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Wernisaż z otwarciem

Widoki Widokowej  
Widokowa – nie bez powodu ta ulica nosi swoją 

nazwę. To niezwykły krajobraz. Niezwykła 
przyroda. Niezwykłe kadry, które uchwycone 
zostały w obiektywie Pawła Stożka. To pierwsza 
indywidualna wystawa Pawła, która połączona 
była z otwarciem nowej przestrzeni ekspozycyjnej 

w Dobczycach – Galerii w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Dobczycach.

Sprawne oko Pawła i talent wyłapywania chwili 

sprawiły, że prace magnetyzują. Detale i intensywność 
barw przyciągają wzrok na długi czas. Fotografie 
zawisły w samym centrum biblioteki na specjalnie do 
tego przygotowanej konstrukcji. Sposób ich prezentacji,  
w okręgu, odnosi się do naturalnego cyklu życia.

Jak mówił na wernisażu Paweł Stożek, Widokową 
przemierza codziennie 
kilka razy: czy to na 
spacerach z psem, czy też 
w poszukiwaniu dobrego 
kadru. Te prace to efekt 
odkrywania widoków 
Widokowej w różnych 
porach dnia.

Wystawa już pierw-
szego dnia odniosła nie-
bywały sukces. Wieczór 
zwieńczony został słod-
kim poczęstunkiem: 
orzechowo-porzeczko-
wym. Nie zabrakło także 
porzeczkowego tortu na 
otwarcie. 

My po cichu liczymy, 
że to nie ostatnie takie 

przedsięwzięcie w tym miejscu. Ci natomiast, którzy 
nie mieli okazji uczestniczyć w wernisażu wciąż mają 
okazję zobaczyć fotografie, wystawa bowiem jakiś czas 
gościć będzie w bibliotece. Jesteśmy pewni, że zwrócą 
uwagę niejednego czytelnika. 

Wernisaż zorganizowany został przez Stowarzy-
szenie KAT Dobczyce i Miejską Bibliotekę Publiczną. 
Partnerem jest Stowarzyszenie Myślenicka Grupa 
Fotograficzna MgFoto, której członkiem jest Paweł 
Stożek. Kuratorem wystawy jest Jurek Fedirko. Szcze-
gólne podziękowania za pomoc dla Zbigniewa Korduli 
(firma Fotocolor).

Wystawę będzie można zobaczyć w bibliotece 
jeszcze w marcu.

(Red.)
Zdjęcia: Stowarzyszenie KAT Dobczyce

WIDOKOWA światem całym. Życiem.
Gdzie jest ? – między Marwinem a Górską. Ulica. 
W Dobczycach. Urok natury. WIDOKOWA.
Kim jest? – Pawłem Stożkiem. Od urodzenia dob-
czyczaninem. I fotografem mającym swój świat. 
Pokazującym charakterystyczne twórcze widzenie 
w siedemnastu obrazach – widokach.
Gdzie ? – w nowej galerii, w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Dobczycach. Pierwsza wystawa. 
Rozpoczyna.
Nie pyta się: co? – nie pyta się: jak ? Przychodzi się, 
ogląda, wtajemnicza. Czyta się świat cały. Życie  
i bios. Odwieczność każdego i dla każdego pokolenia. 
Powtarzalność. Trwanie życia. Wiosna lato jesień 
zima – i kolejne, kolejne. Tajemnicę tego świata 
śledzi swoim aparatem i utrwala Paweł Stożek. 
Najbliższa okolica. Ciekawe życie. Codzienne  

i niecodzienne.
Rodzące się, dojrzewające, żyjące, przeży-
wające, odchodzące. Fotograf 
zbliża się – czuje – śledzi 

– przeżywa. Z troskliwą 
empatią.
I to najbardziej widoczne, 
rzucające się w oczy, i to 
ukryte, do którego żmudnie 
musi dotrzeć. To widok życia. 
To widok świata.
Ten nasz w 2017 i 2018 roku. Nasz, bo jesteśmy cali 
w nim. Współuczestnikami. A fotografia – pisana 
światłem – wyborna. Utrwala wieczność.
WIDOKI WIDOKOWEJ Pawła Stożka. Poznaj. 
Później przejdź tą ulicą. Zobacz swoje. Warto!

Jurek Fedirko – kurator wystawy

Widokowa – ulica łącząca ulice Marwin  
i Górską. W tradycji znana jest jako Klasna 
(część dolna) i Szubienice (część górna). To 
wyjątkowe miejsce, które mimo iż w mieście, 
zachowało swoje naturalne piękno - uroki lasu, 
łąk; dzikiej przyrody. To idealne miejsce dla 
spacerowiczów, rowerzystów, gdzie można 
złapać oddech (zimą także czysty) oraz nała-
dować baterie



3TAPETA 2(178)/2018 

temat z okładki

pojawiły się tylko i wyłącznie ze 
względu na czas.

- Zastanawialiśmy się, czy to nie za 
wcześnie – kontynuuje Piotr Skóra. 

– Ale po tym, kiedy w całej Polsce 
zaczęto organizować tego typu kon-
certy, poświęcone Zbyszkowi, nasze 
wątpliwości się rozwiały.

Nie bez znaczenia jest fakt, że 
Zbigniew Wodecki nie dokończył 
swojej jubileuszowej trasy koncerto-
wej – i zarówno jego przyjaciele, jak  
i fani, którzy także grają, w ten właśnie 
sposób chcą ten przerwany jubileusz 
wypełnić.

P i o t r  
i Maciej do 
współpracy przy 
tym projekcie 
zaprosili tak-
że dobczycką 
Orkiestrę Dętą, 
na płycie któ-
rej Zbigniew 
Wodecki zaśpie-
wał i która kolę-
dowała i koncer-
towała z artystą.

- Od samego 
początku, kiedy 
myśleliśmy o tym koncercie – mówi 
Piotr Skóra – nie wyobrażaliśmy 
sobie go bez orkiestry. Zaprosiliśmy 
muzyków do współpracy i od razu 
otrzymaliśmy odpowiedź pozytywną. 

Józef Maniecki, kapelmistrz Orkie-
stry Dętej, nie tylko zaśpiewał na scenie, 
ale także wspominał swoją współpracę 
z „Maestrem”, a i opowiadał wiele 
anegdot związanych ze Zbigniewem 
Wodeckim. Na nasze pytanie doty-
czące udziału orkiestry w projekcie, 

„Lubię wracać tam, gdzie byłem…”
Wodecki Projekt – wzruszający koncert

To tytuł jednej z piosenek Zbi-
gniewa Wodeckiego, która 

doskonale oddaje nastrój koncertu 
poświęconego pamięci tego wybit-
nego muzyka, a przede wszystkim 
wspaniałego człowieka. W Dob-
czycach Zbigniew Wodecki gościł 
niejednokrotnie – także przy okazji 

koncertów. Muzycy z Wodecki Pro-
jekt i z Orkiestry Dętej Dobczyce 
przypomnieli podczas koncertu 
największe przeboje artysty.

Na scenie siły połączyli muzycy, 

którzy współpracowali niegdyś ze Zbi-
gniewem Wodeckim: występując razem 
z nim w czasie kolędowania w Polsacie, 
na dobczyckiej scenie czy też w studio, 
w czasie nagrywania płyty. Koncert 
poprowadził Piotr Skóra, który wraz  
z Maciejem Słonką, jest pomysłodawcą 
koncertu. Nie jest to pierwszy kon-

cert o takim 
charakterze, 
który dla 
dobczyckiej 
(i nie tylko) 
publiczno-
ści, zapropo-
nowali obaj 
muzycy.

- Ideą tych 
koncertów 
jest wspo-
minanie 

– mówił 
Piotr Skó-
ra. – Chce-
my, aby tych 
wybitnych 
artystów, 
którzy ode-
szli, często 
za wcześnie, 
pamiętano 
w ich muzy-
ce.

P i o t r 
podkreślił, 
że kiedy 
realizowali 

projekty poświęcone Andrzejowi 
Zausze i Grzegorzowi Ciechowskiemu, 
nie mieli wątpliwości co do tego, jaki 
jest charakter koncertu. W przypadku 
Zbigniewa Wodeckiego wątpliwości 

powiedział:
- Odpowiem, tak jak mawiał Zbyszek: 
boję się… tak po krakowsku. Boję się, 
że mi nie zapłacą – dodał ze śmiechem.

Radosnych wspomnień związanych 
ze Zbigniewem Wodeckim, który 
miał również niesamowite poczucie 
humoru, nie zabrakło i na scenie. 
Ale najważniejsza była jego muzyka. 
Obok muzyków z Wodecki Projekt, 
z wokalem Piotra Skóry i Grzegorza 
Dowgiałły; z Orkiestry Dętej, na 
scenie wystąpili także: Ewa Skóra, 
Maja Kowalska, Józef Maniecki (obok 
roli kapelmistrza wcielił się także  
w wokalistę) i Julka Skóra. 

Ze sceny popłynęły najbardziej 
znane piosenki Zbigniewa Wodeckiego, 
m.in.: Zacznij od Bacha, Oczarowanie, 

Tylko ty, Chałupy, Moja droga, Z tobą 
chcę oglądać świat czy Pszczółka Maja. 

(AnKa)
Zdjęcia: Paweł Stożek

Wodecki Projekt: Piotr Skó-
ra, Grzegorz Dowgiałło – wokal, 
Piotr Niedojadło - pianino, Dawid 
Czernik - skrzypce, Rafał Walczak 

- trąbka, Łukasz Płatek - saksofon, 
Marcin Chryczyk – bas, Maciej 
Słonka - perkusja

13 zebrań w jednostkach OSP za nami

Bardzo dziękuję Prezesom jed-
nostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych z naszej gminy oraz 
wszystkim Strażakom Ochotni-
kom za wzorowe przygotowanie  
i przeprowadzenie walnych zebrań 
sprawozdawczych. 

Dokumentowanie działalno-
ści OSP w sprawozdaniach, opi-
sach, kronikach, przez fotografie 
i prezentacje multimedialne to nie 
tylko kwestia statystyk, to spra-
wa tworzenia historii organizacji 
 i prezentowania postawy społecznej 
druhów.

Jestem pod ogromnym wra-
żeniem Waszego zaangażowania, 
poświęcenia czasu, sił i emocji na 
rzecz bezpieczeństwa ludzi. 

Dziękuję za to, że jesteście 
ochotnikami, że mimo wzrastających 
wobec Was wymogów i oczekiwań, 
dajecie radę i nie poddajecie się.

Szczególne słowa uznania kieruje 
wobec druhów, którzy uczestniczyli 

bezpośrednio w akcjach bojowych, 
ratując życie, zdrowie, mienie. 
Wykazaliście się przygotowaniem, 
wyszkoleniem, odwagą i wiernością 
dla ślubowania, które złożyliście 
wstępując w szeregi straży.

Ostatnie lata były bogate w inwe-
stycje dla straży, gmina przeznaczyła 
na nie w latach 2016 – 2017; 3 253 
453 zł, dzięki czemu powstała nowa 
strażnica w Dobczycach, zakupione 
zostały samochody strażackie dla 
Bieńkowic, Rudnika, Skrzynki, 
Brzączowic i Dziekanowic.

To ważne, ale najważniejsi 
jesteście Wy, druhowie ochotnicy 
i Wasza służba. 

Życzę Wszystkim strażakom, aby 
nigdy nie opuściła Was wdzięczność 
od ludzi, zrozumienie i wsparcie 
od Waszych rodzin oraz opieka 
Waszego patrona, św. Floriana.

Paweł Machnicki
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce

Dziekanowice na szlaku Maryjnym

Sanktuarium Macierzyństwa N.M.P. 
w Dziekanowicach jest jednym  

z 28 obiektów na terenie województw: 
małopolskiego i podkarpackiego oraz 
Kraju Preszowskiego na Słowacji, 
w których zrealizowane zostały 
wirtualne panoramy w miejscach 
kultu Maryjnego.

www.szlak.maryjny.pl to wirtu-
alne spacery, dzięki którym można 

„zwiedzić” wybrane miejsce bez 
wychodzenia z domu.

Zastosowanie techniki foto-
grafii sferycznej, umożliwiającej 
pełny podgląd miejsca on-line wraz  
z bogatym wyborem funkcji inte-
raktywnych umożliwia efektowne 
współistnienie materiałów archiwal-
nych połączonych ze współczesnym 
obrazem, tworzy panoramy wzbo-
gacone o materiały multimedialne 
oraz fotografie i teksty.

Wirtualne spacery zostały 

zrealizowane przez Instytut Dialogu 
Międzykulturowego im. Jana Pawła 
II w Krakowie, który jest jednym 
z partnerów projektu flagowego 
realizowanego w ramach programu 
Interreg Polska-Słowacja. „Światło 
ze Wschodu” to projekt, którego 
liderem jest Kraj Preszowski, wspie-
rany przez dwunastu partnerów  
z Polski i Słowacji. 

Dofinansowanie projektu pocho-
dzi ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR).

Bezpośredni link do Dzieka-
nowic - www.szlak.maryjny.pl/
dziekanowice_pl

Więcej informacji o wirtualnym 
szlaku na stronie Instytutu Dialo-
gu Międzykulturowego im. Jana 
Pawła II w Krakowie: idmjp2.pl  
w zakładce Szlak Maryjny. 

Katarzyna Twardosz

Wirtualny spacer po sanktuarium
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Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej

Podczas sesji, która odbyła się 
31 stycznia burmistrz Paweł 

Machnicki przedstawił sprawozdanie  
z działalności międzysesyjnej.
30 – 31 grudnia 2017

Z końcem zeszłego roku Dobczyce 
odwiedziła Radiowa Jedynka, gdzie na 
antenie, podczas programu „Jedyne 
takie miejsce”, głos zabrali mieszkańcy 
gminy, przedstawiciele stowarzyszeń 
i różnych środowisk. 
Styczeń 2018

Rozpoczęcie nowego roku to wie-
le pracy nad sprawami bieżącymi,  
w styczniu burmistrz podpisał ponad 
70 koniecznych umów (m.in. media, 
ubezpieczenia, licencje, usługi).
2 stycznia - rozpoczęto ostatni etap 
konsultacji dotyczący zagospodarowa-
nia terenu pod zaporą tzw. Charstka. 
Burmistrz wziął udział w naradach 
z zespołem architektów, architek-
tów krajobrazu, którzy podsumowali 
dotychczasowe prace konsultacyjne. 
Przygotowano też ostatnie warsztaty, 
na których dokonano syntezy i spo-
łecznego wyboru kierunków zagospo-
darowania tego terenu. Ich wynikiem 
będzie przygotowanie wytycznych 
do zmiany Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego.

Odbyło się spotkanie w sprawie 
ulicy Kościelnej i jej zagospodarowania 
w związku z planowaną i zaprojek-
towaną inwestycją na działce, która 
biegnie wzdłuż tej drogi. Omówiono 
m.in. kwestie związane z parkingami, 
które mogłyby służyć także miesz-
kańcom. Jest również przychylność 
właścicielki, aby jak najwięcej tego 
typu miejsca wygospodarować przy 
okazji tej inwestycji. Burmistrz zade-
klarował pomoc w realizacji budowy 
miejsc parkingowych.
5 stycznia - Burmistrz uczestniczył  
w 15-leciu miesięcznika Gminy  
i Miasta Dobczyce „Tapeta”. MGOKiS 
Dobczyce zakupił profesjonalny pro-
gram do składania i edytowania gazety,  
w związku z czym możemy cieszyć się 
nową jakością i formatem miesięcznika. 

Burmistrz wziął również udział 
we wspólnym kolędowaniu z Orkiestrą 
Dętą OSP „Dobczyce”. 
8 stycznia - odbyło się spotkanie  
z grupą ekspertów w obecności m.in. 
prezesa Izby Gospodarczej Roberta 
Kaweckiego dotyczące akcji, której 
celem byłoby przygotowanie, opra-
cowanie, wdrożenie i wypromowanie 
„marki Dobczyc”. Miałaby ona służyć 
uzyskaniu rozpoznawalności, podkre-
ślać niepowtarzalność naszego miasta. 
Celem jej wykreowania jest ściągnięcie 
turystów i wzmocnienie sektora turysty-
ki, w którą gmina przez najbliższe lata 
będzie mocno inwestować. Budowanie 
marki musi być równoległe z realizacją 
tych projektów. 

Prowadzone były również prace 
nad przygotowaniem wniosku o dotację  
z Rezerwy Ogólnej Budżetu Państwa,  
z którym burmistrz wystąpił do 

wspólnie z innymi gminami, które 
napotkały ten sam problem będzie 
starała się mu zapobiec.
17 stycznia - Burmistrz wziął udział 
w uroczystym podsumowaniu inwe-
stycji realizowanych w Specjalnych 
Strefach Ekonomicznych na terenie 
Małopolski przez Krakowski Park 
Technologiczny. Jedną z największych 
inwestycji prowadzonych w Mało-
polsce była inwestycja firmy Wawel 
realizowana w Dobczycach, a firma 
uznana została za Inwestora Roku. 
Nasza gmina otrzymała wyróżnienie 
jako „Gmina przyjazna inwestorom”, 
o czym świadczyć może m.in. zgoda 
gminy na rozszerzenie Specjalnej Stefy 
Ekonomicznej.
18 stycznia - odbyła się narada  
w sprawie dalszych działań w pro-
jekcie Skansenova, poruszana była 
m.in. kwestia przetargów na prace 
konserwatorskie obiektów ruchomych, 
czyli eksponatów, które znajdą się na 
wystawie, opracowanie nowej ekspozy-
cji, czy prace ziemne wokół budynków  
i prace elektryczne. 
19 stycznia - rozpatrywana była wspól-
nie z przedstawicielami spółdzielni 
mieszkaniowej kwestia wygaszenia 
wieczystego użytkowania drogi, która 
łączy ulicę Witosa z ulicą Szkolną. 
Burmistrz zgodził się aby przejąć tę 
drogę, w wyniku czego stanie się ona 
drogą umożliwiającą wspólnotom 
mieszkaniowym dostęp do drogi 
publicznej, którego w tej chwili nie 
mają. Przejęcie nie zostało jeszcze 
sfinalizowane aktem notarialnym.
26 stycznia i 28 stycznia - Burmistrz 
odbył spotkanie z dyrektorem Wawrow-
skim, a następnie z panem Sobiesławem 
Zasadą, którzy reprezentują właścicieli  
i zarząd m.in. Alpha Technology. Zarząd 
firmy rozważa obecnie, w którym 
miejscu będzie rozbudowywać swoje 
zakłady. Wśród alternatyw są właśnie 
Dobczyce i Niepołomice. Wybór 
lokalizacji oparty będzie na badaniach 
rynku pracy i ilości potencjalnych 
pracowników. 
28 stycznia - Burmistrz spotkał się  
z Kołem Związku Emerytów i Renci-
stów RP oraz wziął udział w koncercie: 
noworocznym w Kornatce, a Pani 
wiceburmistrz w koncercie „Gwiazdo 
świeć, kolędo leć” w Dobczycach.
30 stycznia - odbyło się spotkanie  
z projektantem w sprawie budowy ul. 
Ogrodowej. Zlecona została również 
wycena prac projektowych parkingu 
i drogi pomiędzy ul. Piłsudskiego,  
a Rynkiem w celu wybrania projektan-
ta. Poinformował, że trwają również 
prace przy budowie chodnika przy ul. 
Myślenickiej.

Na koniec Burmistrz podsumo-
wując rok 2017, zaprezentował Radzie 
informacje o projektach i wnioskach, 
jakie zostały pozytywnie ocenione  
i otrzymały dofinansowanie.

(B.P.)

Wojewody. Prowadzone były rów-
nież konsultacje z urzędem Wojewody  
i Kuratorium. Wniosek dotyczy dotacji 
dla budowy szkoły w Dziekanowicach. 
Burmistrz wyraził przekonanie, że od 
wojewody wyjdzie pozytywny wniosek 
do kancelarii premiera.
9 stycznia - Burmistrz uczestniczył  
w corocznym spotkaniu z przedstawicie-
lami Tauronu, na którym negocjowane 
były warunki, na jakich firma dokonuje 
konserwacji gminnego oświetlenia. 
Ustalono, że w ramach dobrej współ-
pracy firma Tauron wymieni znaczny 
fragment oświetlenia ulicznego na 
jednej z ulic.

Tego dnia odbyło się również spo-
tkanie z wójtami Myślenic, Sieprawia 
i Gdowa w sprawie wojewódzkiego 
programu „Velo Raba”. Było to spo-
tkanie przygotowawcze do spotkania 
z marszałkiem Leszkiem Zegzdą  
i dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
Na spotkaniu zapadły ustalenia m.in.  
o przeniesieniu projektu „Velo Raba”  
z listy rezerwowej na listę, która będzie 
miała dofinansowanie. Pierwszym 
etapem dofinansowania będzie dofi-
nansowanie na zrobienie koniecznej 
dokumentacji. Województwo nie ma 
do tej pory stworzonej dokumentacji 
swoich odcinków „Velo Raby”, gminy 
mają opracowane swoje, natomiast 
trzeba te odcinki połączyć.
15 stycznia - Burmistrz, wspólnie  
z prezesem PTTK Markiem Gabzdylem, 
spotkali się w Urzędzie Marszałkowskim 
z dyrektorem Krzysztofem Markielem. 
Rozmawiano o możliwościach zdoby-
cia środków dotacyjnych dla prac na 
zamku, który jest jednym z głównych 
walorów turystycznych naszej gminy. 
Prace na zamku są systematycznie 
prowadzone, gmina jako właściciel 
obiektu i terenu zleciła opracowanie prac 
dokumentacyjnych, które uzgodnione 
są w Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków. Część prac została już 
wykonana. Na ten rok podstawowym 
zadaniem będzie wykonanie zgodnie 
z dokumentacją zasilania w wodę  
i doprowadzenie kanalizacji do sanita-
riatów, które powstały na zamku. Cały 
czas są również prowadzone prace  
w obrębie skansenu.

Burmistrz podpisał umowę z Zarzą-
dem Województwa Małopolskiego na 
finansowanie realizacji pierwszego 
etapu Zagospodarowania Otoczenia 
Zbiornika Dobczyckiego. Podpisanie 
kolejnych umów nie jest na razie 
możliwe w związku z problem, jaki 
pojawił się po zreformowaniu RZGW 
w Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie. Gmina miała promesy 
na podpisanie umów dzierżawy na 
działki. W promesach zapisane było, iż 
umowy należy podpisać przed przystą-
pieniem do inwestycji. Gmina wystąpiła  
w grudniu o podpisanie umów i do 
dzisiaj są one niepodpisane. W instytucji 
Wody Polskie są formalne przeszkody, 
aby umowy te podpisać, nasza gmina 

Zostaw 1 % w gminie

Trwa okres składania rocznych zeznań 
podatkowych. Jest to czas, kiedy 

mogą Państwo przekazać 1 proc. swojego 
podatku dochodowego na rzecz wybranej 
organizacji pożytku publicznego lub 
osoby będącej w potrzebie.

Wystarczy tylko w zeznaniu podat-
kowym wpisać odpowiedni numer KRS. 
Dla wielu instytucji i osób prywatnych 
jest to znacząca forma pomocy.

Zachęcamy Państwa do przekazania 
1% potrzebującym oraz organizacjom  
z naszej gminy. Prezentujemy listę osób 
i instytucji, którym mogą go Państwo 
ofiarować.

Jednocześnie mamy prośbę o wia-
domość, jeśli mają Państwo wiedzę  
o innych osobach, którym wsparcia można 
udzielić właśnie poprzez przekazanie 1%. 
Taką informację proszę przekazywać 
na adres scygan@dobczyce.pl Z góry 
dziękujemy za pomoc.
Paweł Rak – choruje na stwardnienie rozsiane; 
KRS: 0000338878 z dopiskiem Paweł Rak
Patryk Galia - chłopiec choruje na glejaka, 
przeszedł kosztowną protonoterapię, teraz 
potrzebuje rehabilitacji; KRS: 0000 420 987, 
cel szczegółowy:  „Dla Patryka” 
Natalia Piwowarczyk - od urodzenia cho-
ruje na przepuklinę oponowo – rdzeniową; 
KRS 0000069890, cel szczegółowy: Natalia 
Piwowarczyk
Dominik Wikar - w 2012 r. miał udar krwotoczny 
mózgu, którego przyczyną był tętniak mózgu. 
Dominik potrzebuje mozolnej i kosztownej 
rehabilitacji; KRS 0000186434, cel szczegó-
łowy: dla 241/W Dominik Wikar
Julia Misiarz - urodziła się z rzadkim scho-
rzeniem - Zespołem Retta. Julii potrzebna jest 
bardzo intensywna, codzienna rehabilitacja; 
KRS 0000037904, cel szczegółowy: 10268 
Misiarz Julia Janina 
Przedszkole Samorządowe nr 1 w Dobczycach 
- KRS 0000270261; cel szczegółowy: PS1 W 
DOBCZYCACH 7127
KS Raba Dobczyce - KRS 0000270261, cel 
szczegółowy: KS RABA DOBCZYCE 2850
Rokita Kornatka - KRS 0000229156
Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków 
ZS w Dobczycach - Stowarzyszenie Pomocy 
Szkole „Małopolska”; KRS 0000052078, cel 
szczegółowy: Zespół Szkół w Dobczycach
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ISPI-
NA - KRS 0000249501
ZHP Myślenice - drużyna w Dobczycach; KRS 
0000273492, cel szczegółowy: dla Hufiec ZHP 
Myślenice, 10 MGZ Mini Kinderki
Szkoła Podstawowa w Dziekanowicach
KRS 0000052078 cel szczegółowy: SP Dzie-
kanowice.
Konrad Haberkiewicz - walczy z nowotworem, 
potrzebuje pieniędzy na kosztowne leki i 
konsultacje lekarskie; KRS:0000358654, cel 
szczegółowy: Program Skarbonka - Konrad 
Haberkiewicz, 110774.

1 % można również przekazać jed-
nostkom OSP. Numer KRS jest ten sam 
dla wszystkich, ważne zatem, aby w celu 
szczegółowym zaznaczyć, której jedno-
stce przekazujemy procent, wpisując jej 
nazwę i adres.
Jednostki OSP - KRS: 0000 116212; cel 
szczegółowy: nazwa i adres jednostki OSP.

(B.P.)
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Zapraszamy do udziału w projekcie 
„Aktywni i potrzebni - Razem”. 

Projekt skierowany jest do osób lub 
rodzin zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które 
w pierwszej kolejności wymagają 
aktywizacji społecznej, w szcze-
gólności do osób doświadczają-
cych wielokrotnego wykluczenia; 
zamieszkałych na terenie Gminy 
Dobczyce. 

Nabór do projektu odbywa się 
co roku. Dla każdego uczestnika 
projektu opracowana zostaje przez 
pracowników socjalnych indywidu-
alna ścieżka reintegracji w ramach 
diagnozy indywidualnych potrzeb. 
Każdy z uczestników otrzymuje ofertę 
wsparcia odpowiadającą kompleksowo 
na jego potrzeby.

Co roku są realizowane formy 
aktywizacji wynikające z diagnozy 
oraz w oparciu o ścieżkę reintegracji, 
z uwzględnieniem diagnozy sytuacji 
problemowej, zasobów, potencjału, 
predyspozycji i potrzeb.

Uczestnicy projektu wyposażani 
są w szerokie kompetencje społeczne, 
zwłaszcza w zakresie zaradności, samo-
dzielności i aktywności społecznej, 
wzmocniona zostanie u nich zdolność 
podejmowania decyzji a także w uza-
sadnionych przypadkach podniesione 
zostaną ich kompetencje zawodowe 
(kursy zawodowe). Część uczestników 
poprzez udział w zorganizowanych 
stażach dostaje szansę do powrotu na 
rynek pracy. 

Rekrutacja uczestników będzie się 
odbywała do końca marca. Mogą do niej 
przystąpić: osoby bezrobotne lub bierne 
zawodowo i osoby niepełnosprawne 
lub z zaburzeniami psychicznymi  

– niezależnie od statusu, będą to osoby 
zarówno bezrobotne, bierne zawodowo 
i zatrudnione. 

Informacji udzielają pracownicy 
socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Dobczycach.

Projekt „Aktywni i potrzebni  
- Razem” realizowany jest w ramach 
9 Osi Priorytetowej Region spójny 
społecznie, Działania 9.1 Aktywna 
integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktyw-
na integracja – projekty konkursowe 
wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 jest 
realizowany w okresie 2016-2018.

(mgops)

Trwa nabór do pro-
jektu Aktywni i po-
trzebni - razem

- Powstanie żłobka już od dawna 
było jednym z priorytetów samorządu 
dobczyckiego, zapisanym w Strategii 
Gminy Dobczyce na lata 2016-2022 
oraz wynikał z prac nad Gminnym 
Programem Rewitalizacji, które roz-
poczęto już w roku 2016 – powiedział 
burmistrz Paweł Machnicki.

Projekt „Rozbudowa, modernizacja 
przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału 
żłobka” jest realizowany przez Gminę 
Dobczyce w ramach: Oś priorytetowa 
11. Rewitalizacja przestrzeni regional-
nej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, 
Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast 
średnich i małych, Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego, Regionalny 
Program Operacyjny Województwa 
Małopolskiego 2014-2020.

Koszty całkowite projektu: 5 679 833,52zł
Przyznane dofinansowanie: 4 246 037,59 zł

Wkład własny gminy: 1 433 795 zł
(B.P.)

Wizualizacja: ugim

Szczepienia uważane są za najlepszą 
profilaktykę, dlatego od 2008r. 

Gmina współfinansuje szczepienia 
ochronne przeciwko meningokokom. 
W 2017r. udzieliła Powiatowi Myśle-
nickiemu dotacji o łącznej sumie 
prawie 57 239 zł, współfinansując 
w ten sposób zadania starostwa  
w zakresie ochrony zdrowia. 

Na tę kwotę składają się: ok. 7 239 zł 
na szczepienia ochronne dzieci przeciw 
meningokokom i dziewcząt przeciw 
HPV oraz 50 tys. zł na dofinansowanie 
zakupu stołu operacyjnego dla szpitala. 
Dotacji udzielają też inne gminy.

Szczególnie niebezpieczne menin-
gokoki są chorobotwórczą bakterią 
wywołującą ciężkie zakażenia inwazyjne, 
takie jak: zapalenie opon mózgowo-

-rdzeniowych (ZOMR), czy sepsę 
(posocznicę). Kluczowe w przypadku 
zachorowania jest natychmiastowe 
rozpoczęcie leczenia. Jest ono znacz-
nie utrudnione, ponieważ pierwsze 
objawy choroby przypominają objawy 
przeziębienia. Na inwazyjną chorobę 
meningokokową może zachorować 
każdy. Najbardziej narażone są nie-
mowlęta i małe dzieci (do 2. r.ż.) oraz 
młodzi ludzie (między 15. a 24. r.ż.).

Więcej informacji na temat darmo-
wych szczepień na terenie naszej gminy 
uzyskać można u lekarza rodzinnego 
w NZ POZ DOB-MED oraz w NZOZ 
SPECJALMED.

(B.P.)

Centrum Usług Społecznych – Nasza 
Świetlica: umowa podpisana

Burmistrz Paweł Machnicki podpisał 
umowę z Zarządem Województwa 

Małopolskiego na dofinansowanie 
projektu rewitalizacyjnego o nazwie 
Centrum Usług Społecznych – Nasz 
Świetlica. Przypomnijmy, że oceniony 
pozytywnie wniosek Gminy Dobczy-

ce uzyskał kwotę dofinansowania o 
wartości 919 115 zł, co stanowi niemal 
93 proc. wartości zadania (całkowity 
koszt to 991 525 zł).

W budynku starej szkoły przy 
ul. Jagiellońskiej powstanie świetli-
ca, która rozpocznie działalność we 
wrześniu 2019 roku. Data planowanego 
rozpoczęcia wiąże się z koniecznością 
dostosowania obiektu do nowych 
potrzeb. Wniosek rewitalizacyjny na 
dofinansowanie modernizacji obiektu 

„Chirany” złożony został do Urzędu 
Marszałkowskiego i znajduje się na 
liście rezerwowej dofinansowanych 

projektów.
Świetlica, na której realizację 

środki są już zapewnione, wypełni trzy 
pomieszczenia w przestrzeni przyszłego 
Centrum Usług Społecznych. Placówka 
zapewni opiekę nad dziećmi i mło-
dzieżą z terenu naszej gminy w wieku 

6 – 18 lat. Świetlica 
zostanie odpowied-
nio zaaranżowa-
na i wyposażona,  
a prowadzone w niej 
działania opiekuń-
czo-wychowawcze 
świadczone będą na 
najwyższym pozio-
mie przez wykwa-
lifikowaną kadrę. 

Projekt dofi-
nansowany został 
w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020 w ramach 9. Osi Prio-
rytetowej Region spójny społecz-
nie, Działania 9.2 Usługi społeczne  
i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi 
społeczne i zdrowotne w regionie, Typ 
projektu: C - wsparcie dla tworzenia 
i/lub działalności placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzież.

O szczegółach projektu przeczytać 
można na: www.dobczyce.pl w zakładce 
Dla Przedsiębiorców – Centrum Usług 
Społecznych.

(B.P.)

Modernizacja przedszkola i budowa żłobka

Ponad 4 miliony złotych zdobyła 
Gmina Dobczyce na rozbudowę 

i modernizację Przedszkola Samo-
rządowego nr 3 w Dobczycach.

Budynek przedszkola wkrótce 

czeka generalny remont. Zmiana jego 
wyglądu, rozbudowa i poszerzenie 
funkcji o żłobek, to odpowiedź gminy 
Dobczyce na zapotrzebowanie miesz-
kańców na opiekę nad dziećmi poniżej 
3 roku życia.  

Przedszkole zostanie częściowo 
przebudowane, w taki sposób, że  
w części pomieszczeń na parterze 
powstanie żłobek. Pozostałe pomiesz-
czenia zostaną zmodernizowane  
i dostosowane do przyjęcia większej 
liczby dzieci, które będą mogły bawić 

się i uczyć w nowoczesnych salach  
z odpowiednim wyposażeniem. 

Łącznie przedszkole dostosowa-
ne będzie do prowadzenia siedmiu 
oddziałów. Jeden z nich przystosowany 

zostanie dla osób 
niepełnosprawnych 
i, wraz z oddziałem 
żłobkowym, zloka-
lizowany będzie na 
parterze. Pozostałe 
oddziały będą na 
piętrze budynku.

Dzięki dofi-
nansowaniu, dobu-
dowane zostanie 
skrzydło pełniące 
funkcję komunika-
cyjną. Obecny blok 

żywieniowy zostanie przeniesiony 
do części gospodarczej. Wydzielone 
zostaną dodatkowo dwie sale eduka-
cyjne, sala wielofunkcyjna 
(sala gimnastyczna), jadalnia 
oraz miejsca występów dla 
dzieci z pomieszczeniami 
pomocniczymi. Na zewnątrz 
budynku zmodernizowana 
zostanie część rekreacyjna 
dla dzieci, a furtka wejściowa 
przeniesiona zostanie do osi 
głównego wejścia.

Dobczycki samorząd zdobył ponad 4 mln zł

Gmina Dobczyce 
wspiera dotacjami  
powiat – na zdrowie!
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Z myślą o przyszłych pokoleniach

Eko-edukacja w szkołach
Dzieci i młodzież w szkołach  

z naszej gminy, odwiedzają 
pracownicy Urzędu, którzy prowa-
dzą krótkie zajęcia ekoedukacyjne.  
W styczniu odwiedzili SP w Dzieka-
nowicach oraz SP nr 1 w Dobczycach. 

Podczas pogadanek dzieci mają 

okazję dowiedzieć się nieco więcej 
na temat ochrony przyrody, a także 
codziennych niepozornych działań, 
które każdy z nas podjąć może w trosce 
o najbliższe środowisko. 

Ekodoradca wyjaśnia m.in. czym 
jest tajemniczy smog i w jaki sposób 
wpływa na nasze życie. Podpowiada 
również, w jaki sposób my – miesz-
kańcy możemy zadbać o zdrowie swoje 

i najbliższych, nie tylko chroniąc się 
przed jego szkodliwym działaniem, 
ale dokładając również małą cegiełkę 
w walce z nim.

Akcje edukacyjne prowadzone są  
w ramach projektu „Life” koordy-
nowanego przez Urząd Wojewódzki, 

którego partnerem jest gmina Dobczy-
ce. Liczymy, że edukacja wpłynie na 
wykreowanie zupełnie nowej świado-
mości w zakresie ochrony środowiska 
i zaowocuje zwiększoną dbałością  
o jego stan w przyszłych pokoleniach.

Warto przypomnieć, że gmina 
Dobczyce pozyskała również ponad 
2 mln zł dofinansowania na realizację 
dwóch projektów dotyczących wymiany 

pieców w domach prywatnych. Dzię-
ki nim stare źródła ciepła, opalane 
paliwami stałymi, będą zastępowane 
wysokosprawnymi, ekologicznymi 
kotłami z automatycznym podawaniem 
paliwa uniemożliwiającym spalanie 
odpadów lub na kotły gazowe. 

Zainteresowanie dofinansowaniem 
do wymiany pieców wśród mieszkańców 
było duże. W naborze prowadzonym 
przez gminę wpłynęło ponad 300 
ankiet. Środki dotacyjne województwa 
pozwolą na dofinansowanie wymiany 
około 160 pieców w gospodarstwach 
domowych.

Każdy, kto chciałby zgłębić wiedzę 
na temat sposobów palenia ograniczają-
cych niską emisję pyłów i spalin, może 
skorzystać ze specjalnie przygotowanych 
zakładek na stronie gminy, dostępnych 
na: www.dobczyce.pl/ochrona-powie-
trza.html Tam porównywane są kotły 
ekologiczne, tam też można dowiedzieć 
się, gdzie sprawdzić jakość powietrza. 

W kwestiach ochrony powietrza 
doradza również ekodoradca, z którym 
skontaktować można się telefonicznie 
(12/372 17 77), mailowo (gmurzyn@
dobczyce.pl) oraz osobiście (UGiM, 
pok. 216).

(B.P.)
Fot. ze zbiorów ugim

Mury pną się do góry

Imponująco prezentuje się budo-
wa szkoły w Dziekanowicach, 

nad którą prace rozpoczęły się we 
wrześniu ubiegłego roku. Szybki 

przebieg robót bardzo cieszy. Na 
zdjęciach dostrzec można budy-
nek szkoły, a tuż obok budynek 
oddziału przedszkolnego. Obiekt 
będzie nowoczesny, spełniający 
współczesne normy, w tym również 
związane z oszczędnością energii.

Obecnie prowadzone prace obej-
mują budowę szkoły z wewnętrz-
nymi instalacjami oraz zewnętrzną 
infrastrukturą techniczną, do stanu 
surowego zamkniętego. Jest to naj-
większa inwestycja w sektorze oświaty 
prowadzona przez gminę Dobczyce. 
Wartość prac wynosi 4 668 604 zł  
w tym obok środków gminy, dotacja 
z MSWiA w wysokości 1 544 000 zł.

Inwestycja ma na celu poprawę 
warunków nauczania i bezpieczeństwa 
podopiecznych placówki. Obecnie 
dzieci uczą się w trzech budynkach, 

dwóch sąsiadujących ze sobą 
w Dziekanowicach oraz przed-
szkolu zlokalizowanym w Sie-
rakowie. Szkoła wykorzystuje 
również salę w strażnicy OSP 
Dziekanowice. 

Trwają także intensywne 
prace przy rozbudowie szkoły 
podstawowej w Brzączowicach. 
W ostatnim czasie zamontowa-
ne zostały m.in. okna, w oczy 
rzuca się również konstrukcja 

więźby dachowej. Prace ze względu 
na sprzyjającą pogodę realizowane są 
sprawnie, a budynek z dnia na dzień 
zmienia swoje oblicze.

Rozbudowa szkoły pozwoli na 
zapewnienie wszystkim dzieciom 
z licznego obwodu SP Brzączowice 
godnych warunków do nauki, a dzie-
ciom w wieku przedszkolnym zapewni 
wystarczającą ilość miejsc. Rozbudowa 
szkoły w Brzączowicach jest obok 
budowy szkoły w Dziekanowicach 
największą inwestycją w zakresie 
oświaty i edukacji w naszej gminie. 

Koszt rozbudowy finansowany  
z budżetu gminy to 2 835 884 zł.

Tekst i foto: (B.P.)

Choć rekrutacja do przedszkoli 
i szkół w gminie Dobczyce 

na rok 2018/2019 rusza dopiero 12 
marca, już dziś warto zapoznać się 
z zarządzeniem Burmistrza, które 
określa terminy naboru i weryfi-
kacji wniosków oraz z zasadami 
obowiązującymi przy rekrutacji.

Obecnie trwa przyjmowanie dekla-
racji od rodziców dzieci, które już 
uczęszczają do przedszkoli. Przypomi-
namy, że dzieci, które będą kontynuować 
edukację przedszkolną w dotychcza-
sowym przedszkolu, nie biorą udziału 
we właściwej rekrutacji. Wystarczy, że 
ich rodzice złożą deklarację dotyczącą 
dalszego uczęszczania dziecka do 
danego przedszkola. Natomiast rodzice, 
którzy chcą po raz pierwszy zapisać 
dziecko do przedszkola lub zmienić 
placówkę, mogą już się zapoznać  
z nowymi kryteriami naboru na rok 
szkolny 2018/2019.

W przypadku przedszkoli rodzice 
mają prawo składania wniosków do 
dowolnej liczby przedszkoli/oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych, które prowadzą postępowanie 
rekrutacyjne, w preferowanej przez 
siebie kolejności (zaznaczając we wnio-
sku kolejność wybranych przedszkoli/
oddziałów przedszkolnych).

Do klasy pierwszej szkoły podsta-
wowej ogólnodostępnej prowadzonej 
przez gminę przyjmuje się z urzędu 
dzieci zamieszkałe w obwodzie danej 
szkoły podstawowej na podstawie zgło-
szenia rodzica lub opiekuna prawnego 

– obwody szkół podstawowych określone 
zostały w Uchwale nr XXXIV/219/17 
Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 
22 lutego 2017 r. w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół podstawo-
wych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego wprowadzonego ustawą 
Prawo oświatowe.

Więcej informacji na stronie urzędu: 
www.dobczyce.pl w zakładce: Zasady 
rekrutacji do szkół i przedszkoli.

(B.P.)

Zasady rekrutacji 
do szkół  
i przedszkoli

Inwestycje w oświatę w gminie Dobczyce Znamy już tegoroczne 
gwiazdy Dni Dobczyc

Tradycyjnie w lipcu mieszkańcy 
gminy świętować będą dni mia-

sta. Obok wielu atrakcji, które jak 
każdego roku towarzyszą Dniom 
Dobczyc, na scenie nie zabraknie 
występów miejscowych zespołów 
i gwiazd. A my już dzisiaj wiemy, 
kim będą gwiazdy tegoroczne.

W tym roku w piątek będziemy, 
wraz z zespołem Weekend, śpiewać 
przebój wszystkich dyskotek „Ona 
tańczy dla mnie”. W sobotę do zaba-
wy porwie folkowy zespół Baciary.  
W niedzielę wisienką na torcie i ucztą 
dla fanów alternatywnego rocka będzie 
koncert Myslowitz.

Organizatorem Dni Dobczyc jest 
Izba Gospodarcza Dorzecza Raby we 
współpracy z urzędem gminy (Biuro 
Promocji, Referat Gospodarki Komu-
nalnej) oraz MGOKiS. Izba działa na 
podstawie umowy z gminą, która wnosi 
swój wkład finansowy do realizacji 
przedsięwzięcia.

(B.P.)

I Dobczycka Gala 
Sportu

Zapraszamy na pierwsze takie 
wydarzenie! I Dobczycka Gala 

Sportu będzie okazją do sportowego 
podsumowania roku w naszej gmi-
nie oraz prezentacji stowarzyszeń  
i klubów sportowych. 

Podczas gali burmistrz Paweł 
Machnicki wręczy tegoroczne nagrody 
i stypendia Burmistrza w dziedzinie 
sportu. 

Zapraszamy 2 marca o godz.  
17. do auli RCOS w Dobczycach. Orga-
nizatorami gali są: Gmina i Miasto 
Dobczyce, Miejska Biblioteka Publiczna 
w Dobczycach oraz Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach.

(B.P.)



7TAPETA 2(178)/2018 

z życia gminy

„Trampolina do przyszłości” 

Zapraszamy do udziału w projek-
cie „Trampolina do przyszłości 

- program zwiększający możliwości 
zatrudnienia osób młodych”. 

Celem projektu jest zwiększenie 
możliwości zatrudnienia osób mło-
dych od 15 do 29 roku życia z terenu 
powiatów: bocheńskiego, krakowskie-
go, miechowskiego, myślenickiego, 
proszowickiego, wielickiego, którzy: 
pozostają bez pracy, nie kształcą się  
i nie uczestniczą w szkoleniu poprzez 
indywidualną i kompleksową aktywi-
zację edukacyjno-zawodową.

W ramach programu oferowane 
będą: wsparcie aktywizacyjno-do-
radcze, indywidualne poradnictwo 
zawodowe; szkolenia dostosowane do 
potrzeb kandydatów i rynku pracy; staże 
zawodowe (3 miesiące); bony stażowe, 
zasiedleniowe; pośrednictwo pracy.

W ofercie projektu jest m.in.: 
stypendium szkoleniowe i stażowe, 
zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, 

ubezpieczenie NNW, poczęstunek  
w trakcie zajęć, zwrot kosztów opieki 
nad dzieckiem podczas udziału w zaję-
ciach, opracowanie Indywidualnego 
Planu Działania, opracowanie CV 
i listu motywacyjnego, prezentację 
metod i narzędzi poszukiwania pracy, 
materiały edukacyjne i szkoleniowe, 
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zainteresowani projektem mogą 
uzyskać informacje w Interkadrze Sp. 
z o.o. ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków: 
tel. 12/290 22 44, e-mail: trampolina@
interkadra.pl

Projekt realizowany jest w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edu-
kacja Rozwój 2014-2020, Oś Prioryte-
towa I Osoby młode na rynku pracy, 
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych 
pozostających bez pracy na regional-
nym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 
Wsparcie udzielane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

(Red.)

Nakręcamy się na Speed-ball – to 
tytuł projektu, który realizowany 

będzie przez dobczycką młodzież  
w ramach programu „Równać 
Szanse”. Program ten będzie  
w Dobczycach realizowany po raz 
pierwszy. Twórcą Programu jest 
Polsko-Amerykańska Fundacja 
Wolności, a prowadzi go Polska 
Fundacja Dzieci i Młodzieży.

Idea programu oparta jest na zaan-

gażowaniu i samodzielności młodych 
ludzi. To oni właśnie spotkali się  
z burmistrzem Pawłem Machnickim, 
aby omówić swoje plany dotyczące 
realizacji projektu.
- Tutaj nie ma miejsca na gotowe  
i zaplanowane przez dorosłych dzia-
łania na rzecz młodzieży – podkreśla 
Izabela Janczak-Bizoń ze Stowarzyszenia 
Sportownia. - W tym programie to 
młodzi są inicjatorami, realizatorami 
i sprawcami działań. Oni planują, oni 
decydują. Samodzielność młodzieży, 
szansa na to by mogli się sprawdzić  
w różnych zadaniach - to idea pro-
gramu. Na finale młodzi muszą zyskać 
poczucie, że zrobili coś nowego, 
ważnego i dającego pewność siebie. 

Głównym tematem rozmów były 

działania, które będą realizowane 
do sierpnia. Młodzież opowiedziała  
o zadaniach, które są dla nich ważne: 
sondaż społeczny wśród mieszkań-
ców, otwarte pokazy speed-ball dla 
rodzin, impreza finałowa połączona  
z zawodami, pozyskiwanie sojuszników 
i partnerów w lokalnym środowisku. 
W spotkaniu uczestniczyli: Adam 
Urbaniak, Natalia Ślęczka, Krystian 
Wesołowski i Mikołaj Dziadkowiec. 

B u r -
mistrz Mach-
nicki pytał  
o różne rze-
czy, ciekawy 
był motywa-
cji grupy do 
podjęcia się 
samodzielne-
go prowadze-
nia projektu. 
- Chcemy 
z a r a z i ć 
innych naszą 
pasją, a żeby 

to zrobić musimy włożyć ten projekt 
czas i serce oraz znaleźć wsparcie  
i sojuszników - pokreślił w rozmowie 
Krystian Wesołowski. 

Finałem rozmów był patronat nad 
projektem, którego udzielił burmistrz, 
deklaracja wsparcia w działaniach 
promocyjnych oraz udostępnienie 
przestrzeni na spotkania organizacyjne 
młodzieży.
- Jestem zadowolona. Stres był, ale 
daliśmy z siebie wszystko a pomysły, 
które przedstawiliśmy spodobały się 
panu burmistrzowi. Liczę na więcej 
takich spotkań w tak miłej atmosferze 
- relacjonowała po spotkaniu Natalia 
Ślęczka.

Tekst i foto: Stowarzyszenie 
Sportownia

Noworoczne spotkanie Koła Emerytów 
i Rencistów

Trwa budowa chodnika wzdłuż ul. Myślenickiej

Trwa realizacja pierwszego etapu 
długo wyczekiwanej inwestycji - 

wzdłuż drogi wojewódzkiej budowany 

jest chodnik, który zapewni bezpie-
czeństwo pieszym poruszającym się 

ruchliwą ul. Myślenicką.
Zadanie to Gmina Dobczyce 

przejęła do realizacji od Województwa 
Małopolskiego.

Wartość I etapu 
inwestycji to prawie 
500 tys. zł. Gmina 
pokrywa 50 proc. 
kosztów, pozostałe 
50 proc. pokrywa 
Zarząd Dróg Woje-
wódzkich.

Wykonawcą 
robót jest firma 

„SAMBUD” Józef 
Paryl z Węglówki.

Tekst i foto: (B.P.)

Bezpłatne badania USG tarczy-
cy w Dobczycach
W związku z obchodami Świa-

towego Dnia Zdrowia, które 
przypadają na 7 kwietnia (sobota), 
nowe Gabinety Lekarskie w Dob-
czycach (Rynek 19) organizują akcję 
wczesnego wykrywania chorób 
tarczycy.

W ramach akcji będzie można 
wykonać nieodpłatnie badanie USG 
tarczycy oraz skorzystać z porady 
endokrynologa. Do skorzystania  
z bezpłatnych badań szczególnie zachę-
camy osoby dotychczas nieleczone na 
schorzenia tarczycy.

Aby skorzystać z akcji, należy 
wcześniej zarejestrować się telefonicznie 
pod numerem 533 323 211. Rejestracja 
telefoniczna w ramach tej akcji będzie 
aktywna tylko w poniedziałek 26 
marca. w godzinach od 10. do 12. Ilość 
miejsc ograniczona. Na konsultację 

endokrynologiczną należy zgłosić się 
z aktualnym wynikiem badania TSH 
(nie starszym niż 1 miesiąc). 

Choroby tarczycy należą do najczęst-
szych schorzeń endokrynologicznych. 
Schorzenia tego gruczołu to olbrzymi 
problem, z którym boryka się ponad 
300 mln ludzi na całym świecie. 

W Polsce obecnie dotyczą one ok. 
22 proc. populacji. Co ciekawe – 50 
proc. z tych osób nie wie, że jest chora. 
Tymczasem nieleczona choroba tarczycy 
prowadzi do obniżenia jakości życia, 
pogorszenia samopoczucia, a niekiedy 
bardzo poważnych i trwałych zaburzeń 
zdrowotnych - stąd tak istotne jest ich 
wczesne rozpoznanie i podjęcie leczenia.

Więcej informacji na stronie inter-
netowej gabinetów lekarskich www.
sonalmed.pl

(Red.)

Dobczycka młodzież będzie realizować 
program „Równać Szanse”

W strażnicy OSP w Dobczycach 
odbyło się spotkanie członków 

Koła Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Dobczycach. 

W spotkaniu uczestniczyli również 
ksiądz proboszcz Kazimierz Tura-
kiewicz, burmistrz Paweł Machnicki, 
przedstawicielka Oddziału Rejonowego 
w Myślenicach Irena Pitala, sponsor 
dotychczasowych spotkań, właściciel 
Piekarni-Cukierni Złoty Kłos, Włady-
sław Brożek, młodzież pomagająca w 
obsłudze. 

Spotkanie było okazją do złożenia 
sobie serdecznych życzeń noworocz-
nych. Burmistrz przedstawiłplany 
inwestycyjne na ten rok i zbliżające się 
lata, Irena Pitala zapoznała wszystkich  
z działalnością Zarządu Koła. 

Ponieważ dobiegła końca kadencja 
obecnego zarządu dobczyckiego Koła, 
zaproponowano i przegłosowano wnio-
sek, by nie zmieniać dotychczasowego 
składu. Przegłosowano, aby obecny 
Zarząd pozostał na kolejną kadencję.

(Red.) 

Laura już po operacji!
Laura Kurowska z Krzyszkowic, 

dla której Jadwiga Daniek-Salawa 
napisała „Grudniowe opowieści dla 
Laury”, dochód ze sprzedaży której 
został przekazany na leczenie dziew-
czynki, jest już po operacji w Stanach. 
I ma się dobrze. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim Państwu za pomoc, którą 
Laura otrzymała od Was. 

Akcja „Grudniowe opowieści 
dla Laury” przyniosły 5319.58 zł, 

które w całości zostały przeznaczo-
na na koszty związane z wyjazdem  
i operacją dziewczynki w Stanach.  
W akcję oprócz organizatorów i autorów 
książeczki zaangażowani byli: Miejska 
Biblioteka Publiczna w Dobczycach, 
SP w Kornatce, PS nr 3 w Dobczycach, 
SP  w Bęczarce, PS w Gdowie

Jeszcze raz z całego serca dzięku-
jemy za każdą kwotę.

Laura z rodzicami, autorzy 
książeczki i organizatorzy
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Piękny koncert Zespołu Pieśni i Tańca 
„Dobczyce”

Kalejdoskop barw
Tego wieczoru scena przepełniona 

była kolorami. Barwne stroje 
wirowały we wspaniałym tańcu, 
ciesząc oczy widowni, która zapeł-
niła po brzegi aulę Regionalnego 
Centrum Oświatowo–Sportowego 
im. Burmistrza Marcina Pawlaka. 

Kalejdoskop barw „wędrował” po 
całym kraju, pokazując nam piękno 
polskiego folkloru. 

Mogliśmy więc oglądać cudow-
nego krakowiaka, tańce 
śląskie, rzeszowskie, 
lubelskie i łowickie.  
A wszystko to zaprezen-
towane przekrojowo przez 
grupy Zespołu Pieśni 
i Tańca Dobczyce, od 
najmłodszych, niezwykle 
uroczych i profesjonal-
nie przygotowanych, 
kilkuletnich tancerzy po 
najstarszą, doświadczoną 
grupę, stanowiącą trzon 
zespołu.

Koncert rozpoczął 
zmysłowy walc w wyko-
naniu Dominiki Targosz i Dawida 
Ryskali do muzyki, którą napisał spe-
cjalnie dla Dominiki, zaprzyjaźniony 
muzyk z Włoch Giuseppe Aprea.

Finałem tej muzycznej uczty był 
„Kalejdoskop barw” w wykonaniu całego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Dobczyce”.

Za sukcesem koncertu i działalności 
zespołu, oprócz wspaniałych tancerzy, 
prowadzonych przez Adriana Kulika – 
dyrektora zespołu, stoi również, powstała  

w 2015r. kapela, kierowana przez 
Paulinę Karp. Młodzi muzycy wraz 
z panią Pauliną, z gościnnym udzia-
łem Moniki Gubały (dyrektor Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Dobczycach)  
i Małgorzaty Marchwianej, dali piękny 
koncert, wspaniale uzupełniając występ 
zespołu. Nad wokalną częścią koncertu 
czuwała Zofia Kozioł.

Prowadzący Adrian Kulik przed 
każdym występem opowiadał o kul-
turze i strojach z danego regionu. 
Podczas koncertu tancerze Zespołu 
po raz pierwszy zaprezentowali się 
w zakupionych w 2017r. z dotacji  
gminy Dobczyce, niezwykle pięknych 
i barwnych kostiumach łowickich.  
O przygotowanie wszystkich strojów 
zadbała, zaprzyjaźniona z zespołem, 
Danuta Urbanik.

Koncert „Kalejdoskop barw” był 
ponad godzinnym spektaklem, cieszą-
cym zarówno oko i ucho, zakończonym 
owacjami na stojąco. Z niecierpliwością 
czekamy na kolejne występy Zespołu 
Pieśni i Tańca Dobczyce.

(Red.)
Fot. ze zbiorów ugim

W sport i w kulturę - gmina inwestuje 
w dobczyckie zespoły 

Rozwój ciała i ducha – to przyszłość 
najmłodszych mieszkańców 

Gminy Dobczyce, w którą inwestu-
je samorząd. To nie tylko dotacje 
w ramach otwartych konkursów 
grantowych w dziedzinie kultury  
i sportu, ale także dotacje bezpośred-
nie, których gmina udziela klubom 
sportowym i zespołom. 
KS „Raba”

KS „Raba” Dobczyce to największy 
klub sportowy działający na terenie 
naszej gminy, który w realizacji działań 
sportowych nieustannie wspierany jest 
przez Gminę Dobczyce. Tylko w 2017 
roku dotacja z budżetu gminy wyniosła 
113 000 zł, a we wcześniejszych latach 
wsparcie finansowe utrzymywało 
się na równie wysokim poziomie:  
w 2015: 95 000 zł (dotacja) + 159 947 
zł (nakłady inwestycyjne) razem 254 
947 zł.; w 2016: 110 000 zł (dotacja) 
+ 109 169 zł (nakłady inwestycyjne ) 
razem 219 169 zł.

Łączna wartość nakładów inwesty-
cyjnych na budynek klubowy, oddany 
w 2016 roku, to kwota 1 918 786 zł.

KS „Raba” Dobczyce prowadzi 
treningi, zajęcia sportowe i rekreacyj-
ne dla dzieci i młodzieży, a drużyny 
piłkarskie uczestniczą w rozgrywkach 
ligowych. W okresie ferii zimowych 
i letnich klub zajmuje się również 
organizacją czasu wolnego dzieci  
i młodzieży. W 2017 roku, w ramach 
klubu działało 16 grup, które skupiały 
w sumie 267. zawodników. W ciągu 
ubiegłego roku zawodnicy odbyli  
w sumie 1240 treningów.

Kluby sportowe, działające na 
obszarze gminy, niedziałające w celu 
osiągnięcia zysku, mogą otrzymy-
wać dotację celową z budżetu gminy,  
z zastosowaniem przepisów ustawy  
o finansach publicznych. W myśl art. 
28 ust. 2 Ustawy o sporcie dotacja ma 
służyć: realizacji celu publicznego 
i może być przeznaczona w szcze-
gólności na: realizację programów 
szkolenia sportowego, zakup sprzę-
tu sportowego, pokrycie kosztów 
organizowania zawodów sportowych 
lub uczestnictwa w tych zawodach, 
pokrycie kosztów korzystania z obiek-
tów sportowych dla celów szkolenia 

sportowego, sfinansowanie stypendiów 
sportowych i wynagrodzenia kadry 
szkoleniowej; jeżeli wpłynie to na 
poprawę warunków uprawiania sportu 
przez członków klubu sportowego, 
który otrzyma dotację, lub zwiększy 
dostępność społeczności lokalnej do 
działalności sportowej prowadzonej 
przez ten klub.

Jak z każdej dotacji ze środków 

publicznych, klub powinien się pre-
cyzyjnie rozliczyć.
Zespół Pieśni i Tańca 
Dobczyce

W 2017 roku z budżetu gminy na 
rzecz funkcjonowania zespołu prze-
znaczone zostały środki w wysokości 
106 163, 33 zł. 

Dotacja dla Stowarzyszenia Wspie-
rania Kultury „CHARSTEK” na 
zadanie „Upowszechnianie Polskich 
Tańców Narodowych w formie towa-
rzyskiej poprzez rywalizację sportową”:  
5 tys. zł. Dotację przeznaczono na 
zorganizowanie XI Wojewódzkiego 
Turnieju Tańców Polskich „O Puchar 
Burmistrza Dobczyc”. Dla Stowarzysze-
nia przekazano też dotację na zadanie 

„Łowiczanka jestem, czyli pieśni i tańce 
z regionu Łowickiego w Dobczycach”: 
13 000,00 (wydatkowano 12 275,25 
zł). Dotację przeznaczono na zakup  
6 kompletów łowickich strojów damskich 
oraz zorganizowanie koncertu, w trakcie 
którego stroje zostały zaprezentowane 
szerszemu gronu odbiorców.

Razem dotacje przyznane przez 
Gminę Dobczyce 18 000,00 zł – wyko-
rzystane: 17 275,25 zł

Zatrudnienie instruktorów w oparciu 
o umowę zlecenie i usługi (choreograf, 
instruktor wokalu, akompaniator, 
instruktor dla nowo wstępujących do 
Zespołu, szef kapeli) – kwota 74 924 zł;

Zakup usług (transport, akredy-
tacje na turnieje, naprawa strojów, 
regeneracja obuwia, ubezpieczenie, 
itp.) – kwota 7 201,59 zł.

Zakupy (obuwie, koszule, halki, 
itp.) – kwota 6 762,49 zł.

Razem łączny koszt utrzymania 
Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce  
w 2017 roku przez MGOKiS z dotacji 
gminy wyniósł: 88 888,08 zł.

(B.P.)

„Kalejdoskop barw”, w wykonaniu zespołu Pieśni 
i Tańca Dobczyce to był wspaniały koncert, pełen 
werwy, naturalnego wdzięku dzieci i młodzieży 
wspartego profesjonalizmem muzyków z kapeli, 
choreografów, instruktorów oraz tych tancerzy 
i śpiewaków, którzy z zespołem pracują już od 
dawna. Gratuluję występującym i dziękuję za 
ogrom pracy, włożone serca, godziny treningu 
i przygotowań, pokonanie wszelkich trudności 
technicznych. Dziękuję instruktorom, gronu 
rodziców, tak mocno wspierających działalność 
zespołu. Gratuluję także licznego grona przy-
jaciół i sponsorów.

burmistrz Paweł Machnicki
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w kręgu kultury

zimowe igrzy-
ska olimpijskie. 
Młodzi spor-
towcy poznali  
i uczestniczyli 
w zimowych 
dyscyplinach  

- był wyjazd na 
mecz ligi hokeja 
do Nowego Tar-
gu, zajęcia na 
stoku narciar-

skim, na lodowisku, a także trening 
pokazowy curlingu. Nie zabrakło także 
wizyt w kinie oraz parku trampolin. 
Kolejną atrakcją był całodniowy wyjazd 
do Wisły - rodzinnej miejscowości 
Adama Małysza. Tam dzieci zoba-

czyły skocznię narciarską, a także  
w specjalnym muzeum, wszystkie 
trofea, które w swojej karierze zdobył 

„Orzeł z Wisły”. 
Całość Olimpijskich Ferii podsu-

mowała... mini olimpiada, która odbyła 
się w ostatni dzień. Młodzi sportowcy,  
w specjalnie przygotowanych olim-
pijskich koszulkach, zagrali mecze 
hokeja a także zaliczyli... imitacje skoku 
narciarskiego, a także przejażdżkę bob-
slejem. Na koniec każdy z uczestników 
otrzymał pamiątkowy medal. 

(Red., MBP, PP)
Fot. mgokis, KS Raba, MBP

Ferie w Dobczycach

Konkursy, zabawy, 
przygody
Ferie w domu nie muszą być nudne. 

Zwłaszcza, kiedy na najmłod-
szych i starszych uczniów czekają 
propozycje, które przygotowały 
dobczyckie placówki oświatowe  
i kluby sportowe.

Kolorowe ferie  
w ośrodku kultury

Każdego roku, dzieci które ferie 
zimowe spędzają w domach, mogą 
liczyć na ofertę Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu. Podobnie, 
jak w latach ubiegłych, tak i w tym 
roku nie zabrakło zajęć plastycznych, 

ciekawych zabaw integracyjnych,  
a dla najmłodszych przygotowano 
ofertę kinową. 

W ramach zajęć plastycznych, 
dzieci tworzyły kukiełki, mozaiki  
z makaronu, czy też kolorowe walen-
tynki. Nie zabrakło zajęć z ceramiki. 

Stacja Event zaprosiła dzieci do 
podróży statkiem pirackim i do słod-
kiego świata czekolady. Dzieci opano-
wywały sztuczki pirackie, uczyły się 
sztuki tatuażu, poszukiwały złotych 

monet. W czekoladowej krainie dzieci 
uczyły się sztuki malowania czekoladą, 
wybierano Miss i Mistera Czekolady, 
poszukiwano czekoladowego łasucha. 

Profesjonalni podróżnicy przy-
gotowali zajęcia, w ramach których 
najmłodsi mogli się przenieść do dzikiej 
Afryki, na Madagaskar, do Chin czy 
do krainy Indian. Poznawali zwyczaje, 
ubiór, codzienność i tradycje krajów, 
w których gościli.

Ferie ze zwierzakami 
w bibliotece

Nasza biblioteka przygotowała 
coś specjalnego 
dla swoich czy-
telników. Łącz-
nie w czasie 41. 
godzin w trakcie 
23. spotkań, wzięło 
udział aż 415 osób. 
Dzieciaki wciąż 
zbierają zwierza-
ki, a podczas ferii 
miały także moż-
liwość dowiedzieć 
się czegoś więcej 

o nich na spotkaniach pt. „W krainie 
zwierząt” oraz „Zwierzęcych zagadkach 
i łamigłówkach”. Poza tym czekała 
na nich dobra zabawa i ruch podczas 
zajęć „Żyrafie animacje”. 

„Muzyka z pandą” to spotkania umu-
zykalniające dla naszych bibliotecznych 
maluszków i ich rodziców, które odbyły 
się dwukrotnie. Dla tych, którzy lubią 
śpiewać zaproponowaliśmy karaoke. 
Teatrzyk Kamishibai, tak lubiany wśród 
dzieci, także znalazł swoje miejsce  

w naszym grafiku. Tym razem, oprócz 
wysłuchania ciekawej opowieści, uczest-
nicy stworzyli swoją własną ilustrację. 
Przygotowaliśmy prawdziwie „Dziki 
wieczór w bibliotece”. Dzieci przebrane 
za zwierzęta wzięły udział w zabawach 
i kalamburach, aż 
do 22. 

Nie zabrakło 
oczywiście tur-
niejów pełnych 
wrażeń i emocji. 
Tym razem były 
to Turnieje Fifa 
i World of Tanks. 
Ogromnym zain-
teresowaniem cie-
szyły się Warsz-
taty z nowymi 
Robotami Photon, które odbyły się 
aż 9 razy. Mali i dorośli kibice Wisły 
Kraków wraz z Klubem Kulturalne-
go Kibica pojechali na sobotni mecz  
z Arką Gdynią. Ferie ze zwierzakami, 
były bardzo intensywne, ale przynio-
sły dużo radości, uśmiechu  i wielkiej 
satysfakcji. Dziękujemy.

Olimpijskie ferie  
z Rabą

Strzałem w dziesiątkę był zor-
ganizowany przez Rabę Dobczyce 
obóz dochodzeniowy dla blisko stu 
dzieci! Tematem przewodnim były 

Dzień babci i dziadka dla każdego 
malucha jest wielkim wydarzeniem. 
Babcie i dziadkowie to w ich życiu 
bardzo ważne osoby – a wystąpić 
przed nimi, usłyszeć gromkie brawa 
i wręczyć wzruszonym dziadkom 
własnoręcznie wykonany prezent – to 
wydarzenie szczególne dla wszystkich. 

Ten wyjątkowy dzień świętowały 
wszystkie przedszkola i oddziały 
przedszkolne z gminy Dobczyce. 
Nie zabrakło obchodów w szkołach 
podstawowych. 

W tym roku z uroczysto-
ściami z okazji Dnia Babci  
i Dziadka zadebiutowała dobczycka 
SP nr 2. Najmłodsi uczniowie szkoły 
przygotowali wspaniałe występy: 
tańczyli, śpiewali, recytowali. 

SP nr 1 z Dobczyc przygotowała 
Ekologiczny Dzień Babci i Dziadka. 
Dziadkowie obejrzeli program opo-
wiadający o tym, jak należy dbać  
o przyrodę oraz wzięli udział w kon-
kursie „Jaka to Eko-Melodia”.

(Red.)

Święto Babć i DziadkówNiezwykli goście w dobczyckiej Jedynce

W murach naszego przedszkola 
gościliśmy kolejnych absol-

wentów. 
Monika Wójtowicz opowiadała 

przedszkolakom o swoim dzieciństwie. 
Obecnie pasjonuje się podróżami do 
Egiptu. Pokazując zdjęcia, przedstawiła 

ciekawe miejsca, które udało jej się 
zwiedzić.

Następnym gościem był wicestarosta 
Tomasz Suś. Przedstawił prezentację 

„Witajcie w mojej bajce” i wspominał 
swoje dzieciństwo oraz mówił o róż-
norodnych pasjach. Pan Tomasz opo-

wiadał również, 
czym zajmuje się 
obecnie.

K o l e j n ą 
absolwentką 
była Marta Jeż 
Jamka - pielę-
gniarka myśle-
nickiego szpitala, 
oddz. chirurgii 
u razowo - or-
topedycznej.  
W formie warsz-
tatowej pokazała 
namiastkę swojej 
pracy i zaintere-
sowań zawodo-
wych.

Ciekawą pasją podzielił się z nami 
Sebastian Kasprzyk – uczestnik biegów  
z przeszkodami- Mistrz Europy w biegach 
OCR w kategorii 19-24 na dystansie 4 km. 
Prezentując film z Mistrzostw Europy  
w Holandii pokazał dzieciom, jaki trud 
i wysiłek wkłada w osiąganie swoich 
życiowych celów.

Jednym z najmłodszych dotych-
czas absolwentów, których mieliśmy 
zaszczyt gościć był Rafał Jękot - sędzia 
piłkarski, który w ciekawy sposób 
opowiadał o swoich zainteresowaniach 
oraz zachęcał dzieci do aktywności  
i czynnego uprawiania sportu. Na koniec 
przeprowadził konkurs na temat wiedzy 
o piłce nożnej i zawodzie sędziego.

Każda z przybyłych osób w róż-
norodny, a zarazem ciekawy sposób 
ukazała jak ważne są marzenia. Warto 
je spełniać mimo napotykanych trud-
ności i przeciwności losu.

Dziękujemy wszystkim za czas 
który zechcieli nam poświęcić. Były 
to dla nas i naszych przedszkolaków 
chwile niezwykłe.

Tekst i foto: B.B.
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Grupy Kolędnicze z nagrodami

46. Karnawał Góralski w Buko-
winie dobiegł końca, a nasze 

grupy kolędnicze z sukcesem zapre-
zentowały się w organizowanym  
w ramach karnawału Ogólnopolskim 
Konkursie Grup Kolędniczych  
– Szopka z lalkami z Dobczyc oraz 

Pasterze z Burletki wywalczyły 
Brązową Rozetę. Podczas trzydnio-
wego karnawału zaprezentowało 
się w Bukowinie w sumie 50 grup 
kolędniczych z całej Polski. 

Sukcesem zakończył się także 
występ naszej młodszej grupy. Podczas 

21. Pastuszkowego Kolędowania, czyli 
Ogólnopolskich Spotkań Dziecięcych 
i Młodzieżowych Grup Kolędniczych 
w Podegrodziu, Młodzieżowa Grupa 
Kolędnicza z Rajem zdobyła drugie 
miejsce. 

Opiekunami grupy są znani  
w Dobczycach z podtrzymywania 
tradycji kolędniczych - Elżbieta  

i Stanisław Żuławińscy. 
Grupa Kolędnicza z Rajem 

w składzie: Dawid Topa, Michał 
Topa, Michał Kopta, Dawid Olesek, 
Andrzej Klimala, Marcin Klima-
la oraz Radosław Jaroś startowali  
w kategorii grup młodzieżowych, jako 
jedyna grupa z powiatu myślenickiego.

(Red.)
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ze szkolnej ławy

Z „Księgi protokołów z posiedzeń 
Grona Nauczycielskiego Szkoły Żeń-
skiej w Dobczycach od 1903 do 1913” 
czerpiemy informacje o szkole, w której 
uczyły się nasze prababki w zaborze 
austriackim, za panowania Francisz-
ka Józefa. Szkoła żeńska mieściła 
się wraz ze szkołą męską w jednym 
budynku przy ulicy Jagiellońskiej, 
który został wybudowany w 1892 roku. 
Jednak już kilka lat później okazał się 
zbyt mały, by pomieścić wszystkich 
uczniów. Próbowano rozwiązać ten 

problem poprzez wprowadzenie nauki 
na dwie zmiany: pierwsza zaczynała się  
o 8., druga o 13. Wynajęto dodatkową 
salę lekcyjną, a początek lekcji prze-
sunięto na godzinę 7. W 1907 roku 
inspektor szkolny wizytujący szkołę 
żeńską, zalecił gminie wybudowanie 
nowej szkoły.

W Galicji edukacja była bezpłatna, 
a za utrzymanie szkół odpowiadały 
gminy. Szkoła żeńska w Dobczycach 
była pięcioklasowa, a od roku szkolne-
go 1905/6 było już sześć klas. Rodzic 
w każdej chwili mógł zadecydować 
o zabraniu dziecka ze szkoły. Takie 
przypadki zdarzały się, gdy dziecko 
musiało iść na służbę, żeby pomóc  
w utrzymaniu rodziny. Jeszcze w latach 
sześćdziesiątych XX wieku, można 
było spotkać analfabetów, którzy pod-
pisywali się krzyżykiem.

Dyrektorem szkoły w roku szkol-
nym 1903/4 był Wojciech Kowalski, 
w 1904/5 Józef Dworzak, a od 1905 
roku Piotr Boy. W latach 1903-13,  
w szkole żeńskiej uczyły panie: Karolina 
Dębska, Bronisława Lichoniewiczowa, 
Zofia Miarczyńska, Stanisława Wąto-
rek, Zofia Rusinowa, Zofia Piasecka, 
Stanisława Szklarzewiczowa, Maria 
Majchrowa, Eugenia Wątorkówna, 
Stanisława Lasakówna oraz księża 
katecheci: do 1905 roku ks. Jan Nowak, 
a później ks. Wojciech Górny.

Klasy były liczne. W roku szkol-
nym 1911/12 klasa druga liczyła 67 
uczennic, a w trzeciej było ich 65. 
Dzieci zajmowały miejsca w ławkach 
według wzrostu. Uczennice z wadami 
wzroku lub słuchu siadały bliżej tablicy. 
Była możliwość zwolnienia dziecka 

W galicyjskiej szkole żeńskiej 
osobno, a ocena z pisania widniała na 
świadectwie. Co ciekawe, na lekcjach 
polskiego zajmowano się między 
innymi zagadnieniami związanymi 
z gospodarstwem domowym takimi 
jak pieczenie chleba, przyrządzanie 
potraw, smażenie powideł. Na lekcjach 
geografii uczennice poznawały przede 
wszystkim kraje wchodzące w skład 
monarchii austro-węgierskiej, ale także 
geografię Europy i świata. Na lekcjach 
chemii uczennice m.in. zdobywały 
wiedzę na temat garbowania skór, 
które było powszechnym zajęciem  
w Dobczycach. Dzieci rysowały „bez 
pomocy linijki i szablonów, ponieważ 
kształci to fantazję, wyrabia oko i rękę”. 
Wiele dzieci nie miało farb, bloków ani 
pędzli z powodu ubóstwa rodziców. 

Roboty ręczne miały być przydatne 
w praktyce. Dzieci, które nie miały 
materiałów i przyrządów na „robo-
ty ręczne”, były odsyłane do domu.  
W V klasie uczono szycia, a w VI wyko-
nywano „prace ozdobne”. Uczennice nie 
tylko zdobywały umiejętności szycia, 
ale też naprawiania odzieży, obrębiania 
dziurek na guziki, cerowania, haftu, 
szydełkowania, dziergania na drutach, 
a nawet tkactwa. W szkole prowadzo-
no naukę guzikarstwa. W 1912 roku 
Grono Nauczycielskie zwróciło się do 
Rady Szkolnej z prośbą o pożyczkę  
w kwocie 20 koron na materiały zwią-
zane z guzikarstwem. Kwota miała być 
zwrócona, prawdopodobnie z dochodu 
ze sprzedaży guzików wykonywanych 
przez uczennice.

Młodsze dzieci pisały rysikami na 
łupkowych tabliczkach. Zalecano, aby 
uczennice wycierały tabliczki gąbką 
lub szmatką, a nie fartuchem. Gąbka 
miała być zwilżona przed lekcją, „aby 
nie musiały pluć na tabliczkę w celu jej 
wyczyszczenia”. Starsze dzieci pisały 
ołówkiem w zeszytach. Dzieci z ubo-
gich rodzin zaopatrywano w zeszyty 
zakupione przez gminę za pieniądze 
z grzywien. Rozdawano używane 
podręczniki.

Atrakcją dla dzieci były ćwiczenia 
zorganizowane przez krajowy związek 
OSP w lutym 1904 roku. W 1910 roku 
w Sylwestra przygotowano imprezę 
choinkową dla uczennic.

Dzieci uczono okazywania szacunku 
rodzicom i wychowawcom oraz osobom 
starszym. Przed wyjściem do szkoły, 
a także po powrocie do domu „witały 
lub żegnały rodziców pięknym chrze-
ścijańskim pozdrowieniem: Pochwalony 
Jezus Chrystus oraz całowały ich  
w rękę”. Tym samym pozdrowieniem 
witały przechodniów na ulicy.

Dzieciom nie wolno było wybiegać 
na ulicę podczas przerw, szczególnie 
w czasie jarmarków, gdyż „wszędzie 
było pełno wozów i koni, i mogło 
przytrafić się nieszczęście”.

Nauczyciele mieli obowiązek 
„dozorowania dzieci przy wychodzeniu 
na miejsce ustępowe, aby nieporządku 
na podwórku nie robiły.” W 1906r. 

z ćwiczeń pisemnych ze względu na 
krótki wzrok. Uczennice siedziały  
w równej linii, bez chustek na głowie. 
W nakryciach głowy mogły pozostać 
dziewczynki, cierpiące na choroby 
skórne. 

Przed lekcjami i po zajęciach 
lekcyjnych odmawiano modlitwy 
przygotowane przez katechetę. Nauka 
religii odbywała się na pierwszej lub 
ostatniej lekcji. Dzieci wyznania moj-
żeszowego uczyły się religii w chederze 
przy synagodze, która znajdowała się 

nieopodal szkoły. Były zwolnione  
z zajęć szkolnych w soboty, która była 
dla nich dniem świętym.

W austriackiej szkole uczono 
lojalności wobec cesarza i monarchii. 
Kładziono duży nacisk na naukę języka 
niemieckiego, który powinni byli znać 
dobrze poddani Franciszka Józefa. 
Uczono pisma gotyckiego. Na lekcjach 
historii poznawano przede wszystkim 
dzieje rodu Habsburgów, historię 
cesarstwa niemieckiego, uczono także 
o wojnach kozackich i napoleońskich. 
Uczennice uczestniczyły w mszach 
św. za duszę cesarzowej Elżbiety, 
żony Franciszka Józefa, która zginęła  
w zamachu w 1898 roku. Odbywały się 
one we wrześniu, w rocznicę śmierci 
cesarzowej lub 19 listopada, w dniu jej 
imienin. Dziewczynki szły do kościoła 
parami, pod opieką nauczycieli, którzy 
w czasie nabożeństwa sprawowali nad 
nimi nadzór. Podczas uroczystości 
szkolnych śpiewano hymn austriacki 

„Boże wspieraj, Boże ochroń nam 
Cesarza i nasz kraj”, który musiało 
znać każde dziecko. 

Polityka władz austriackich wzglę-
dem Polaków za panowania Franciszka 
Józefa była liberalna. Patronką szkoły 
była polska królowa Jadwiga. Co roku, 
15 października, czczono jej pamięć. Bez 
przeszkód ze strony władz austriackich 
odbywały się patriotyczne „poranki ze 
śpiewem i deklamacjami”. Jeden z nich 
był poświęcony Juliuszowi Słowackiemu, 
inny upamiętniał księdza Piotra Skargę. 
Bez przeszkód uczono języka polskiego: 
pisania, czytania i gramatyki i kaligrafii. 
Ćwiczenia kaligraficzne służyły nauce 
pięknego pisma, które było oceniane 

dyrekcja szkoły zwróciła się do Rady 
Szkolnej z prośbą „o rozszerzenie miej-
sca ustępowego w celu łatwiejszego 
utrzymania porządku”.

Następstwem epidemii tyfusu 
i dyfterytu była słaba frekwencja, 
zdarzały się zgony uczniów. Mimo 
tego wizytujący szkołę inspektor był 
zadowolony z pracy szkoły, która „nie 
ustępuje szkołom w Wieliczce, a nawet 
je przewyższa pod pewnymi względami: 
dobra frekwencja, wzorowa karność, 
nauka według najlepszych zdobyczy 
metodyki”.

Wybuch I wojny światowej spo-
wodował zamknięcie szkoły na rok. 
Naukę wznowiono dopiero w roku 
szkolnym 1915/16.

Elżbieta Polończyk-Moskal

Klasy 4. w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Dobczycach od wielu 

lat czerpią radość z ruchu w wodzie.
Wspaniałym pomysłem było zapo-

czątkowanie przed kilkunasty laty 
wyjazdów klas czwartych na basen. Po 
okresie wczesnoszkolnym, w którym 
zajęcia wychowania fizycznego mają 
charakter ogólnorozwojowy, jakby 
strzałem w dziesiątkę było stworzenie 
dzieciom możliwości nauki pływania. 
Właśnie klasa czwarta to okres, w którym 
dziecko uczy się w szczególny sposób 
samodzielności, relacji z rówieśnikami, 
zapoznaje się z zasadami zachowania 
na różnych obiektach, w tym również 
na krytej pływalni. 

Początkowo zorganizowanie się  
w szatni, przebieralni, pod prysznicami, 
bezwzględne stosowanie się do pole-
ceń ratowników i instruktorów, są dla 
dzieci trudne. Tym bardziej cieszy, gdy  
z wyjazdu na wyjazd uczniowie stają 
się coraz bardziej zaradni i samodzielni. 
Uczą się odpowiedzialności i troski  
o drugiego człowieka, integrują wza-
jemnie. Radość, której doświadczają 
podczas ruchu w wodzie jest widoczna. 
Nasi uczniowie dzielą się wrażeniami. 
Poprzez zabawę, na wesoło, szybko 
przyswajają podstawowe umiejętno-
ści pływackie. Wykorzystują do tego 
deseczki, makaroniki, piłki, obręcze, 
przedmioty służące do wyławiania  
z dna. Po pewnym czasie dzieci podzie-
lone są na grupy zróżnicowane pod 
względem zaawansowania. Pozwala 
to każdemu uczniowi na indywidu-
alny rozwój. Podstawy pływania na 
piersiach i na grzbiecie, nurkowanie, 
skoki do wody, znajomość zabaw  
z rówieśnikami, to elementy nabyte po 
roku pływania. To także warunek do 
pływania w przyszłości wszystkimi 
stylami i wreszcie szansa na zapisa-
nie się do sekcji pływackich. Cechy 
towarzyszące nauce pływania, jak 
samodyscyplina, odpowiedzialność, 
cierpliwość, odwaga, wyznaczanie 
celów czy pewność siebie będą pro-
centowały całe życie. 

Nauczyciele wf SP nr 1  
w Dobczycach

Jak ryba w wodzie
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Z przepisów  
Teściowej
Boczek pieczony  
z ziemniaczkami

0,5 kg boczku (chudego)
ketchup, musztarda
sól, pieprz do smaku
tłuszcz

Umyty boczek naciąć ostrym nożem 
„na kratkę”. Natrzeć przyprawami, 
ketchupem i musztardą, ułożyć 
na folii wysmarowanej tłuszczem 
i pozostawić w chłodzie na pół 
godziny.
Następnie szczelnie zamknąć folię  
i piec w silnie nagrzanym piekarniku 
ok. 45 min.
Wyjąć, pokroić w plastry, poda-
wać z ziemniaczkami opiekanymi  
i kapustą zasmażaną.

Smacznego życzy 
Teściowa

Porada: Jeśli jesteś przeziębiony  
– stosuj lekkostrawną dietę. Orga-
nizm się lepiej regeneruje. Unikaj 
dań tłustych i smażonych. Pamiętaj  
o deserach: budynie, galaretki, 
kisiele (nie zimne)

Dużo zdrowia 
życzy Teściowa

Dzieje rodu Rapaczów
Rodzinę Rapaczów znają wszy-

scy dobczycanie, wiele osób  
w kraju i różnych częściach świata. 
I chociaż to prawdziwi Koziorze, to 
przy wielowiekowej historii naszego 
miasta, są związani z tutejszą ziemią 

niewiele ponad 120 lat.
Pod koniec XIX w. przybył ze 

Lwowa Józef Rapacz – młody stolarz 
i budowniczy. Rapaczowie podobno 
wywodzili się z Węgier, które – jak 
Galicja – należały do Cesarstwa Austro-

-Węgierskiego. Józef przez pewien 
czas pracował w majątku Bujwidów 

na Czasławiu. Bawiła tam młoda war-
szawianka – Aleksandra Artecka – na 
zaproszenie prof. Bujwida i jego pięciu 
córek. Ponieważ wszyscy Rapaczowie 
to ludzie przystojni, pogodni, aktywni 

– wkrótce Ola Artecka została żoną 

Józefa Rapacza. Rodzina wykupiła 
dom przy ul. Małej (obecnie Józefa 
Piłsudskiego), gdzie przyszli na świat: 
Julian (późniejszy inż. architekt), Janina 
Chorobik (potem Orłowska) i Alek-
sander – właściciel sklepu w Rynku. 

Urodziło się jeszcze troje dzieci, 
które zmarły podczas I wojny światowej 

na szalejącą grypę, tzw. hiszpankę 
(w Europie umierały z tego powodu 
tysiące ludzi). 

Józef - żołnierz, znalazł się w nie-
woli w Charkowie, skąd wrócił pieszo 
do domu. Zdążył jeszcze budować 
dobczycką strażnicę. Wojna i tułaczka 
doprowadziły go do ciężkiej choroby. 
Prof. Bujwid dwukrotnie zwoływał 
konsylium, jednak Józef zmarł w 1929r. 
w wieku 47 lat.

Dzieci Józefa i Aleksandry Rapa-
czów były wychowywane w duchu 
patriotyzmu i szacunku do wiedzy. 
Julian z żoną i synem mieszkali przy 
ul. Królowej Jadwigi. W ich ogrodo-
wej piwnicy spora grupa dobczycan  
21 stycznia 1945r. doczekała się końca 
wojny i wejścia żołnierzy sowieckich 
(którzy ograbili przerażonych cywilów 
z wszystkiego, co cenne).

Janka – matka dwojga dzieci zwią-
zała się z ruchem oporu. Opowiadała 
mi, jak przekazywała partyzantom 
informacje o ruchach stacjonujących 
w Dobczycach Niemców oraz zawoziła 
wiadomości do Krakowa. Mówiła  
o wpadce, w jednym z krakowskich 
mieszkań był tzw. kocioł, ale ona 
przekonała Niemców, że jest tylko 

„babą z nabiałem”. 
Córka Janiny – Stanisława Stokło-

sowa, to wybitny naukowiec – biolog, 
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
O osiągnięciach uczonej pisaliśmy  
w Tapecie, była bohaterką zeszłorocz-
nego Święta Ulicy Profesorskiej.

Najmłodszy syn Józefa – Alek-
sander, ożenił się z Marią Stochówną 
i wspólnie prowadzili sklep obok 

Wernisaż w Galerii Ispiny

Tworząc słowem i nicią
Jeden z piątkowych wieczorów 

lutego spędziliśmy w przytulnej 
galerii Ispiny. Tym razem wnętrze 
wypełniły prace koronkarskie Mał-
gorzaty Budyn, które okraszone 
były poezją równie utalentowanego 
męża – pana Kazimierza. Małżeń-

stwo pochodzące ze Stadnik od 
lat z sukcesami rozwija bowiem 
swoje pasje.

Wśród dzieł pani Małgorzaty 
rozpoznać można m.in. prace znanych 
malarzy – Klimta, Chełmońskiego, 
czy Muchy. Zadziwia ich wyrazistość 
i sprawność, z jaką autorka przeplata  
i dobiera nici, tworząc gładkie, natu-
ralne przejścia w tonacji. Prezentowane 

dzieła są efektem długiej, niejedno-
krotnie kilkumiesięcznej pracy, która 
wymaga nie tylko precyzji, ale również 

cierpliwości. 
W pracy artystycznej wspiera panią 

Małgorzatę mąż Kazimierz, który 
sam spełnia się pisząc. Jak do tej pory 
wydał trzy tomiki wierszy – „Niebo 
na ziemi”, „Twoje ślady” i „Powrócą 
ptaki”. Jego poezję – wyraz tęsknoty 
za domem, niejednokrotnie mogliśmy 
usłyszeć podczas wieczorków poetyckich. 
Małżeństwo w realizacji swoich pasji 
znajduje również nieopisane wsparcie 
w dzieciach – synu i córce, wspólnie 
tworząc wspaniałą rodzinę. 

Mamy nadzieję, że pani Małgo-
rzata pójdzie za radą burmistrza Pawła 
Machnickiego i odważy się stworzyć 
dzieło inspirowane np. fotografią, która 
jest jej drugą pasją. Być może uda się 
przenieść sielski krajobraz rodzinnych 
Stadnik na haftowane płótno. My  
z całego serca dopingujemy i z nie-
cierpliwością czekamy na owoce tej 
pracy i kolejną wystawę.

Zachęcamy również do odwiedzenia 
galerii Ispiny, gdzie przez najbliższy 
czas podziwiać można misternie hafto-
wane dzieła pani Małgorzaty. 

Gospodarzom wieczoru – Sto-
warzyszeniu Inicjatyw Społecznych 

„ISPINA” serdecznie dziękujemy za 
gościnę.

(Red.)
Fot. ze zbiorów ugim

strażnicy. Pan Olek miał przyzwo-
itą okupacyjną przeszłość. Po woj-
nie był aktywnym społecznikiem  

– wspierał wiele obywatelskich działań: 
zajmował się klubem sportowym Raba, 
odbudową zamku, obsługiwał apara-
turę kinową. Wiele dobrego robił dla 
Dobczyc. Zaś pani Maria to skarbnica 
wiedzy o naszym mieście. To rodzice 
czworga dzieci, dziadkowie trzynastu 
wnuków i jedenaściorga prawnuków. 
Wszystkie pokolenia Rapaczów dba-
ją o wykształcenie następców i ich 
odpowiedzialność za środowisko,  
w którym żyją.

Rapaczowie rozjechali się po 
świecie. W rodzinnym domu, rodzinny 
sklep prowadzą Zbyszek i Małgosia. 
Mimo, że praca bardzo ich absorbu-
je, są oddanymi i aktywnymi spo-
łecznikami: Zbyszek całe lata działa  
w TKKF, organizuje rajdy rowerowe, 
festyny, bierze udział w zawodach 
sportowych oldboyów. Jest honorowym 
(ale pracowitym) członkiem Ispiny. 

Równie aktywna jest Małgorzata 
(Ispina, Turystyczna Podkowa), która 
dostrzega analogię swoich losów  
z dziejami babci męża – Aleksandry 
Arteckiej. Podobnie jak ona przyje-
chała do Dobczyc z dużego miasta 
(Aleksandra z Warszawy, Małgorzata 
z Krakowa), pokochała nasze miasto 
i przystojnego Zbyszka. Mają trzech 
synów, dwóch z nich nie chce wyjeżdżać 
z rodzinnej ziemi. Jest spora nadzieja, 
że ród Rapaczów będzie się rozrastał  
i tworzył aktywną społeczność dob-
czycan.

Elżbieta Kautsch
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szlakami historii

Szlakiem Powstania Krakowskiego

Bitwa pod Gdowem
Po utracie niepodległości w 1795r. 

Polacy nigdy nie zrezygnowali 
z walki o wolność i nie straci-
li nadziei na jej odzyskanie. Po 
upadku Powstania Kościuszkow-
skiego i Powstania Listopadowego 
znów pojawiła się kolejna nadzieja.  
W lutym 1846r. wybuchło Powstanie 
Krakowskie. Do jedynej większej 
bitwy w Powstaniu Krakowskim 

doszło blisko Dobczyc, pod Gdowem.
Oddział powstańców liczący kil-

kudziesięciu jeźdźców i około 300. 
piechurów, marnie uzbrojony i słabo 
wyćwiczony, wyruszył z Wieliczki  
w kierunku Gdowa. Powstańcami dowo-
dził płk Jakub Suchorzewski. 25 lutego 
1846r. (było przenikliwe zimno i padał 
deszcz) w nocy powstańcy dotarli do 
Łazan, gdzie się zatrzymali. Rankiem 
26 lutego ruszyli w kierunku Gdowa 
napierani przez gromady chłopów, którzy 
podburzeni przez Austriaków, wystą-
pili po stronie zaborcy. Pod Gdowem 
naprzeciw powstańców stanął oddział 
austriackiego wojska pod dowódz-
twem płk. Ludwika von Benedecka, 

liczący blisko 500. żołnierzy i około 
siedmiu tysięcy chłopów uzbrojonych 
w kosy, cepy, siekiery i widły. Doszło 
do masakry. Na polu bitwy padło 154. 
młodych bojowników o wolność Polski. 
Po stronie austriackiej strat właściwie 
nie było – jeden lekko ranny żołnierz. 

Dosyć dokładnie przebieg bitwy 
przedstawił płk Benedeck w swoim 
raporcie, którego fragmenty cytuję: 

„Każdemu włościaninowi biorącemu 
udział w wyprawie przyznano cetnar 
soli, a za każdego żywcem i zdrowo 
odstawionego powstańca po 5złr (…) 
Dnia 26 lutego o godzinie 6½ rano 
wyruszyłem z Bochni z 326. żołnie-
rzami piechoty i 114. szwoleżerami 
(…). Na 400 kroków przed Gdowem 
rozkazałem pierwszej kompanii pułku 
Nugent sformować łańcuch i uderzyć 
na wieś najpierw tyralierką (…). 
Tyralierzy kapitana Greschka spędzili 
powstańców ustawionych za płotami, 
zabili i ranili wielu z nich, a w końcu 
wtargnęli do wsi. Teraz uciekać zaczęła 
także i piechota powstańców, ale we 
wsi powitał nas żywy ogień z domów 

(…) Chłopi za nami zabijali wszystkich, 
którzy byli ranni lub trwożliwie broń 
złożyli (…) Podczas tej gorącej walki 
we wsi – która właściwie więcej na rzeź 
wyglądała – poddało się porucznikowi 
Hoffmannowi i jego oddziałowi około 
50. powstańców, którzy schronili się na 
cmentarzu i w lasku. Ale chłopi uderzyli  
z tyłu, podzielili jeńców na trzy części, 
pozabijali i obrabowali wszystkich  
z okrucieństwem opisać się nie dają-
cym” (cytat według: Stanisław Grodziski 

„W Królestwie Galicji i Lodomerii”, 
Kraków 1976, s. 180).

Benedeck za bitwę pod Gdowem 
otrzymał order i awansowany został na 
stopień generała. W roku 1866 poniósł 
sromotną klęskę w bitwie z Prusami 
pod Sadową, za co go cesarz Franciszek 
Józef I zdymisjonował. Wówczas krążyło 
po Galicji powiedzenie: „Benedeck, 
bądź zdrów – Sadowa, to nie Gdów!” 

Wśród poległych powstańców byli 
przede wszystkim ludzie młodzi, a wśród 
nich górnicy z Wieliczki, rzemieślnicy, 
kupcy, studenci, uczniowie i nauczyciele, 
księża i synowie właścicieli dworów. 
Na cmentarzu w Gdowie znajduje 
się pomnik, a właściwie kopiec pole-
głych w 1846 r. powstańców. Zabitych  
w bitwie pogrzebano w zbiorowej mogile 
za ogrodzeniem cmentarza. Dopiero 
50 lat po tym usypano kopiec i ufun-
dowano pomnik. Rzeźba przedstawia 
wspartą o krzyż biblijną Rachelę, która 
opłakuje swoje dzieci. Jest ona sym-
bolem Ojczyzny również opłakującej 
swoje dzieci. 

Do klęski powstańców w bitwie 
pod Gdowem i do upadku Powstania 
Krakowskiego przyczynili się podburze-
ni przez Austriaków chłopi galicyjscy, 
którzy stanęli po stronie zaborcy. Tutaj 
przypomina się fragment „Chorału” 
Kornela Ujejskiego:

(…) inni szatani byli tam czynni.
O, rękę karaj, nie ślepy miecz!”
Rabacja przetoczyła się prawie 

przez całą Galicję. Zrabowano i spa-
lono około 470 dworów, życie straciło 
około 1000 „panów”.  W niektórych 
miejscowościach bandy nie szczędziły 

nawet kościołów i plebanii. Wydarzenia 
1846 r. nie ominęły okolic Dobczyc.  
W Raciechowicach zamordowany 
został Kasper Biliński, liczący blisko 
80 lat starosta dobczycki, i jego syn 
Kazimierz. W Drogini banda chłopów 
najpierw skatowała, a potem zamor-
dowała właściciela dworu Dominika 
Dąbskiego. Mordy miały miejsce 
również w Kunicach i w Hucisku.

Do zabójstw i okrucieństw nie 
doszło na szczęście w Dobczycach, dzięki 
mieszczanom dobczyckim, którzy na 
granicy miasta w Kociołku, zatrzymali 
bandę idącą w kierunku Wiśniowej.  
W potyczce zginęło kilkunastu napast-
ników, a dobczyczanie odnieśli rany. 
Echa rabacji znalazły odzwierciedlenie 
w przyśpiewce ludowej:

„Pamiętos ty, panie, rok śtyrdzie-
sty szósty,

Jak cię chłopy biły kijami  
w zopusty.”

(Słowa zostały zapisane gwarą  
i tak je cytuję.)

Piotr Przeczek
Zdjęcia: Michał Kowalik

Informacje o wydarzeniach uzy-
skałem z prasy lokalnej oraz z notatek 
własnych sporządzonych na kursie 
przewodników terenowych.

Rewitalizacja pod lupą

Charstek wypełniony pomysłami

W styczniu w starej szkole przy ul. 
Jagiellońskiej odbyło się spo-

tkanie wokół rewitalizacji Charstka. 
Miejsce nieprzypadkowe, budynek 
tzw. „Chirany” również objęty jest 
planami rewitalizacyjnymi, a jed-
nym z pierwszych projektów, które 
otrzymały dofinansowanie jest 
utworzenie świetlicy środowiskowej 
w tym właśnie obiekcie. 

Teraz w centrum zainteresowania 
znajduje się obszar położony poni-
żej zapory, zwyczajowo nazywany 

„Charstkiem”. W toku wcześniejszych 
konsultacji przeważały opinie za 
przeznaczeniem tego obszaru na cele 

turystyczno-rekreacyjne. 
Przeprowadzona został również 

ankieta, której wnioski jednoznacznie 
pokazują, że mieszkańcy widzieliby 
tam miejsce dla sportu, rekreacji  
i odpoczynku. 

Zebrane wcześniej pomysły  
i koncepcje omówione zostały podczas 
otwartego spotkania z burmistrzem 
Pawłem Machnickim, architektami  

– absolwentami Politechniki Krakow-
skiej oraz mieszkańcami. Na spotkaniu 
zaprezentowano koncepcję spójną  
z przyjętą strategią gminy, która zawie-
rała wyniki konsultacji społecznych 
i wspomnianej ankiety. W koncepcji 

zawarty został m.in. pomysł utworzenia 
parku sensorycznego wraz z ogrodem 
doświadczeń – wygrane przedsięwzięcia 
zgłoszone przez mieszkańców w trakcie 
konsultacji społecznych.

Koncepcja podzielona została na 
kilka etapów realizacji, w których 
wyróżnić można następujące projekty:

Koncepcja etap I: ścieżka pieszo-
-rowerowa okalająca całość terenu  
z nanizanymi urządzeniami sensoryczny-
mi; adaptacja wiaty na klubokawiarnię; 
strefa „plaży”.

Koncepcja etap II: kładka 

pieszo-rowerowa łącząca przeciwstawne 
brzegi Raby; druga pętla wewnętrzna; 
zaplecze bazy kajakowej.

Koncepcja etap III: wkomponowanie 
zabudowy usługowej zajmującej nie 
więcej niż 1/8 terenu; wkomponowanie 
wielorodzinnej zabudowy z parterami 
usługowymi.

Koncepcja stan docelowy: uzu-
pełnienie ścieżek parkowych; uzupeł-
nienie zabudowy; komunikacja piesza 
z osiedlem na „Górze Jałowcowej”.

(B.P)
Wizualizacja: ugim

inwestycje w przyszłość
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Kącik „Z Tapetą na szlaku” to prze-
strzeń dla pasjonatów podróży, tych 
bliskich i tych dalszych. To również 
miejsce dla każdego, kto szuka inspi-
racji na weekendowy wypad, czy 
pomysłu na wakacje. Zachęcamy do 
współtworzenia z nami tej kolumny! 
Być może staniesz się inspiracją dla 
innych do wyjścia z domu i podąże-
nia w świat. Jeśli masz wspomnienia  
z wakacji, wyjazdu, czy sposób na 
spędzenie wolnego czasu i chcesz się 
nimi podzielić napisz do nas na tapeta.
redakcja@gmail.com

Kapryśna Królowa Beskidów, jak 
zwykło mawiać się o Babiej 

Górze, przyciąga wędrowców swoją 
dostojnością i wszechobecną magią. 
Rozczarowani zimą w dolinach, 
postanowiliśmy w lutym odwiedzić 
Matkę Niepogód w nadziei, że 
będzie dla nas łaskawa. Całkiem 
za wygraną jednak nie dała, po 
raz kolejny udowadniając swoją 
wyższość nad człowiekiem. 

Najwyższy szczyt masywu Babiej 
Góry – Diablak (1725 m n.p.m.) od razu 
przywołuje na myśl czarcie moce, które 
są tematem legend i podań. Niegdyś 
ludzie wierzyli, że na jego zasłoniętym 
mgłami szczycie zbierają się czarownice. 
Przetaczające się przez wierzchołek 
chmury i mgły to częste zjawisko na 
tej kapryśnej górze, czarownic jak do 
tej pory jednak nie spotkaliśmy. 

W legendach doszukać możemy 
się również wyjaśnień pochodzenia 

kamiennych gołoborzy, którymi usłane 
są wyższe partie góry. I tak mówi się, 
że Babia Góra to nic innego, jak sterta 
kamieni, które zebrała olbrzymka i nie-
dbale wyrzuciła przed swoją chatą. Inne 
podanie przywołuje postacie zbójnika 
i czarta. Czart, chcąc zmusić zbójnika 
do podpisania cyrografu, zobowiązuje 
się wybudować na szczycie zamek nim 
nastanie świt. Diabeł uwijał się jak  
w ukropie, zbójnik jednak kaprysił,  
a to że wieża za mała, a to że okno za 
duże. Gdy zapiał w dolinie kur, a zamek 
wciąż był nieukończony wściekły czart 
uderzył ogonem w kamienną budowlę, 
która runęła przysypując rozbójni-
ka. Takich legend sporo można by 

przytoczyć, magii bowiem Diablakowi 
odmówić nie sposób.

Magiczne i legendarne są również 
wschody słońca widziane z wierzchołka 
Babiej Góry. Na moment pojawienia się 
słońca ponad horyzontem, w przeci-
wieństwie do czarta, z niecierpliwością 
czeka grono wędrowców. Niezwykle 
często oglądać można morze chmur 
w dolinie, ponad którymi wyłaniają 
się górskie szczyty. Diablak to zresztą 
bardzo atrakcyjny punkt widokowy, 
rozpościera się z niego widok (jeśli 
tylko kapryśna pogoda na to pozwala) 
na wierzchołki tatrzańskich szczytów, 
Beskid Żywiecki, Mały, Makowski, 
Wyspowy, Gorce, czy Kotlinę Oraw-
sko-Nowotarską.

Nasza zimowa eskapada rozpoczęła 
się na Przełęczy Krowiarki, skąd na 
szczyt prowadzi czerwony szlak. Jest 
to popularny wariant, który zimą nie 
przysparza trudności technicznych. 
Jeśli cenisz sobie spokój w górach, to 
zdecydowanie wyrusz na Babią wczesną 
porą lub w tygodniu, ponieważ jest to 
bardzo popularny cel wycieczek. Droga 
z Krowiarek początkowo stromo pnie 
się w górę przez las, po osiągnięciu 
Sokolicy zmienia się charakter szlaku. 
Od tej pory droga wiedzie granią przez 
pośrednie wierzchołki masywu Babiej 
Góry, a las przeradza się w pasmo 
kosodrzewiny, która zimą ukryta jest 
pod śniegiem. Cały odcinek grani na 
szczyt obfituje w fantastyczne widoki, 

Z Tapetą na szlaku

Nieposkromiona 
Królowa Beskidów

tak było i podczas naszej wyprawy. 
Droga na Diablak z Krowiarek 

zajmuje około 2,5 godziny, zimą ten 
czas może się nieco wydłużyć. Na 
szczycie wznosi się m.in. charakte-
rystyczny mur, który chroni przed 
wiatrem, kilka pamiątkowych obelisków 
oraz kamienny ołtarz polowy. Były to 
jedyne elementy, które w dniu naszej 
wycieczki widzieliśmy ze szczytu, 
niemniej jednak „odbiliśmy sobie” 
widokami na grani, która przypo-
minała słoneczne, lodowe pustkowie  
i wędrówkę w innym świecie. 

Podczas zimowych wypraw watro 
zaopatrzyć się w raczki, które znacznie 
ułatwiają zejście. Największym niebez-
pieczeństwem jest kapryśna pogoda 
na grani, mgły znacznie utrudniają 
widoczność, stąd łatwo się zgubić. 
Warto również zadbać o ciepłą odzież, 
ponieważ wiejący u góry wiatr znacznie 
obniża odczuwalną temperaturę. 

Niemniej jednak nie ulega wąt-
pliwości, że Babia Góra warta jest 
zdobycia.

Tekst i foto: Joanna Talaga

Kalejdoskop wydarzeń w bibliotece „Tischnera”

Miniony semestr w bibliote-
ce szkolnej Zespołu Szkół  

w Dobczycach upłynął pod znakiem 
wielu działań, promujących czytel-
nictwo wśród dzieci i młodzieży.

W roku szkolnym 2017/18, w ramach 
współpracy szkoły z przedszkolem  
nr 3 w Dobczycach po raz 3. prowadzona 
została akcja „Czytamy w przedszkolu”. 
Uczennice klasy ratowniczej Kinga 
Kowalczyk, Dominika Małecka i Ola 
Obajtek odwiedziły grupę „Słoneczek”. 

- W zakresie realizowanego cyklu spo-
tkań z książką uczniowie „Tischnera” 
czytają przedszkolakom bajki o żółwiu 
Franklinie Paulette Bourgeois - mówi 
Krystyna Pudlik, wychowawczyni 
grupy przedszkolnej. - „Słoneczka” są 
zachwycone współpracą z młodzieżą 

z ZS, z radością oczekują kolejnych 
spotkań, cieszą się, że starsze dziew-
czyny poświęcają im swój czas.

Nauczyciele bibliotekarze prze-
prowadzili również szkolny konkurs 

„Warto przeczytać – recenzja ulubionej 
książki”, którego celem było propago-
wanie czytelnictwa oraz zachęta do 
odwiedzania biblioteki.  

Biblioteka świętowała również 
mały jubileusz – 5-lecie gazetki szkol-
nej „Niecodziennik”, poświęconej 
sprawom i wydarzeniom szkoły. Z tej 
okazji został wydany numer specjalny, 
poświęcony m.in. historii „Niecodzien-
nika”, zespołom redakcyjnym oraz 
osiągnięciom. W pierwszych latach 
redagowania gazetki, 2012–2015 redak-
torem naczelnym była Patrycja Pudlik, 

zdolna, aktywnie uczestnicząca w życiu 
szkoły uczennica klasy kulturowej 
LO. Po niej funkcję naczelnej objęła 
Patrycja Pajor, uczennica technikum 
fryzjerskiego, również wyróżniają-
ca się ogromnym temperamentem  
i zaangażowaniem. Od ubiegłego roku 
redaktorem naczelnym jest Aleksandra 
Jamka z Liceum Ratowniczego.

Nauczyciele bibliotekarze włączają 
się również w działalność charytatyw-
ną, organizując akcję Góra Grosza,  
w ramach której w zebrano ok. 240 zł.

Biblioteka szkolna cały czas promuje 
czytelnictwo także poprzez wystawki 
i ekspozycje oraz indywidualne roz-
mowy z czytelnikami, zachęcając do 
sięgnięcia po lekturę.

(bd)

Koktajl Walentynkowy u 
„Tischnera”

W ostatnim dniu przed zimo-
wą przerwą semestralną, 

w Zespole Szkół w Dobczycach, 
odbył się szkolny konkurs „Kok-
tajl Walentynkowy”. Do udziału, 
zgłosiło się jedenaście par z klas 
gastronomicznych. 

- Było pysznie, kolorowo i walentyn-
kowo – opowiada Jerzy Michorczyk, 
który wraz z Agnieszką Piłat z pracowni 
gastronomicznej ZS zorganizowali 
konkurs. - Uczestnicy, zaskoczyli 
wysokim poziomem umiejętności  
i kreatywnością w dekoracji swoich 
koktajli. Jury miało ogromny dylemat 
z wyborem tych najlepszych. 

Po burzliwych obradach, wyło-
niono zwycięzców. Przyznano dwa  
I miejsca i jedno III. Pierwsze miejsce 
zdobyły: Ola Figiel i Justyna Knapik 
za koktajl „ Aloha – hau” oraz Ola 
Kobiałka i Justyna Chorobik za koktajl 

„Słodki smak tropiku”, trzecie miejsce 
przyznano Ewelinie Machnie i Gabrysi 
Zabdyr za „Przyjemność podniebienia”. 

Nagrody wręczała wicedyrektor 
Mariola Żelazna, gratulując zarazem 
wszystkim uczestnikom pomysłowości 
i umiejętności.

Agnieszka Piłat

Koncert Noworoczny 
w SP w Kornatce

Z końcem stycznia w SP w Kornatce 
odbył się Noworoczny Koncert 

kolęd i pastorałek. Mieszkańcy 
Kornatki tłumnie odpowiedzieli 
na zaproszenie. 

Występy dzieci przeplatane były 
fragmentami wierszy ks. Jana Twardow-
skiego, czytanymi przez nauczycieli ze 

szkoły. Koncert poprowadziła Marta 
Jabłońska. Wystąpiły dzieci z młodszej 
i starszej grupy przedszkolnej.

Wszyscy uczniowie przygotowali 
utwory, wraz z akompaniamentem.  
 Koncert zakończył zespół 
taneczny tańcem „Gorąca czekolada”. 
Wszystkich częstowano słodkimi cia-
steczkami. 

Beata Gibała-Dudek
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ze sportu

Nagrody i stypendia przyznane
W każdym roku przyznawane 

są w naszej gminie nagrody 
i stypendia w dziedzinie sportu. Za 
osiągnięcia w 2017 roku przyznano 
pięć nagród i  dwa stypendia dla 
reprezentantów takich dyscyplin, 
jak biegi przełajowe, łucznictwo, 
szachy, jeździectwo. Przyznano 
także wyróżnienia. 

Sebastian ze Stojowic 
– mistrz przełajów

Dobczyce biegami stoją, dlatego 
cieszy, że najwyższa nagroda trafiła 
do reprezentanta biegów przełajowych 
Sebastiana Kasprzyka. Osiągnął on 
najlepsze rezultaty spośród zgłoszo-
nych. Zdobył on m. in. tytuł Mistrza 
Europy OCR (kategoria 18-24 lata), był 
także szósty na Mistrzostwach Świata!  

- W roku 2017 reprezentowałem Gminę 
i Miasto Dobczyce poprzez umiesz-
czenie herbu na koszulce startowej, 
podczas startów w kraju jak i zagranicą 

na Mistrzostwach Europy i Świata. 
Nagroda Burmistrza w dziedzinie 
sportu jest dla mnie bardzo dużym 
wyróżnieniem. Cieszę się, że biegi OCR 
zostały docenione w naszej gminie. 
Jest to dla mnie dużą motywacją do 
dalszej pracy jaką wkładam w jak 
najlepsze przygotowanie do każde-
go startu – mówi nagrodzony, który 
zapowiada w tym roku 20 startów.  
Jego celem w tym roku będzie obrona 
tytułu Mistrza Europy w Danii, zdoby-
cie medalu na Mistrzostwach Świata 
w Londynie oraz na Mistrzostwach 
Polski w biegach OCR.

Świetni łucznicy                     
i szachiści

Nagroda trafiła także do reprezen-
tantki Polski, łuczniczki dobczyckiego 

„Achillesa” - Renaty Leśniak. W 2017r. 
zdobyła tytuł halowej Mistrzyni Polski 
(łuki bloczkowe), jest także wicemi-

strzynią w mikście. W tej samej dys-
cyplinie nagrodę otrzymał Stanisław 
Łukasik (srebrny Medal na Halowych 
Mistrzostwach Polski, brązowy medal 
Międzynarodowych Mistrzostw Polski, 
V miejsce indywidualnie w Halowych 
Mistrzostwach Polskich). Docenieni 
zostali także szachiści, którzy mimo 

młodego wieku osiągają świetne 
wyniki. Działania TKKF-u i sekcji 
szachowej „Dominik” z pewnością 
przyczyniły się do tych sukcesów 
młodych szachistów. Nagrody trafiły 
do Maksymiliana Nowakowskiego  
i Jakuba Jamki. 

Stypendium dla Karola 
i Nikoli

Oprócz nagród przyznane zostały 
dwa stypendia sportowe. Przypadły 
one  łucznikowi Karolowi Kępie (kadra 
narodowa, złoty Medal na Olimpiadzie 
Młodzieży, II miejsce w Pucharze 

Przygotowania do 
sezonu

Sparingi seniorskich drużyn pił-
karskich naszej gminy przed sezo-
nem: Dziecanovia-Wrzosy Osieczany 
3:0, Raba – Zalesianka Zalesie 5-3, 
Raba – Sokół Przytkowice 4-2, Raba 

– Wieliczanka 4-1; Uks „Orzeł” Nowa 
Wieś – LKS „Iskra” Brzączowice 4-1. 
Natomiast Rokita Kornatka, która 
zmaga się z plagą kontuzji (jeden  
z zawodników zerwał więzadła, a inny 
ma poważny uraz czaszki ) wygrała  
z Orłem Myślenice 3-2.

Awans Ogniska TKKF 
do IV ligi juniorów

Przełom stycznia i lutego obfitował 
w wydarzenia z udziałem dobczyckich 
szachistów. W sobotę, 20 stycznia  
w Łęgu Tarnowskim odbyły się roz-
grywki V Małopolskiej Ligi Juniorów, 
w których wystawiliśmy 3 drużyny: 
Ognisko TKKF w Dobczycach I: Marek 
Urbaniak, Michał Maniecki, Jakub 
Jamka, Natalia Górnisiewicz; Ognisko 
II: Dawid Bania, Marcin Mikołajski, 
Miłosz Filutowski, Lena Kołodziej; 
Ognisko TKKF w Dobczycach III: 
Szymon Szot, Szymon Cygan, Maciej 
Szot, Krystian Kabaja. Start zakoń-
czył się pełnym sukcesem. Pierwsza 
drużyna zajęła 3 miejsce zapewniając 
sobie awans do IV ligi, awans uzyskała 
również druga drużyna. Natalia Gór-
nisiewicz, w klasyfikacji juniorek na  
IV szachownicy, z kompletem punktów 
zdobyła złoty medal.

Dwa tygodnie później lidze nie 
poszło tak dobrze. Pierwsza drużyna 
w składzie: Marek Urbaniak, Marcin 
Mikołajski, Jakub Jamka, Natalia 
Górnisiewicz zajęła 17 miejsce, druga 
w składzie: Dawid Bania, Miłosz Filu-
towski, Krzysztof Tracz, Alan Siatka, 
Gabriela Górnisiewicz, Lena Kołodziej 
zajęła 20. miejsce. Na awans do wyż-
szej klasy rozgrywkowej przyjdzie 
poczekać rok.

W piątek, 9 lutego rozegrano  
VI turniej z cyklu Grand-Prix Dobczyc. 
Po raz kolejny zwyciężył Tadeusz 
Kowalczyk z Jordanowa przed Jakubem 
Bajerem, Hubertem Szlósarczykiem  
i Izabelą Gajek (najlepsza w klasyfikacji 
kobiet). W klasyfikacji urodzonych 
w 2005 i młodszych pierwsze miej-
sce zajął Hubert Szlósarczyk przed 
Marcinem Mikołajskim i Kamilem 
Pawłowskim, najlepsza zawodniczka 

– Natalia Górnisiewicz. W klasyfikacji 
przedszkolaków najlepszy był Miłosz 
Jaśkiewicz przed Krystianem Kabają 
i Adamem Nowakowskim, najlepsza 
zawodniczka Lena Kołodziej.

W marcu w Dobczycach będzie 
można zagrać w dwóch turniejach:  
9. marca o 16.15 będzie to VI turniej  
z cyklu Gran-Prix Dobczyc, 17-18. marca 
od 9.45 odbędą się Otwarte Szachowe 
Mistrzostwa Juniorów Królewskiego 
Miasta Dobczyce, oba wydarzenia  
w sali gimnastycznej TKKF.

(M.W.)

W skrócie

Stronę redaguje: 
Paweł Piwowarczyk 

pawelpiwowarczyk13@gmail.com

Beskidów) oraz do Nikoli Nowickiej, 
która w jeździectwie zdobyła pierwsze 
miejsce w podsumowaniu sezonu 2017 

w kategorii juniorów, ma na swoim 
koncie  liczne sukcesy w zawodach 
ogólnopolskich, reprezentuje kadrę 
wojewódzką (w marcowym numerze 
będzie można przeczytać o tradycjach 
jeździeckich w rodzinie Nikoli oraz 
sukcesach klubu).

Wyróżnienia
za sukcesy Raby

Rok 2017 obfitował w ogromny 
sukces seniorów Raby Dobczyce, 
którzy dotarli do finału Pucharu 
Polski na szczeblu województwa mało-
polskiego. Ze względów formalnych 
nie mogli oni otrzymać nagrody, ale 
ogromny sukces został zauważony  
i doceniony. Zawodnicy zostali uho-
norowani specjalnym wyróżnieniem, 
podobnie jak zespół z rocznika 2004 
(podopieczni Tomasza Lichonia  
i Bartłomieja Polończyka), który 
odnosił duże sukcesy w rozgrywkach 
w swojej kategorii wiekowej m.in. był 
drugi w wojewódzkim finale turnieju 

„Wakacje z piłką”, zajął trzecie miejsce 
w silnie obsadzonej lidze krakowskiej 
(kat. młodzik). 

W tym roku, na wniosek komisji, 
która wychodziła z takimi propozycjami 
w poprzednich latach, przygotowano  
I Dobczycką Galę Sportu podczas której 
wręczone będą nagrody, stypendia i 
wyróżnienia. Gala odbędzie się 2 marca 
o godz. 17 w Regionalnym Centrum 
Oświatowo-Sportowym. Burmistrz 
wraz z organizatorami mają nadzieję, że 
gala będzie corocznym świętem spor-
towców dlatego na scenie zaprezentują 
się kluby i stowarzyszenia sportowe 
z gminy. Wszystkim wyróżnionym 
serdecznie gratulujemy i życzymy, by 
nadal sprawiali nam tak wiele pozy-
tywnych sportowych wrażeń, jako 
dumni reprezentanci gminy Dobczyce.

PP
Zdjęcia: ze zbiorów Klubów  

i zbiorów prywatnych 
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Poziomo:
5. Grono … Galicji Zachodniej, w 1900r. interweniowało w sprawie zamku, 
zakazując jego dalszej rozbiórki
7. Izba Gospodarcza … Raby – stowarzyszenie zrzeszające przedsiębiorców  
z powiatu myślenickiego
8. Stowarzyszenie KAT Dobczyce, czyli Kreatywni … Twórczy
10. … Macierzyństwa N.M.P. w Dziekanowicach
15. ulica, dawniej zwana Małą
16. miasto w Niemczech, od wielu lat miasto partnerskie Dobczyc
17. zalany wodami zapory majątek w Brzezowej, gdzie mieściła się stacja 
naukowa Uniwersytetu Jagiellońskiego
19. nazwa dobczyckiego Stowarzyszenia Łuczniczego

Pionowo:
1. zakład krawiecki, który działał w Dobczycach od 1983r.
2. Kazimierz …, wieloletni kustosz zamku w Dobczycach, zasłużony dla Ziemi 
Dobczyckiej
3. jego odbicie z więzienia Dobczycach, było jedną z brawurowych akcji party-
zantów AK obwodu Murawa 
4. Michał …, starosta dobczycki, podjął się ratowania i częściowej odbudowy 
dobczyckiej warowni w XVII w. 
5. prawobrzeżny dopływ Raby, jedna z rzek płynących przez Dobczyce
6. … Galicyjski, przez wiele lat organizował Kręciołka o Puchar Burmistrza  
i Rajdową WOŚP na terenie byłej giełdy przy zaporze
9. … ciałopalne w Kornatce
11. św. Jan …, jego figura stoi obok dawnego młyna w Rynku 12. sołectwo,  
w którym mieści się wyższa uczelnia 
13. wzniesienie w Kornatce, na którym znajduje się wczesnośredniowieczne 
cmentarzysko ciałopalne
14. Jerzy II …, książę siedmiogrodzki, dokonał najazdu i zniszczenia zamku 
18. ... skarb, książka Karola Bunscha, w której opisane są początki państwa 
Mieszka I oraz historia pobliskiego Grodziska

Krzyżówka w wolnej chwili

W kościele pw. św. Mikoła-
ja i św. Marii Magdaleny  

w Dziekanowicach będą kontynu-
owane prace konserwatorskie. 

To za sprawą kolejnej dotacji 
w wysokości 200 tys. zł przyzna-
nej z programu „Ochrona zabytków” 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Historia świątyni, będącej jedną 
z najstarszych w Małopolsce, sięga 
przełomu XI/XII w. Dziś z tego okresu 
zobaczyć możemy romańskie prezbi-
terium oraz fragmenty XII-wiecznych 
polichromii. To właśnie m.in. polichro-
mie będą poddane zabiegom konserwa-
torskim. Zaplanowano również remont 
posadzki oraz konserwację elementów 
kamiennych i drewnianych.

(Red.)
Fot. ze zbiorów ugim

Bal Gimnazjalny w SP 2

Para za parą
To przedostatni taki Bal – Bal 

Gimnazjalny. Wspaniałe kreacje, 
pięknie przystrojona sala, młodzież, 
która w tym wyjątkowym dniu 
wyglądała pięknie i bardzo dojrza-
le. I wreszcie dumni nauczyciele  
i rodzice. Bal Gimnazjalny, który 
po raz pierwszy organizowany 
był w murach już nie Gimna-
zjum, a Szkoły Podstawowej nr 2  
w Dobczycach, na długo pozostanie  

w pamięci wszystkich uczestników. 
Na pewno wspomnienia te umilą 
czas oczekiwania i przygotowań 
do gimnazjalnego egzaminu.

Bal, tradycyjnie, rozpoczął się 
polonezem. W pierwszych parach 
ruszyli nauczyciele wraz z uczniami. 
Poloneza, a także innych tańców,  

w których gimnazjaliści zaprezentowali 
się podczas balu, uczniowie uczyli się 
przez kilka tygodni pod bacznym okiem 
nauczycielek: Bożeny Korzec-Guni, 
Lucyny Słwińskiej-Targosz, Lucyny 
Sikory.

Dla uczniów była to także okazja do 
podziękowań, które składali nie tylko 
swoim nauczycielom i wychowawcom, 
ale przede wszystkim rodzicom – bo  
i tych nie zabrakło na tym pierwszym 

ważnym balu w życiu ich pociech.
Dla nauczycieli ten bal był 

wyjątkowy także z jednego powodu  
– w przyszłym roku mury szkoły opuści 
ostatni rocznik wygasającego gimna-
zjum. Ale z gimnazjalistami, naukę 
w tym budynku kończyć będą także 
ośmioklasiści. A ponieważ każdy ważny 

etap w swoim życiu warto kończyć  
z przytupem, spodziewać się można, 
że i ósme klasy pójdą w polonezie na 
swoim pierwszym balu.

Uczniom, którzy w tym roku 
zdawać będą egzamin gimnazjalny, 
już dzisiaj życzymy połamania pióra.

(Red.)
Zdjęcia: Paweł Stożek

Kolejna dotacja 
dla kościółka w 
Dziekanowicach


