków. 
 Zmodernizowano wiele strażnic: wy-
mienione zostały bramy garażowe, stolarka 
okienna, zakupiono również wyposażenie sal w 
remizach oczywiście trzeba podkreślić. W kosz-
tach zakupów materiałów do niektórych prac 
wykonywanych przez poszczególne jednostki, 
partycypował Urząd Gminy. 
 Najczęściej poruszane na spotkaniach 
walnych sprawy dotyczyły szkoleń strażaków-
ochotników. Jednym z ważniejszych przedsię-
wzięć na 2014 rok, jest planowany zakup śred-
niego  specjalnego samochodu pożarniczego 
4x4 dla OSP Kornatka.  

Andrzej Panuś 

K olorowe stroje, wspaniałe fryzury, ory-
ginalna scenografia i jedna z najpięk-

niejszych bajek o spełnionych marzeniach 

zagościły na scenie auli widowiskowej Regio-
nalnego Centrum Oświatowo-Sportowego. 
Młodzież z Zespołu Szkół w Dobczycach 
przygotowała dla najmłodszych mieszkańców 
gminy prawdziwą ucztę teatralną.  
 Młodzież z Zespołu Szkół zaczarowa-

ła naszą młodą publiczność – wspaniałą grą 
aktorską, wspaniałymi strojami, fryzurami, 
które wyszły prosto spod rąk uczennic klasy 

czwartej Technikum Usług Fryzjer-
skich. Aktorski popis w roli bohate-
rów bajki o „Kopciuszku” zaprezen-
towali uczniowie kl. II LO o profilu 
kulturowym. Spektakl przygotowy-
wali w ramach zajęć artystycznych o 
charakterze teatralno-aktorskim przez 
cały semestr. Opiekę nad uczniami 
sprawowały nauczycielki: Iwona Pu-
chała i Anna Markiewicz.  
- Tak profesjonalne przygotowanie 
przedstawienia teatralnego nie byłoby 
możliwe bez życzliwości i wsparcia 
dyrektora ośrodka kultury, Andrzeja 
Topy i jego pracowników oraz Pawła 
Słowika, nauczyciela ZS w Dobczy-
cach – podkreślają organizatorzy 
spektaklu.  

 „Kopciuszek” tak bardzo się spodobał 
widzom, że uczniowie ZS zapowiadają po-
nowne jego wystawienie w maju lub czerwcu.  

 
(k) 

W  remizie strażackiej w Dziekanowicach 
1 marca odbędzie się XIII Memoriał 

Szachowy Henryka Głusia Dziekanowice 
2014. Turniej rozpocznie się o godz. 10. 
 Organizatorami turnieju są LKS Dzie-
canovia, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 
w Dziekanowicach, SP w Dziekanowicach 
oraz OSP Dziekanowice.  
 Turniej przeprowadzony zostanie w 
trzech kategoriach (łącznie kobiety i męż-
czyźni): urodzeni w roku 2004 i młodsi; uro-
dzeni w latach 1998 do 2003 oraz urodzeni w 
roku 1997 i starsi. 
 Serdecznie zapraszamy do Dziekano-
wic 1 marca – od godz. 10 w strażnicy OSP 
szachowe emocje gwarantowane. 

(k) 
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Turniej Szachowy w Dziekanowicach 

Ochotnicze Straże Pożarne  
– po walnych zebraniach 

Kreatywny Aktywny Twórczy Piknik z KAT-em 

Kopciuszek na scenie dobczyckiego RCOS 

Fot. Paweł Stożek 



O soby, które uczestniczyły w ubiegło-
rocznej imprezie pod hasłem „Być Ko-

bietą… Być Kobietą…” z całą pewnością 
pamiętają te wspaniałe pokazy mody, prezen-
tacje firm, które dla naszych uczestniczek, ale 
nie tylko, przedstawiły wiele ciekawych ofert. 
 W tym roku po raz drugi odbędzie się 
spotkanie, które połączy promocję zdrowia, 
urody, modnego i zdrowego stylu życia 
oraz… Dzień Kobiet. 
S potkamy się 9 marca – zanim jednak 
foyer Regionalnego Centrum Oświatowo-
Sportowego wypełni się gwarem, prosimy 
firmy działające w branży zdrowia, mody i 
urody, zainteresowane wzięciem udziału w 
imprezie i wystawieniem stoiska o kontakt z 
biurem MGOKiS, tel. 12/271 67 57. 
 Do zobaczenia 9 marca – szczegóły 
tegorocznej imprezy już wkrótce na stronie 
i n t e r n e t o w e j  o ś r o d k a  k u l t u r y : 
www.mgokis.dobczyce.pl oraz na plakatach.  

(k) 
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Być kobietą, być kobietą  
– zapraszamy na drugą edycję 

„Dobczyce” z medalami na Turnieju o Puchar Wieczystego 

Pracowite ferie Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce 

Z ajęcia wokalne, taneczne i aktorskie – 
członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Dob-

czyce nie próżnowali w czasie ferii. Dwa 
tygodnie wolne od zajęć szkolnych poświęcili 
na doskonalenie talentów – a poprowadzili 
ich specjaliści, którzy zwracali uwagę naszej 

młodzieży na najdrobniejsze szczegóły w 
pracy nad głosem, postawą, odpowiednim 
krokiem i mimiką. 
 Zajęcia wokalne poprowadził dr hab. 
Jacek Ozimkowski – jest prodziekanem wy-
działu Wokalno-Aktorskiego Akademii Mu-
zycznej w Krakowie. Jest jednym z czoło-
wych solistów zespołu Capella Cracoviensis; 
współpracuje z Operą Krakowską i Teatrem 
Muzycznym w Gliwicach, a także z zespoła-
mi Muzyki Dawnej: Harmonologia, Concerto 
Polacco, Kapela Jasnogórska.  
 Warsztaty taneczne z polskich tańców 
narodowych poprowadziła Anna Gryszun - 
dyplomowany instruktor tańca, sędzia tańców 
polskich. Pani Anna jest komisarzem na re-
gion małopolski Komisji ds. Tańców Polskich 

Stowarzyszenia Polska Sekcja CIOFF, wykła-
dowca studiów podyplomowych na kierunku 
animacja artystyczna na Akademii Wychowa-
nia Fizycznego w Krakowie. Na co dzień jest 
instruktorem tańca i choreografem sekcji ba-
letu (któremu szefuje) w Zespole Pieśni i 

Tańca Uniwersytetu 
J a g i e l l o ń s k i e g o 
„Słowianki” oraz 
instruktorem arty-
stycznym i chore-
ografem w Mię-
dzyszkolnym Ludo-
wym Zespole Pieśni 
i  T a ń c a 
„Krakowiak” z Kra-
kowa. 
 Zajęcia ak-
torskie z członkami 
Zespołu poprowa-
dził Mateusz Dewe-
ra – absolwent kra-
kowskiej PWST. 
Aktor współpraco-
wał z Teatrem Pol-
skim we Wrocławiu, 
oraz Teatrem Baga-

tela w Krakowie.ma na swoim koncie wiele 
ról teatralnych, serialowych i filmowych, 
m.in. epizody w filmach „Karol - człowiek, 
który został papieżem”, „Samotność w sieci”, 
„Bez Końca”; a także role pierwszoplanowe 
w telewizyjnych produkcjach fabularno-
dokumentalnych: „Wielkie Ucieczki - Bunt 
na Żurawiu”, oraz „Katastrofy górnicze - W 
Pułapce”. Współpracuje ze Szkołą Aktorską 
Art-Play (Doroty Pomykały i Danuty Owcza-
rek) w Katowicach, gdzie prowadzi zajęcia 
sceniczne. Aktualnie na scenie 21 Teatru No-
wego, można zobaczyć dwa spektakle w jego 
reżyserii: „Trzej Bracia”, gdzie również gra 
jedną z ról, oraz „Cień”.  

(k) 

W  Nowohuckim Centrum Kultury odbył 
się Ogólnopolski Turniej Tańców Pol-

skich o Puchar .prof. Mariana Wieczystego. 
Zespół Pieśni i Tańca Dobczyce wystawił 
mocną reprezentację, która równie dobrze 

spisała się na parkiecie i przywiozła do Dob-
czyc medale oraz wysokie lokaty w swoich 

kategoriach. 
 W kat. I Debiut (do 9 lat) miej-
sce drugie zajęła para Kornelia Mistarz 
i Kamil Stasik. W kat. II Debiut (10-12 
lat) pierwsze miejsce zajęli Nikola 
Michalak i Wojciech Domagała, drugie 
- Kaja Kolińska i Maciej Szewczyk, 
trzecie - Julia Klimek i Kornel Woź-
niak. Na piątym miejscu turniej ukoń-
czyli Jagoda Miąsko i Kacper Ptak, na 
szóstym - Wiktoria Bergel i Filip Li-
choń, siódme - Julianna Gunia i Jakub 
Piotrowski.  
 W kat. IV (16-17 lat) na miej-
scu trzecim turniej ukończyli Wioletta 
Pudlik i Paweł Chlebda,  na czwartym - 
Agnieszka Zając i Krystian Przęczek.  
 Para: Lucyna Sławińska-
Targosz i Janusz Kozień zajęła 3 miej-

sce w kategorii VII (powyżej 40 lat).  
(k) 

Fot. ze zbiorów ZPiT Dobczyce 

Fot. ze zbiorów ZPiT Dobczyce 

Dzień dawcy  
– zapraszamy do udziału 

Z espół Szkół imienia księdza Józefa Ti-
schnera, Urząd Miasta i Gminy Dobczy-

ce oraz Fundacja DKMS serdecznie zaprasza-
ją do udziału w Dniu Dawcy, który odbędzie 
się 6 marca w godzinach od 8.30 do 15.30 w: 
Zespole Szkół (ul. Szkolna 20a) oraz w urzę-
dzie gminy (Rynek 26) w Dobczycach. Akcja 
już po raz trzeci odbędzie się pod hasłem „Nie 
bądź obojętny – podziel się życiem!”. 
 W czasie trwania akcji osoby chętne, 
by zostać dawcami szpiku kostnego będą mo-
gły zarejestrować się i oddać wymaz do ba-
dań. Równocześnie w sali gimnastycznej ZS 
w godz. 8.30 – 12.00 odbędzie się Akcja Ho-
norowego Krwiodawstwa.  
 Dla osób zainteresowanych przygoto-
wane zostały także prelekcje, które zostaną 
wygłoszone specjalnie z okazji Dnia Dawcy. 
Mają one na celu przekazanie rzetelnej wiedzy 
na temat dawstwa komórek, tkanek i narzą-
dów. Przeszkoleni wolontariusze udzielą 
wszelkich niezbędnych informacji oraz pomo-
gą rozwiać wątpliwości, związane z tym, czy 
zostać czy nie - potencjalnym dawcą. 
 Dawcą może zostać każda zdrowa 
osoba między 18 a 55 rokiem życia. Aby do-
konać rejestracji należy mieć ze sobą dowód 
osobisty lub inny dokument tożsamości z nu-
merem PESEL. Rejestracja trwa krótko i jest 
bezbolesna, a może uratować czyjeś życie.  
 Nie wahaj się i zarejestruj, jako poten-
cjalny dawca komórek macierzystych.  
Godziny prelekcji dostępne są na stronie inter-
netowej szkoły: www.dobczyce.edu.pl 
 Zapraszamy do udziału w akcji i w 
prelekcjach. 



Wspomnienie Anny Jantar w Kawiarni Muzycznej 

N iezapomniane przeboje jednej z najwy-
bitniejszych gwiazd polskiej piosenki – 

Anny Jantar, były motywem kolejnego kon-
certu w ramach Kawiarni Muzycznej MGO-

KiS. Publiczność emocjonalnie reagowała na 
utwory, które dziś przeżywają swój renesans.  
 Na scenie po raz kolejny gościli wspa-
niali muzycy, którzy cenią sobie dobczycką 
publiczność. Katarzyna Radwańska z praw-
dziwą pasją wyśpiewała m.in.: Tyle słońca w 
całym mieście, Radość najpiękniejszych lat, 
Nie wierz mi nie ufaj mi, Tylko mnie poproś 

do tańca. Żywo reagowali także uczestnicy 
koncertu, którzy włączyli się we wspólne 
śpiewanie piosenek, m.in.: Baju Baj, Staru-
szek Świat, Moje jedyne marzenie, Najtrud-

niejszy pierwszy 
krok i innych.  
 W kon-
cercie poświęco-
nym pamięci 
Anny Jantar 
znalaz ło się 
miejsce dla pio-
senki,  która 
wzbudza ła i 
nadal wzbudza 
wiele emocji. To 
co dał nam świat 
– piosenka napi-
sana po tragicz-
nej śmierci pio-
senkarki przez 
Lecha Konopiń-
skiego, z muzyką 
Jarosława Ku-
kulskiego, a 
którą wykonywał 
Krzysztof Kraw-

czyk.  
 Katarzynie Radwańskiej, która zapew-
niła dobczyckiej publiczności niezapomniane 
wzruszenia, towarzyszyli wspaniali muzycy: 
Wojciech Wachułka na instrumentach klawi-
szowych, Witold Chronowski na gitarze i 
Bartłomiej Szczepański na perkusji. 

(k) 
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M iejsko-Gminny Ośrodek Kultury i 
Sportu serdecznie zaprasza na wernisaż 

malarstwa Zofii Zając-Topy, który odbędzie 
się 1 marca o godz. 17 we foyer Regionalnego 
Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczy-
cach. 
 Zofia Zając-Topa – artystka, pasjonat-
ka i koneserka sztuki, swoje zamiłowanie do 
malarstwa odkryła już we wczesnych latach 
dzieciństwa. Zwiedzanie polskich i zagranicz-
nych muzeów stało się dla niej inspiracją do 
tworzenia własnych dzieł. Talent, ciężka pra-
ca, i wielka pasja zaowocowały powstaniem 
wielu obrazów, które były wystawiane m.in. 
w ośrodkach kultury województwa śląskiego, 
w tym na wystawach Józefa Bieńka w Bielsku 
Białej. W kręgu jej zainteresowań znajdują 
się: ludzie, przyroda, martwa natura. Artystka 
tworzy pejzaże, portrety, a także reprodukcje 
obrazów słynnych malarzy. 
 Obrazy Zofii Zając-Topy, tworzone 
przy użyciu farb olejnych i akrylowych, dzię-
ki zastosowaniu nieszablonowych form ma-
larstwa, bogatej gamie kolorystycznej, różno-
rodności tematów i motywów, trafiają do 
szerokiej gamy odbiorców. 

Konkurs na maskę  
karnawałową 

M iejsko-Gminny Ośrodek Kultury i 
Sportu w Dobczycach zaprasza dzieci i 

młodzież z gminy do udziału w konkursie 
plastycznym: „Maska karnawałowa”. Celem 
konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi 
wartościami artystycznymi i estetycznymi 
formy przestrzennej, jaką jest maska, wzboga-
cenie wiedzy o tradycjach karnawałowych 
oraz prezentacja twórczości dziecięcej i mło-
dzieżowej, ukazującej klimat i nastrój karna-
wału.  
 Konkurs oceniany będzie w trzech 
kategoriach: klasy 0-III (forma płaska), klasy 
IV-VI (forma przestrzenna) i gimnazjum 
(forma przestrzenna). Dopuszczalna jest po-
moc rodziców. 
 Prace należy nadsyłać do 17 marca – 
do ośrodka kultury – RCOS, ul. Szkolna 43. 
Informacje o konkursie można uzyskać pod 
nr. tel.: 12/271 67 57. Szczegółowy regulamin 
znajduje się na stronie internetowej ośrodka 
kultury: www.mgokis.dobczyce.pl 

Fot. ze zbiorów MGOKiS Dobczyce Wernisaż malarstwa  
Zofii Zając-Topy 

M iejska Biblioteka Publiczna i Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku zainaugurowały 

projekt Klubu Czytelniczo-Literackiego 
(robocza nazwa). Spotkania i grupa mają 
charakter otwarty. Każdy może przyjść, aby 
rozmawiać o ulubionych książkach, o kultu-
rze, o pasjach życia. Klub planuje zaangażo-
wać się w organizowanie m. in. ciekawych 
spotkań autorskich, wieczorów poetyckich 
czy też wyjść na wydarzenia kulturalne. O 
terminy spotkań pytać można w bibliotece 
oraz szukać na bibliotecznym facebooku i 
stronie internetowej. 

(MBP) 

Ruszył Klub Czytelniczy 

Bal na sto pas – bajkowy karnawał z ośrodkiem kultury 

E lfy, księżniczki – począwszy od tych na 
ziarnku grochu przez śpiące Królewny i 

Kopciuszki, aż po wróżki, pszczółki, groźni 
piraci i Spider Man’y. Bajkowe postaci wy-
pełniły foyer Regionalnego Centrum Oświa- 
towo - Sportowego z okazji dorocznego Balu 

Karnawałowego, który ośrodek kultury zorga-
nizował dla najmłodszych mieszkańców gmi-

ny. Podobnie, jak w ubiegłym roku, także w 
tym motywem przewodnim byli bohaterowie 
bajek i baśni dla dzieci. 
 Stroje, w jakich na balu zaprezento-
wały się pociechy, były efektem pomysłowo-
ści i starań rodziców, którzy licznie ze swoimi 

dziećmi na bal 
przyszli. Przyglą-
dali się harcom na 
parkiecie, robili 
zdjęcia, dopingo-
wali w czasie 
konkursów. A 
tych na balu nie 
brakowało. 
 Nie zabra-
kło też wspólnej 
zabawy – m.in. z 
chustą Klanza, 
malowania twarzy 
czy rąk – zwłasz-
cza piraci przez 
chwilę poczuli   
się  naprawdę 
„groźnie” z tatu-
ażami.  
 I m p r e z ę 
poprowadziły, jak 
zawsze niezawod-
ne, dziewczęta z 
Zespołu Tanecz-

nego Intox. 
(k) 

Fot. ze zbiorów MGOKiS Dobczyce 



 

Humor polityczny: 
 

„Solidarność Nauczycielska Lublin”: 
W jednej ze szkół lubelskich odbywał się „I 
Etap Olimpiady Wiedzy o Partii”. Na pytanie: 
„Którą rocznicę powstania będzie obchodziła 
PZPR w 1987 roku?” wiele odpowiedzi 
brzmiało: „Ostatnią”. 
 

Wydarzenia marcowe w Polsce poprzedziło 
zdjęcie Mickiewiczowskich „Dziadów” z 
teatralnego afisza. Gdy doszło już do rozru-
chów, Gomułka wezwał szefa bezpieki, Mie-
czysława Moczara, i z pretensjami zwraca się 
do niego: 
- Towarzyszu, przecież tego całego bałaganu 
można było uniknąć, gdybyście wezwali tego 
Mickiewicza i pogadali z nim. Mógł przecież 
coś tam wykreślić, trochę dopisać po linii 
partii... 
 

Na wsi obraduje aktyw partyjny. Jeden z to-
warzyszy się spóźnia. Na swoje usprawiedli-
wienie mówi: 
- Czarny kot mi przebiegł drogę i szedłem 
boczną drogą, a to trochę daleko... 
- Marksista, partyjny, a taki przesądny - gani 
sekretarz. - Na drugi raz róbcie tak, jak ja: 
gdy czarny kot przejdzie mi drogę, to tylko 
się przeżegnam i idę prosto dalej. 
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N iemal listopadowa szaruga, wilgoć lśni na 
drodze i nagich drzewach. Zatrzymuję się 

zdziwiona przy płocie i przyglądam dzielnym 
ostańcom. Niewielka, niepozorna przy sąsiednich, 
wyniosłych modrzewiach i świerkach stoi bezlist-
na jabłonka. I wydaje się, że dalej matkuje owo-
com odchodzącego sezonu. (…) 
 Moje ludzkie oczy ogarniają pochylone 
trawy wokół drzewa, gęsto porosłe połacie dzi-
kich wiechci jakichś ziół, dawno nietknięte 
ostrzem narzędzia. Porzucona puszka po piwie 
znalazła przytulisko w tym zapomnianym miej-
scu. Dalej stoi jakiś garaż i wielki dom, podobnie 
zaklęty we śnie i niczyj jak te trawy. Całe życie 
posesji skupia w sobie jabłonka i… soczyście 
zielony trzepak. Ludzie przechodzą obok prze-
mierzając całe 60m wzdłuż płotu. Szybkie ich 
kroki i wyrzucane słowa konwersacji nie dotykają 
świata za siatką ogrodzenia. 
 A teraz wyobraź sobie to… lekkie zacie-
kawienie, z jakim zasiadasz na ławeczce, czy 
może na innym zgrabnym, drewnianym siedzisku 
przy stoliku. Jest maj. Sceneria: wokół pachnie 
zielenią, kwiaty upięte pięknie na klombach. 
Kilka ciekawskich ptaków zasiada na gałązkach 
jarzębiny, a ty z ulgą rozluźniasz się słysząc 
„ciurkot” wody przelewanej w małym wodospa-
dzie tuż obok twoich stóp. W perspektywie roz-
ciąga się wysypana kamyczkami alejka prowa-
dząca dalej do małego placyku z dużą szachowni-
cą, gdzie wnuczek właśnie taszczy konia, żeby 
obstawić swoja wieżę i kto wie, czy z miny 
dziadka nie wyczytasz zdziwienia – czyżby 
szach? 
 Jeszcze chwila, żeby spojrzeć w drugą 
stronę – ach! więc szkoła to zrobiła! Sekcja z 
czerwona sałatą, zagonkiem groszku uformowa-
nego w stożek niczym namiot turecki i dalej sło-
neczniki i żółte kabaczki obok grządek ziół. Hm, 
ciekawe jak się to dzieciakom podoba? I… zaraz 
się pewnie zacznie, bo widać zbiera się więcej i 
więcej zasiadywaczy ławek, czy też innych wy-
godnych siedzisk... Można by przymknąć oczy na 
ten moment przygotowań i… już płyną dźwięki 
wg Jana Sybeliusa. Pani wiolonczelistka wachluje 
smyczkiem jakby żeglowała w jednym akordzie z 
wiatrem.  Jakaś pani szydełkująca nieopodal 
zatrzymała swój „smyczek” i najwyraźniej odpły-
nęła w muzykę. 
Proszę Państwa - taki, czy podobny scenariusz, 
wyobraźmy tylko sobie, można by odegrać w 
naszym mieście. Czemużby nie stworzyć opcji 
wychodzącej ponad ławeczki wciśnięte między 
lodziarnię a parking na placu ze św. Florianem?  
Wyobraźmy sobie, a gdyby tak ot… plac naprze-
ciwko „Stodoły” nagle ożył. Istniejące tam funda-
menty można by zagospodarować. Nieduże oczko 
wodne z roślinnością i złotymi rybkami w jednym 
pokoju, na obrzeżach innego drewniane szczebel-
ki utworzyłyby ławki wokół dużej szachownicy. 
Dalej rabaty kwiatów, kręcona wierzba blisko 
wody, ogródek komunalny i miejsce dla wiolon-
czelistki, czy kabaretu. A w ogrodzie posesji vis a 
vis posterunku policji i szkoły urządzić coś tajem-
niczego, jak egzotyczny, botaniczny, letni ogró-
dek z małą kawiarenką, albo komunalny, cało-
roczny tunel ogrodniczy. Albo zielony placyk dla 
mam i dzieciaków.  
 Kto gra w zielone? Czy wyobrażacie 
sobie Kraków bez Plantów? Parki i urządzone 
skwerki to wielkie dobrodziejstwa w miastach, a 
teraz zwłaszcza to także alternatywa dla klikania 
przy kompach i hodowania krzywych kręgosłu-
pów. To co? Kto za - palec do budki! I… tu, 
nucąc za panem Lenonem powiem – „imagine”… 

 

Ewa Stachowska 

Maria Jasek  

Zapach dzieciństwa 
z tomiku „Nieśmiało szeptane” 
 
Pytasz mnie, jaki zapach ma moje dzieciń-
stwo? 
Pachnie skoszoną trawą, dymem z ogni-
ska, 
beztroską. 
Dzieciństwo moje to radosna wolność. 
Zapach leśnych poziomek rosnących 
wśród traw. 
To naręcza polnych kwiatów zbieranych 
po łąkach. 
Czekanie na śpiew skowronka, lot pierw-
szej jaskółki. 
Latem tańce po rosie 
wraz z robaczkami świętojańskimi... 
Słuchanie szumu drzew i śpiewu cykad... 
To także smak świeżo pieczonego chleba,  
Głos i kroki matki... cicha łza. 
Zapach herbaty z dzikiej róży... miodu. 
Świat, którego dawno już nie ma. 
 

15 II 2007 

K lub Miłośników Literatury Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku, działający przy 

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dobczy-
cach zaprasza na spotkanie z piosenką poetyc-
ką.  
 Na spotkaniu z Moniką Tomaszewską 
usłyszymy m.in. piosenki: Wolnej Grupy 
Bukowina, Starego Dobrego Małżeństwa, 
Ciszy Jak Ta, Kołobrzeskiej Formacji Poezji 
Śpiewanej. 
 Spotkanie odbędzie się w środę 12 
marca, o godz. 18. Serdecznie zapraszamy. 

(k) 

K Ą C I K   P O E T Y C K I 

A gdyby tak… - „imagine” 

Z przepisów Teściowej 

Kura w majonezowym sosie 
 

kura,  
włoszczyzna bez kapusty,  
sos majonezowy,  
5 pomidorków koktajlowych,  
plasterki cytryny,  
natka pietruszki,  
sałata zielona,  
jajko gotowane,  
sól, pieprz 

 
Kurę zalać wrzącą, osoloną wodą. Ugotować 
pod przykryciem. Warzywa oczyścić, dodać 
na koniec gotowania do kury. Miękką kurę 
wyjąć  na półmisek, podzielić na porcje usu-
wając częściowo kości. Zalać doprawionym 
sosem majonezowym, udekorować.  
 
Porada: chcąc uniknąć nocnego chrapania – 
schudnij, nie pij wieczorem alkoholu (w nad-
miarze), sypiaj na boku 

Smacznego i zdrowego snu  
życzy Teściowa 

„…Ale to już było i nie wróci wię-
cej…” Absurdy PRL –u (26) 

Wieczór poezji śpiewanej  



A meryka to kraj emigrantów. Z ziem pol-
skich wyjazdy za ocean rozpoczęły się 

na większą skalę w latach osiemdziesiątych i 
dziewięćdziesiątych XIX wieku. Jechali tam 
za chlebem śmiałkowie i desperaci. 
 Mój dziadek, Jan Kudlik wyjechał do 

Chicago przed rokiem 1910, wrócił do Dob-
czyc w roku 1914, spłodził najmłodszego 
syna Franciszka, zabrał za ocean najmłodszą 
córkę Magdalenę, którą po kilku latach wy-
dał za pochodzącego z Dobczyc (ze Stawisk) 
Stanisława Płoskonkę. Jesienią 1920 roku 
dziadek wrócił na stałe do domu. Nie zdążył 

się nawet przywitać ze wszystkimi, bo po 
trzech dniach zmarł na zakaźną chorobę. 
 Sporo dobczyckich rodzin miało do-
brych wujów w Chicago. Ci, w większości, 
nie zapominali o uboższych krewnych, przy-
syłali im z trudem zarobione dolary, wspierali 

społeczne akcje: budowali kościół, szkołę, 
pomagali restaurować zamek. Wielce zasłużo-
na jest na przykład Eleonora Żarnowiecka, 
którą znam tylko z nazwiska, ale o jej hojno-
ści słyszę od lat.  
 Nasi krajanie, skupiając się w Klubie 
Miasta Dobczyce w Chicago, przez całe lata 

przesyłali zebrane fundusze na społeczne 
potrzeby rodaków. Zza oceanu dostałam stare 
zdjęcie (tableau) – członków Klubu – wszy-
scy ze znajomymi nazwiskami. 
 Trudno było utrzymać przez dziesiątki 
lat więź z miejscem urodzenia. Powojenne 

komunistyczne władze traktowa-
ły Polonię amerykańską jako 
wrogów. Kiedy przed budową 
kościoła i szkoły, pod koniec lat 
czterdziestych XX wieku ówcze-
sna dyrektorka szkoły podstawo-
wej – Eugenia Wątorek-
Wątorska na zebraniu miesz-
kańców powiedziała, że o 
wsparcie powinniśmy zwrócić 
się do „naszych braci zza oce-
anu”, straciła stanowisko i pracę. 
 Dopiero po tzw. paź-
dziernikowej odwilży z roku 
1956 możliwe były odwiedziny 
zza „żelaznej kurtyny”. Byłam 
nastolatką, kiedy miałam szansę 
poznać siostrę mojej matki. Tę, 
która przysyłała do babci listy 
pełne tęsknoty za rodziną. I do 
których dołączony był banknot z 
Waszyngtonem (jeden dolar), 
czasami nylonowe pończochy 
lub chusteczka na głowę 
(„tybetka”). 
 Latem 1957 roku do 

Dobczyc przyjechała pierwsza grupa polonu-
sów. Rodziny gościły ich serdecznie i na za-
sadzie „zastaw się i postaw się”. Patrzyliśmy 
na siebie z ciekawością i zdziwieniem: starsze 
panie w dziwacznych kapelusikach mówiły 
poprawnie po polsku (z naleciałościami gwa-
rowymi) po kilkudziesięciu latach na emigra-

cji; one – na nasze zacofanie cywiliza-
cyjne: wychodki – wygódki, szary 
szorstki papier toaletowy, kuchnie na 
węgiel i drewno, prymitywne łazienki. 
Zawieźliśmy gości do Krakowa, Czę-
stochowy, Wieliczki, Zakopanego... 
Odżyły serdeczne więzi rodzinne. 
 Po tej pierwszej wizycie do 
Polski przyjeżdżały dzieci emigran-
tów. Na moim weselu bawiła się ku-
zynka Lottie (Władzia) z mężem, 
który po polsku mówił niewiele poza 
zdaniem „Babciu! Gotuj pirogi!” A 
teraz mocno zestarzały się dzieci i 
wnukowie przedwojennej Polonii 
chicagowskiej. Do USA rzadko jeżdżą 
dobczycanie za chlebem, szczególnie, 
że dolar stracił na wartości. Apeluję 
do Czytelników TAPETY – przysyłaj-
cie opowieści (ze zdjęciami) o losach 
emigrantów z Waszych rodzin. Ze 
starej Polonii i obecnej, z różnych 
zakątków świata. 
 Przecież to nasi bracia! Pamię-
tajmy o nich tak, jak oni pamiętają o 
swoim dobczyckim rodowodzie. 
 

Elżbieta Kautsch 
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W  świetlicy Stowarzyszenia Integracji 
Rodziny „Więź” w Dobczycach, zor-

ganizowano 20 grudnia IV turniej w ramach 
Grand Prix Dobczyc w szachach. Sędziowali 

Józef Żak i Jerzy Cholewa. Tradycyjnie grano 
systemem szwajcarskim w jednej grupie, na 
dystansie 5 rund, z tempem gry 15 minut na 
partię dla zawodnika i oddzielną klasyfikacją 
w grupach wiekowych, poczynając od przed-
szkolaków.  
 W IV turnieju zagrały 32 osoby z 
Janowic, Sierczy, Koźmic Wielkich, Stojo-
wic, Skrzynki, Dziekanowic, Niezdowa, My-
ślenic, Dobczyc. Turniej wygrał z kompletem 
punktów Piotr Mika. Kolejne miejsca zajęli 
Rafał Duda, Adam Mazurkiewicz, Bartosz 
Janowski zdobywając po 4 punkty. Również 4 
pkt. zdobyła Dorota Kozak, zwyciężając w 
grupie kobiet. Druga była Elżbieta Duda z 3 
pkt., trzecia Izabela Mika z 2,5 pkt. a czwarta 
Maria Baran z 2 pkt.  
 W poszczególnych grupach wieko-
wych najlepsze wyniki osiągnęli Piotr Mika, 
Dorota Kozak, Adrian Duda, Krzysztof Mię-
tus, Tomasz Nawalany, Izabela Mika, Anna 
Janowska, Kuba Mistarz. Turniej zorganizo-

wało Stowarzyszenie „Więź” przy współpra-
cy z Uczniowskim Klubem Sportowym 
„Elektron” przy Zespole Szkół w Dobczy-
cach. Wszyscy uczestnicy zostali poczęstowa-

ni galaretką i cukier-
kami oraz wybierali 
upominki w kolejności 
zajętych miejsc  
 Piąty z kolei 
turniej odbył się już w 
ostatni dzień stycznia. 
W nastroju zimowych 
ferii na Grand Prix 
Dobczyc do Regional-
nego Centrum Oświa-
t o w o - S p o r t o w e g o 
zjechali najlepsi sza-
chiści z okolicy.  
 Do rywalizacji 
przystąpiło 41 osób z 
Krakowa, Myślenic, 
Dobczyc, Dziekano-
wic, Brzączowic, Koź-
mic Wielkich, Jano-
wic, Mietniowa, Pod-
stolic, Dobranowic, 
Niezdowa, Skrzynki, 

Stojowic, Stadnik. Turniej rozegrano syste-
mem szwajcarskim na dystansie 4 rund i tem-
pem gry 15 minut na partię dla zawodnika.  
 Sędziowali - ponownie: Jerzy Chole-
wa i Józef Żak. Turniej wygrał Piotr Mika z 
kompletem punktów. Drugi był Józef Żułwiń-
ski z 3,5 pkt. Kolejne miejsca zajęli Wojciech 
Woźniak, Władysław Widłak, Artur Kalemba, 
Adam Mazurkiewicz, wszyscy zdobywając po 
3 pkt. W przypadku równości zdobytych 
punktów przez kilku zawodników o zajętych 
miejscach decydowała punktacja pomocnicza.  
Wśród pań zwyciężyła Elżbieta Duda wyprze-
dzając Dorotę Kozak, Julię Hajduk, Izabelę 
Mikę, Beatę Kozak, Zuzannę Salawę, Martę 
Hajduk. Wszystkie wymienione zawodniczki 
uzyskały po 2 pkt. Prezes Stowarzyszenia 
Integracji Rodziny „Więź” w Dobczycach, 
Bożena Piwowarska oraz Józef Żak wręczyli 
najlepszym dyplomy a wszystkim uczestni-
kom upominki ufundowane m.in. przez Z.P. 
„Wesem” s.c.  

 D z i e c i  w 
przerwach w grze 
korzystały z sali 
zabaw a zaintereso-
wani - ze słodkiego 
poczęstunku. Po 
pięciu turniejach w 
poszczególnych gru-
pach wiekowych 
prowadzą: Piotr Mi-
ka, Dorota Kozak, 
Adrian Duda, Karoli-
na Świebocka, To-
masz Szybowski, 
Beata Kozak, Michał 
Maniecki, Anna Ja-
nowska, Kuba Mi-
starz. Kolejny turniej 
zaplanowano na pią-
tek 28 lutego o godz. 
16.  

Jerzy Cholewa (k) 

S ystematyczne bie-
ganie ma kom-

pleksowe działanie na 
nasz organizm. Pozy-
tywnych efektów moż-
na wymieniać bardzo 
dużo. Do tych najbar-
dziej zauważalnych zaliczamy: wzrost wydol-
ności organizmu, spadek masy ciała, smukłą 
sylwetkę, zwolnione bicie serca...  
 Kiedy zaczynamy biec, rusza cała 
masa przeróżnych procesów biochemicznych, 
których skutki wpływają na nasze ciało jesz-
cze długo po zakończonym treningu. 
 Układ mięśniowy i kostny staje się 
mocniejszy i odporniejszy na uszkodzenia. 
Ruch powoduje lepsze odżywienie stawów i 
remineralizację kości. Trzeba pamiętać, że w 
walce z osteoporozą nie wystarczą suplemen-
ty diety – ruch jest warunkiem koniecznym. 
Można powiedzieć, że to taka inwestycja na 
przyszłość – inwestycja we własne zdrowie. 
Zmniejsza się poziom tłuszczu w organizmie 
oczywiście pod warunkiem, że po treningu 
nie zjemy więcej niż spaliliśmy. Osoby biega-
jące, rzadziej zapadają na chorobę wieńcową. 
 Systematyczny wysiłek przy podwyż-
szonym tętnie wzmacnia serce, staje się ono 
większe i bardziej wydolne. Podczas skurczu 
wyrzuca większą ilość krwi na obwód, co 
wyjaśnia niskie tętno spoczynkowe u biega-
cza. Trening wpływa również na drobne na-
czynia krwionośne, których sieci rozrastają 
się w celu lepszego ukrwienia mięśni. Lepsze 
ukrwienie mięśni z kolei wiąże się z więk-
szym dostarczeniem cząsteczek tlenu i innych 
substancji odżywczych, oraz usuwaniem 
zbędnych produktów przemiany materii. Po-
pularne zakwasy to według badań naukowych 
mikrouszkodzenia mięśni. Czas regeneracji 
organizmu po wysiłku skraca się, a mięśnie 
stają się bardziej odporne na mikrouszkodze-
nia. Płuca biegacza charakteryzują się więk-
szą pojemnością, co przekłada się na ilość 
tlenu dostarczonego do organizmu. Odde-
chów jest mniej, ale za to są bardziej efektyw-
ne. Zadyszka mu nie straszna.  
 Dowiedziono, że regularny wysiłek 
fizyczny działa antydepresyjnie. Tutaj ukłon 
w kierunku endorfin. Hormon szczęścia wy-
twarzany w mózgu, nazywany również we-
wnętrzną morfiną. Powoduje, że czujemy się 
zrelaksowani, szczęśliwi, pozytywnie pobu-
dzeni, pełni energii do życia. Euforia! Wierz-
cie mi, euforia biegacza naprawdę istnieje. 
Mam taki przykład w domu. Na koniec zacy-
tuję piękne zdanie pewnej biegaczki „Nie 
ciało, a umysł wyznacza granice twoich moż-
liwości”  

 

Marta Łaszczyk Lichoń 
Dobczycki Klub Biegacza 
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Grand Prix Dobczyc w szachach – turnieje IV i V Bieganie zmienia  
ciało i umysł 

IV turniej Grand Prix Dobczyc 

V Grand Prix Dobczyc 
Zdjęcia: ze zbiorów Stowarzyszenia Więź Dobczyce 



tych „śmieci” użytek i wykonaliśmy ogromną 
makietę idealnego miejsca zabaw. Środa rano 
– to był idealny czas na pracę nad naszymi 
umiejętnościami. Dlatego też, najpierw grając 
w HarcBiznes, poznaliśmy wiele sprawności, 
a później każdy wybrał odpowiednią dla sie-
bie i wymyślaliśmy zadania do wykonania. A 

żeby wszystkie zuchy 
mogły poznać swoje 
umiejętności to po połu-
dniu urządziliśmy kon-
kurs.  
 Zuchy mogły spró-
bować swoich sił w malo-
waniu paznokci z za-
mkniętymi oczami, wbija-
niu gwoździa, konkuren-
cjach sportowych i wielu 
innych. Podczas kolejnego 
dnia zabaw nauczyliśmy 
się recyklingu. Z pustych 
butelek wykonaliśmy ko-
lorowe pojemniki i kręgle. 
A wieczorem zasiedliśmy 
wszyscy, aby obejrzeć 

„Czarne Stopy”. Nikt się nie spodziewał, że 
sprawy potoczą się w takim kierunku w pią-
tek. Okazało się, że ktoś ukradł zuchowy kosz 
łączności z Antkiem Cwaniakiem. Zuchy nie 
zastanawiając się długo ruszyły, aby wytropić 
złodzieja. Na piątkowe popołudnie wszyscy 
czekali od dawna. Czas ten był kojarzony 
tylko z tańcami i dobrą zabawą. Czekał nas 
Bal Zuchowy! Muzyka, tańce, poczęstunek i 
walentynkowy prezencik to tylko nieliczne 
atrakcje tego wieczoru. Niestety, ferie powoli 
dobiegały końca. Korzystając z ostatnich dni 
beztroski przygotowaliśmy teatrzyk zuchowy, 
a następnie udaliśmy się na Piknik z KAT-
em, aby sprawdzić swoje umiejętności sporto-
we i konstruktorskie.  
 W ciągu całego tygodnia zabawy po-
znaliśmy się jeszcze bardziej, dzięki czemu 
nie możemy doczekać się kolejnych zbiórek. 
Fotorelację z naszych ferii i nasze zuchy moż-
na zobaczyć na naszym Kinderkowym Face-
booku: www.facebook.com/minikinderki 
Nie było cię z nami? Jeszcze nic straconego, 
bo przypominamy, że zuchy bawią się cały 
rok! Zapraszamy w piątki o godzinie 16 do 
piwnicy Starej Szkoły Podstawowej.  

 

drużynowa 10MGZ „Mini Kinderki”  
w Dobczycach  

sam. Magdalena Wojtan 

F erie to doskonały czas, do zabawy we 
wspólnym gronie. Nie trzeba siedzieć 

przed komputerem, ani wyjeżdżać daleko. 
Zuchom z 10 Myślenickiej Gromady Zucho-
wej ,,Mini Kinderki” w Dobczycach wystar-
czyła tylko mała piwnica, garść pomysłów, 
dobry humor i pełnoletni opiekun. To jest 

właśnie przepis na doskonałą zabawę przez 
cały drugi tydzień ferii.  
 Wszyscy długo czekaliśmy na wolne 
od szkoły dni. Tylko co robić, żeby nie zanu-
dzić się w domu? W Dobczycach było pełno 
ofert, spośród których każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie. Kadra zuchowa także przygotowa-
ła program specjalnie dla swoich podopiecz-
nych.  
 Nasza przygoda rozpoczęła się w po-
niedziałek 10 lutego. To właśnie wtedy, pod 
bezchmurnym niebem, urządziliśmy Zucho-
wy Turniej Sportowy. Naszym celem było 
rozruszanie się, aktywne spędzenie czasu i 
potrenowanie przed piknikiem, o którym jesz-
cze powiemy. Zdecydowanie plan się po-
wiódł, o czym świadczyły zmęczone, ale 
szczęśliwe (i troszkę brudne) zuchy wracające 
do domu. A po południu każdy zrobił sobie 
śpiewnik ze swoim ulubionym instrumentem, 
po czym śpiewaliśmy i pląsaliśmy.  
 We wtorek rano czekała na nas nie-
spodzianka. Dostaliśmy wiadomość od wróż-
ki, że musimy poszukać jej różdżki. Niestety, 
nawet po wielu dobrze wykonanych zada-
niach nie udało się nam pomóc. Po południu 
w harcówce zastaliśmy ogromny bałagan. 
Mnóstwo kartonów, butelek i bibuły. A po-
nieważ zuchy nic nie marnują, to zrobiliśmy z 

Ferie kreatywne i twórcze – tak się bawią zuchy 

O d stycznia działa ponownie w Dobczy-
cach X Maltański Korpus Kadetów. Na 

pozalekcyjne zajęcia pierwszej pomocy od-
bywające się w soboty zgłosiło 15. chętnych, 
którzy chcą poświęcić swój wolny czas i 
nauczyć się pomagać. Tym bardziej cieszy 
fakt tak licznego udziału. Po ukończeniu 
programu i egzaminie przewidziane są atrak-
cje. 
 Oprócz edukacji jest możliwość 
udziału w przedmedycznych akcjach zabez-
pieczenia, akcjach socjalnych, pokazach i 
imprezach integracyjnych. Kadeci mogą 
uczestniczyć w akcjach: Stowarzyszenia Mal-
ta Służba Medyczna i Fundacji ZPKM Mal-
tańska Służba Medyczna. Zajęcia prowadzą 
całkowicie nieodpłatnie - wolontarystycznie 
członkinie Malty: pedagog i instruktor pierw-
szej pomocy oraz ratowniczka kwalifikowana 
Justyna Widomska i studentka ratownictwa 
medycznego Anna Serafin. Zajęcia prowa-
dzone są nieodpłatnie dzięki życzliwości 
dyrektora Andrzeja Topy w RCOS.  
 Korpus kadetów to nie tylko pierwsza 
pomoc, nasza organizacja jest organizacją 
zrzeszająca osoby wierzące chcemy, aby nad 
naszą duchową sfera czuwał kapelan. Zapra-
szamy do współpracy. 

 

Maltanka 
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Fot. ze zbiorów MiniKinderków 

Maltański Korpus Kadetów 
ponownie w Dobczycach 

Książki za makulaturę 

Ś wietny pomysł – nie dość, że wysprzątali 
swoje domy ze starych gazet i książek, to 

jeszcze za pieniądze pozyskane w ten sposób 
z makulatury wzbogacone zostały zbiory 
szkolnej biblioteki. Akcję zbiórki makulatury, 
z której dochód przeznaczony był właśnie na 
zakupy książkowe, biblioteka Zespołu Szkół 
zakończyła w styczniu.  
 Oprócz materiałów przyniesionych 
przez uczniów i nauczycieli, na makulaturo-
wym stosie znalazły się zgromadzone przez 
bibliotekarzy ubytki (książki zniszczone i 
zdezaktualizowane odpisane z inwentarza 
biblioteki). W wyniku akcji do skupu oddano 
826 kg makulatury za kwotę 165,20 zł. Dzięki 
temu biblioteka wzbogaciła się o lektury z 
opracowaniem: „Granica”, „Kordian”, „Pan 
Tadeusz”, „Ludzie bezdomni”, oraz 
„Przedwiośnie” - w sumie 30 książek. 

(k) 




