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W gotowości na kolejne 15 lat

Jubileusz 15-lecia miesięczni-
ka Tapeta
Pojawienie się z końcem miesiąca na sklepowej 

ladzie Tapety jest dla nas tak samo naturalne jak 
to, że jutro znów wstanie nowy dzień. Zabieramy tę 
szesnastostronicową gazetę do domu, by w wolnej 

chwili nadrobić informacyjne zaległości. Tapeta 
na stałe zagościła w naszej społeczności, serwując 
nam porcję wspomnień z podniosłych uroczystości, 
barwnych wydarzeń, czy informując o sprawach 
ważnych dla gminy.

Gdy kilkanaście lat temu zrodził się wśród grupki 
młodych osób pomysł stworzenia lokalnej gazety, nikt z nich 
nie przypuszczał, że będzie ona tworzona do dziś. Tymcza-
sem mamy okazję świętować 15 lat naszego miesięcznika. 
Na łamach prawie 180 numerów zapisanych jest tysiące 
historii, chwil sukcesów, ale również smutku. Tapeta towa-
rzyszy nam w ważnych dla naszej społeczności chwilach  
i utrwala je na swych łamach.

W pierwszy piątek stycznia, mieliśmy okazję 
wspólnie świętować 15. urodziny miesięcznika. Foyer 
RCOS wypełniło się czytelnikami, redaktorami oraz 
licznymi współpracownikami. Podkreślić należy bowiem, 
że przez te lata z Tapetą współpracowało wiele osób, 
zmieniał się również skład redakcyjny, a gazeta wciąż 
trwała, wzbogacana o nowsze pomysły.

Nie sposób wymienić wszystkich tworzących 
Tapetę, ale z całą pewnością warto przywołać pierwszy 
skład redakcyjny, w którym znaleźli się: Magdalena 
Włodarczyk (Jamka), Małgorzata Góralik (Piętka), 
Maciej Frajtag, Sylwester Stoch, Paweł Reszka, 
Tomasz Suś. Pierwszą redaktor naczelną była Iwona 
Szczygieł (Rozwadowska). Ówczesna redakcja mogła 
liczyć na wsparcie burmistrza Marcina Pawlaka 
i jego zastępcy Pawła Machnickiego (obecnego 
burmistrza). 

Takie wsparcie ze strony samorządu trwa do dziś. 
Stery redakcyjne w 2009r. objęła Anka Stożek, która 
wspólnie z Waldemarem Pączkiem poprowadziła 
piątkową galę. Tapetę nieprzerwanie wydaje ośrodek 
kultury, a w jej tworzenie włączają się również orga-
nizacje z terenu naszej gminy. Najdłużej, bo od 2006r. 
z Tapetą współpracuje Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych „Ispina”.

Gala 15-lecia miesięcznika Tapeta była okazją 
do przywołania wspólnych wspomnień i zabawnych 
perypetii. Tego dnia ukazało się również specjal-
ne, jubileuszowe wydanie miesięcznika, które 
zdradziło nieco, jakie zmiany przyniesie ten rok. 
Tapeta będzie ukazywać się w większym formacie, 
wzbogacona będzie również o nowe kąciki tema-
tyczne. Galę 15-lecia uświetniły występy Sekcji 

Wokalnej MGOKiS oraz uczniów Szkoły Muzycznej  
I stopnia w Dobczycach.

Wszystkim, którzy tworzyli i tworzą Tapetę skła-
damy gratulacje. Dziękujemy naszym wiernym Czy-

telnikom. Dziękujemy za wszystkie 
życzenia. Zachęcamy do współtwo-
rzenia naszych rubryk związanych  
z tradycjami, z historią gminy oraz 
podróżami. Jeśli wiecie Państwo 
o czymś, co warto opisać, czym 
się warto pochwalić, piszcie do 
nas: tapeta.redakcja@gmail.com

(Red.)
Zdjęcia: Paweł Stożek

Wśród wielu listów gratula-
cyjnych, życzeń, słów zachęty do 
dalszego działania, nie zabrakło 
także wiersza, który „popełniła” na 
okazję naszego Jubileuszu Justyna 
Dudzik – prezes Stowarzysze-
nia Sympatyków i Absolwentów 

Zespołu Szkół w Dobczycach, członek zarządu 
Stowarzyszenia KAT Dobczyce, a przede wszystkim 
nasza wierna Czytelniczka. 

Reporterzy

Gdzie nie spojrzeć, jak nie mierzyć,
Wszędzie dzisiaj reporterzy!

Pod pierzynę zaglądają,
Wszystko święte za nic mają!

Zdjęcia robą ci co chwilę, 
Nawet, gdy masz głupią minę!

Co dziś robił Nowak Jerzy?
Pierwsi wiedzą reporterzy.

więc…

Uważajcie, co robicie,
co mówicie, co myślicie…

Bo czy chcecie, czy nie chcecie
wszystko będzie dziś w „Tapecie”.
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w świątecznym nastroju

najstarszych wzorów oraz na czystość 
śpiewu, tradycyjny sposób poruszania 
się poszczególnych postaci kolędniczych 
i czas występu.

Komisja podkreśliła, że trady-
cja kolędowania na Ziemi Kra-
kowskiej, przekazywana jest  
w dalszym ciągu, o czym świad-
czy liczny udział aż 5. grup 
dziecięcych i 1. młodzieżowej. 
Opiekunowie i członkowie grup 
dbają o tradycyjny wizerunek oraz 
zachowanie postaci na scenie, 
prezentują repertuar starych kolęd 
i pastorałek, przypominają teksty 
dawnych okolędowań.

Wszystkie grupy spełniały 
warunki regulaminu, a jury przy-
znało trzy równorzędne Nagrody 
Główne, w postaci nominacji 
do udziału w Ogólnopolskim 
Przeglądzie Grup Kolędniczych 

„Karnawał Góralski” w Bukowinie 
Tatrzańskiej, które otrzymały: 
Grupa Kolędnicza z Turoniem 
z Trzebuni, Grupa Kolędnicza 

z Turoniem „Zagórzanie” z Lub-
nia, Grupa Kolędnicza „Z Żydem  
i Turoniem” z Tenczyna.

Przyznano również trzy równo-
rzędne nagrody w postaci nominacji do 
udziału w Ogólnopolskich Spotkaniach 
Dziecięcych i Młodzieżowych Grup 
Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędo-
wanie”  w Podegrodziu, które otrzy-
mali: Dziecięca Grupa Kolędnicza 
z Gwiazdą z Trzebuni, Dziecięca 
Grupa Kolędnicza „Mali Klisz-
czacy” z Tokarni, Dziecięca Grupa 
Kolędnicza z Tenczyna.

Nagrodę Specjalną przyznano Elż-
biecie i Stanisławowi Żuławińskim 
za kultywowanie tradycji kolędniczych 
wśród dzieci i młodzieży. Uczestnicy  
i laureaci otrzymali statuetki, dyplomy 
i nagrody ufundowane przez Sta-
rostwo Powiatowe w Myślenicach  
i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Dobczycach.

(AnKa)
Zdjęcia: Paweł Stożek

Tradycje wciąż żywe
Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych

Od św. Szczepana rozpoczynały 
się odwiedziny grup kolędowych, 

które trwały do Trzech Króli – tak 
Stanisława Majda-Gulgowska 
nawiązała do starej tradycji odwie-

dzania domów przez kolędników 
w okresie bożonarodzeniowym. 
Grupy kolędnicze, często z Gwiazdą  
i Turoniem, przychodziły do domów 
gospodarzy i kolędując, życzyły 
dostatku i zdrowia. Ich wizyta 
była dobrym znakiem dla domu i 
gospodarzy oraz dawała nadzieję 
na naprawdę udany cały rok.

W orszaku kolędników nie brako-
wało Anioła, Śmierci, czy Diabła. Ale 
obowiązkowo musieli być pastuszkowie, 
bo przecież oni, jako pierwsi, oddali 
hołd narodzonemu Zbawicielowi. Dzisiaj 
także do domów pukają młodsi czy też 
starsi kolędnicy, a domownicy chętnie 
włączają się we wspólne kolędowanie.

Ale prawdziwa tradycja kolędowania 
pielęgnowana jest przez grupy kolędnicze 
z powiatu myślenickiego, które prze-
strzegają wielu zasad – nade wszystko 
tej, która nakazuje, by w grupach byli 
sami mężczyźni. Podtrzymują tradycje 
języka, obrzędowości, szczegółów 
związanych z kolędowaniem. Jeszcze 
kilka lat temu wydawało się, że te 
zwyczaje skazane będą na zapo-
mnienie, bo na deskach przeglądu 
powiatowego niewiele było grup 
młodzieżowych i dziecięcych, ale 
tegoroczny przegląd w Dobczycach 
udowodnił, że zwyczaje związane 
z okresem bożonarodzeniowym, 
mają się dobrze, a i są ludzie, którzy 
dbają, by je podtrzymywać.

Zanim grupy zaprezentowa-
ły się na scenie, zakolędowały  
w Rynku przy szopie. Do wspólnego 
kolędowania zaprosiły mieszkańców 
gminy i wszystkich, którzy przy-
jechali na przegląd, aby kibicować 
reprezentantom swoich gmin.

Na scenie w Regionalnym 
Centrum Oświatowo-Sportowym, 

zaprezentowało się dziesięć grup:  
4 dorosłe, 1. młodzieżowa i 5 dziecię-
cych. Występujących oceniała komisja  
w składzie: Inka Bogucka – etno-
graf, Agnieszka Oczkowska – etno-

log, Jadwiga Adamczyk – muzyk.  
W tegorocznym Powiatowym Prze-
glądzie Grup Kolędniczych wystą-
piły: Dziecięca Grupa Kolędnicza  

„Z Maryjką”, Grupa Kolędnicza 
„Szopka z Lalkami”, Młodzieżo-
wa Grupa Kolędnicza „Z Rajem”  
z Dobczyc,  Grupa Kolędnicza  
z Turoniem, Dziecięca Grupa Kolęd-
nicza z Gwiazdą z Trzebuni, Kolęd-
nicy z Gwiazdą Zespół Regionalny 

„Cyrniawa” z Krzeczowa, Dziecięca 
Grupa Kolędnicza „Mali Kliszcza-
cy” z Tokarni, Grupa Kolędnicza  
z Turoniem „Zagórzanie” z Lubnia, 
Dziecięca Grupa Kolędnicza, Grupa 
Kolędnicza „Z Żydem i Turoniem”  
z Tenczyna.

Jury oceniało teksty, melodie  
i kolejność akcji, dawne kolędy domo-
we, pastorałki, okolędowania prze-
kazane przez poprzednie pokole-
nia. Zwracano uwagę na tradycyjne 
instrumenty muzyczne, na stroje  
i rekwizyty wykonane według 

Dobczyce i Burlet-
ka z awansem

Małopolski Przegląd Grup 
Kolędniczych „Herody”, 

który odbył się po raz dwudziesty  
w Chrzanowie, okazał się szczęśli-
wy dla grup kolędniczych z naszej 
gminy. W rywalizacji z najlepszymi  
w Małopolsce dwie grupy z gminy 
Dobczyce wywalczyły nomina-
cję do udziału w 46. „Karnawale 
Góralskim”, który odbędzie się  
w lutym w Bukowinie Tatrzańskiej. 
Na Podhale wyruszy grupa „Szopka  
z lalkami” z Dobczyc oraz „Pasterze 
z Dziadem” z Burletki.

W chrzanowskim przeglądzie 
grupy kolędnicze oceniało jury  
w składzie: Agnieszka Oczkowska, 
etnolog; Aneta Drzewiecka, teatrolog; 
Robert Garstka, etnograf, dokumen-
talista. Komisja oceniała: tradycyjność 

tekstów, melodii, charakterystyczna 
prezentację każdej postaci w grupie 
kolędniczej (m.in. sposób poruszania 
się, śpiew, strój, rekwizyty). Właśnie za 
charakterystyczną prezentację postaci, 
wyróżnieniem uhonorowany został 
Stanisław Żuławiński z „Szopki  
z lalkami” z Dobczyc. 

Grupa kolędnicza „Z Rajem” 
uzyskała nominację do ogólnopolskiego 
przeglądu w Podegrodziu, który odbył 
się w ostatni weekend stycznia. To 
wciąż nie koniec sukcesów naszych 
kolędników. W Chrzanowie wyróż-
nienie otrzymali również kolędnicy 

„Z Maryjką” z Dobczyc.
(JoTa)

Nasi jadą do 
Bukowiny  
Tatrzańskiej

Grupa Kolędnicza „Z Maryjką” - 
dziecięca grupa z Dobczyc, idzie w ślady 

starszych dobczyckich grup
fot. Paweł Stożek
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35 milionów złotych pozyskanych na inwestycje

Szanowni Państwo

Aby zrealizować działania  
i zadania zapisane w programie 

wyborczym i strategii rozwoju 
gminy, konieczne jest ich dobre 
przygotowanie i pozyskanie dużej 
ilości pieniędzy. Dużym sukcesem 
jest pozyskanie dla gminy Dobczyce 
w latach 2015-2017 środków dota-
cyjnych o łącznej wysokości ponad 
35 milionów złotych.

Wymagało to czasu i wiele pracy. 
Przygotowanie dobrego projektu, 

zaczynając od pomysłu, koncepcji, 
opracowań planistycznych, konsultacji, 
projektów budowlanych, uzyskania 
zgód i pozwoleń, przez opracowanie 
analiz ekonomicznych, uzasadnień  
i wniosków o dofinansowanie, oce-
nę tych wniosków przez instytucje  
i urzędy reprezentujące donatorów, po 
podpisanie umów dotacyjnych, przepro-
wadzenie przetargów publicznych, aż 
do podpisania umów z wykonawcami 
i rozpoczęcia budowy, wymaga 5. lub 
więcej lat pracy wielu osób.

Dziś chciałbym Państwu przed-
stawić wyniki tej pracy i efekty uzy-
skane w latach 2015-2017, w postaci 
„zdobytych” przez gminę pieniędzy 
tzw. unijnych. Nie są to pieniądze, 
które leżą na koncie gminy. To są 
środki, które donatorzy postawili nam 
do dyspozycji w wyniku pozytywnej 
oceny naszych projektów, progra-
mów i wniosków. Będziemy mogli je  
w pełni wykorzystać, ale po spełnie-
niu wielu warunków. Podstawowym 
warunkiem ich wykorzystania jest 
posiadanie wkładu własnego, czyli 
pieniędzy, które gmina sama musi 
wypracować i dołożyć do realizacji 
tych zadań. Nikt nie daje dotacji na 100 
proc. wartości tego, co się chce zrobić. 
Dofinansowanie to dodatek, pomoc  

Projekt w trakcie realizacji. 
Jego celem jest zapewnienie odbioru  
i oczyszczania zwiększonej ilości 
ścieków oraz stworzenie warun-
ków do rozwoju sieci kanalizacyj-
nej. Pozyskane środki to 10 890 242 
zł, konieczny wkład własny gminy:  
13 172 168 zł.

„Obniżenie poziomu niskiej emisji 
na terenie gminy Dobczyce poprzez 
wymianę źródeł ciepła w indywidu-
alnych gospodarstwach domowych 

na biomasę i paliwa gazowe”.
Projekt w trakcie realizacji. Celem 

projektu jest wymiana starych pieców 
w indywidualnych domach na gazowe 
lub biomasę. Pozyskane środki to  
1 612 497 zł, konieczny wkład własny 
gminy: 37 048 zł.

„Program wymiany nieefektyw-
nych źródeł ciepła na kotły ekologiczne 
na terenie Gminy Dobczyce”.

Projekt w trakcie realizacji. 
Celem projektu jest wymiana starych 
pieców w indywidualnych domach. 
Pozyskane środki to 474 357 zł, 
konieczny wkład własny gminy:  
8 337 zł.

„Wdrożenie programu ochrony 
powietrza dla Województwa Mało-
polskiego - Małopolska w zdrowej 
atmosferze”.

Projekt w trakcie realizacji. Celem 
projektu jest funkcjonowanie w gminach 
sieci eko-doradców, którzy koordynują 
działania ochrony powietrza, doradzają 
mieszkańcom oraz przygotowują wnioski  
o dotacje, np. jak w wyżej wymienio-
nych projektach. Pozyskane środki to 
377 298 zł, konieczny wkład własny 
gminy: 249 198 zł.

„Centrum Usług Społecznych 
- Nasza Świetlica”. Projekt będzie 
realizowany od 2019 do 2022 roku.

o wielkości zróżnicowanej w zależności 
od rodzaju programu. Licząc śred-
nią, na realizację naszych projektów, 
uzyskujemy wartość dofinansowania  
62 proc. To jest dużo, dlatego skorzy-
stanie z tych przyznanych już dotacji 
jest niezwykle ważne.

Zanim wymienię projekty, na które 
pozyskaliśmy dotacje, przedstawiam 
zsumowane wartości, aby od razu 
pokazać, o jakich pieniądzach mówimy.

Łącznie środki dotacyjne UE 

już pozyskane dla gminy w latach 
2015-2017 na wymienione zadania, 
to ponad 35 mln złotych (35 650 950 
zł). Spodziewamy się jeszcze dwóch 
dotacji o wartości 7 180 590 zł, czyli 
łącznie 42 831 540 zł. 

Aby wykorzystać te środki,  
w budżetach na kolejne lata musimy 
znaleźć „wkład własny” w wysokości 
26,4 mln zł. Oznacza to, że przygoto-
wane do wykonania zadania będą miały 
wartość około 69,2 mln zł.

Wkład własny to środki pochodzące 
z udziału gminy w podatkach, z kredytów  
i pożyczek oraz z gospodarowania 
majątkiem gminy, w tym ze sprzedaży 
tego majątku. Aby zgromadzić tak znacz-
ny wkład własny musimy skorzystać  
z wszystkich możliwości, w tym sprze-
dać część majątku i zadłużyć się. Przez 
ostatnie lata spłacaliśmy zaciągnięte 
wcześniej długi, co pozwala nam teraz 
na zaciągnięcie nowych. Wielkość 
zadłużenia jest ograniczana przepi-
sami, dlatego dochody ze sprzedaży 
majątku są niezbędne. Takie też jest 
stanowisko Rady Miejskiej.

Lista projektów, na które pozy-
skaliśmy dotacje „unijne”:

„Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej na terenie gminy Dob-
czyce”. Rozbudowa i modernizacja 
oczyszczalni ścieków.

Celem projektu jest zapewnienie opieki  
i wyrównanie szans dzieci i młodzieży, 
organizacja czasu wolnego w godzi-
nach pozalekcyjnych oraz podczas 
ferii i wakacji, rozwój kompetencji, 
umiejętności i postaw oraz zagospo-
darowanie budynku starej szkoły na 
ul. Jagiellońskiej po jego modernizacji.

Pozyskane środki to 919 115 
zł., konieczny wkład własny gminy:  
72 410 zł.

„Zagospodarowanie otoczenia 
Zbiornika Dobczyckiego - etap I”. 
Projekt realizowany będzie w latach 
2018 - 2020.

Celem projektu jest budowa par-
ku miejskiego na terenie dawnego 
kampingu (OSiR); ścieżka od mostu, 
rozbudowa parkingu, modernizacja 
i nowe alejki, oświetlenie, monitoring, 
uzbrojenie terenu wodą, kanalizacja, 
modernizacja istniejącego budynku, 
budowa placu zabaw, nasadzenia zie-
leni, ścieżka pieszo rowerowa wzdłuż 
Raby itd. Pozyskane środki to 3 957 
818 zł, konieczny wkład własny gminy: 
1 407 367 zł.

„Zagospodarowanie otoczenia 
Zbiornika Dobczyckiego - etap II”. 
Projekt realizowany będzie w latach 
2018 - 2020.

Celem projektu jest budowa  
w parku miejskim (patrz etap I), kor-
tów tenisowych, kąpieliska (całkowita 
modernizacja starych basenów i ich 
zaplecza), budowa lodowiska sztucznego.

Pozyskane środki to 4 370 980 
zł, konieczny wkład własny gminy: 
3 564 713 zł.

„Zagospodarowanie otoczenia 
Zbiornika Dobczyckiego - etap III”. 
Projekt realizowany będzie w latach 
2018 - 2020.

Celem projektu jest zwiększenie 
atrakcyjności wzgórza Starego Miasta, 
budowa ścieżki od bramy do zamku 
południowym urwiskiem, uczytel-
nienie przebiegu murów obronnych 
w tej części wzgórza, uporządkowa-
nie zieleni, wykonanie ścieżki wokół 
kościoła, modernizacja zejścia na  
ul. Podgórską, przebudowa i rozbudowa 
parkingu na ul. Podgórskiej, budowa 
kładki łączącej Stare Miasto z zaporą, 
modernizacja trasy pieszej i rowerowej 
wzdłuż potoku Węgielnica (do ul. 
Cegielnianej). Pozyskane środki to  
5 210 156 zł, konieczny wkład własny 
gminy: 2 343 555 zł.

„Zagospodarowanie otoczenia 
Zbiornika Dobczyckiego - etap IV”. 

Projekt może być realizowany  
w latach 2018-2020 pod warunkiem 
pozyskania środków własnych gminy. 
Celem projektu jest budowa ścieżek 
rowerowych i pieszych oraz punktu 
turystycznego nad Rabą przy nowym 
moście. Pozyskane środki to 5 519 801 
zł, konieczny wkład własny gminy:  
2 684 697 zł.

„SKANSENOVA – systemowa 
opieka nad dziedzictwem w małopol-
skich muzeach na wolnym powietrzu”.

Projekt jest w trakcie realiza-
cji. Celem projektu jest konserwacja 
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Od 2018r. 
zmianie uległy 
zasady ubiega-
nia się o dopłaty 
bezpośrednie. 
Wnioski składa-
ne będą w formie 
elektronicznej. Służy do tego aplikacja 
eWniosekPlus, dostępna od 15 marca na 
stronie internetowej www.arimr.gov.pl

Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa służyć będzie pomocą 
techniczną, przeprowadzi też w gmi-
nach szkolenia z obsługi aplikacji. Od  
15 marca w siedzibach ARiMR dostęp-
ne będą stanowiska internetowe, przy 
których rolnicy będą mogli z pomocą 
pracowników skorzystać z aplikacji 
eWniosekPlus.

Pomocą będą służyć też instytucje 
i organizacje rolnicze, w tym Mało-
polski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 

Zamiast wniosku można złożyć 
Oświadczenie 

W tym roku zamiast wniosku  
o przyznanie płatności bezpośrednich, 
możliwe będzie złożenie Oświadcze-
nia, w którym rolnik potwierdzi brak 
zmian w porównaniu z wnioskiem  
z 2017 roku. Formularz Oświadczenia 
dostępny będzie na stronie internetowej 
www.arimr.gov.pl.

Termin składania oświadczeń 
wyznaczono od 15 lutego do 14 marca 
2018 r.

Z takiego rozwiązania będzie 
mógł skorzystać rolnik, w którego 
gospodarstwie powierzchnia grun-
tów ornych wynosiła mniej niż 10 ha  
i ubiegał się w 2017 roku:
• jednolitą płatność obszarową, 

płatność za zazielenienie, płatność 
dodatkową lub

• płatność do owiec i kóz lub
• płatność niezwiązaną do tytoniu lub
• wypłatę pomocy na zalesianie lub
• przyznanie płatności ONW lub 

przyznanie premii pielęgnacyjnej 
i premii zalesieniowej.
Informacje dotyczące eWniosku 

i Oświadczenia
• w Punktach Informacyjnych  

w Biurach Powiatowych ARiMR 
• na stronie internetowej www.

arimr.gov.pl
• pod bezpłatnym numerem infolinii 

800-38-00-84.

obiektów budowlanych i eksponatów 
skansenu, nowe zagospodarowanie 
otoczenia, wykonanie nowych wystaw 
stałych oraz zabezpieczeń, zakup wypo-
sażenia do prowadzenia działalności 
kulturalnej. Pozyskane środki to 696 
170 zł, konieczny wkład własny gminy 
308 124 zł.

„Modernizacja kształcenia zawo-
dowego w Małopolsce II”

Projekt w trakcie realizacji. Celem 
projektu jest zapewnienie uczniom 
pomocy w zakresie doradztwa zawodo-
wego, planowania ścieżki edukacyjnej 
i kariery zawodowej. Pozyskane środki 
to 44 823 zł, konieczny wkład własny 
gminy 4 980 zł.

„DobczyCe++” Edukacja  
w szkołach

Projekt w trakcie realizacji, uczestni-
czy w nim 5 szkół podstawowych. Celem 
projektu jest prowadzenie dodatkowych 
zajęć z matematyki, programowania, 
stypendia dla uczniów, wyjazdy do 
Centrum Nauki, studia podyplomowe 
i szkolenia dla nauczycieli z zakresu 
informatyki. Pozyskane środki to  
1 577 693 zł, konieczny wkład własny 
gminy 102 864 zł.

Na końcowym etapie oceny wnio-
sków o dotacje z UE są jeszcze nastę-
pujące projekty:

„Rozbudowa, modernizacja 
przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału 
żłobka” w ramach Programu Rewi-
talizacji. Wnioskowane środki to  
4 246 037 zł. Konieczny wkład własny 
gminy 1 433 795 zł.

„Przebudowa budynku Chirany 
(stara szkoła przy ul. Jagiellońskiej) na 
potrzeby Centrum Usług Społecznych 
i Centrum Wspierania Aktywności 
Obywatelskiej” w ramach programu 
rewitalizacji.

Wnioskowane środki to 2 934 552 
zł. Konieczny wkład własny gminy 
984 334 zł.

Gmina uczestniczy także w pro-
gramie: - „Montaż instalacji Odna-
wialnych Źródeł Energii na obsza-
rze LGD „Turystyczna Podkowa”. 
Program w przygotowaniu, planowana 
wielkości środków dotacyjnych 405 
767 zł przy wkładzie własnym 270 
512 zł. (wartości nie uwzględnione  
w niniejszej informacji).

Realizujemy także wiele innych 
zadań inwestycyjnych i bieżących, 

niezbędnych do prawidłowego funk-
cjonowania mieszkańców, na które nie 
ma dotacji UE, bo nie przewidują tego 
polityki i programy. Najważniejsze  
z nich to:

„Budowa Szkoły Podstawowej 
w Dziekanowicach”

Projekt jest w trakcie realiza-
cji etapu I tj. budowy części szkoły 
podstawowej i oddziału „0” do sta-
nu surowego zamkniętego. Celem 
projektu jest przeniesienie uczniów  
i nauczycieli z obecnych 3. starych 
budynków, w tym zagrożonego osu-
wiskiem, do nowoczesnej szkoły. 
Pozyskane w 2017r. środki z budżetu 
państwa to kwota 1 544 000 zł.

Na początku stycznia złożyłem 
wniosek o dotację 5 mln zł z rezerwy 
ogólnej budżetu państwa. Jeżeli otrzy-
mamy taką dotację, to przy wkładzie 
własnym gminy około 7 mln zł, możliwe 
będzie oddanie szkoły uczniom (bez 
sali gimnastycznej) w 2019r.

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej 
w Brzączowicach”

Celem inwestycji jest stworzenie 
odpowiednich warunków do pracy 
szkoły w cyklu 8 letnim. Obecny budy-
nek zaprojektowany był, jako szkoła  
6 letnia. Z oddziałami przedszkolnymi 
i bez rozbudowy nie pomieści cyklu  
8 letniego. Koszt budowy to 2 835 884 
zł, w całości z budżetu gminy.

Szanowni Państwo, o skali 
zaawansowania realizacji programu 
przygotowanego na lata 2015-2018 
świadczą także zadania, które już 
zostały zakończone do 2017, a któ-
rych wartość osiągnęła kwotę wielu 
milionów złotych. Takimi zadaniami 
była między innymi budowa kanali-
zacji w Stojowicach i Brzączowicach  
– Górkach, modernizacja cmentarza 
przy Garncarskiej, budowa strażnicy 
OSP w Dobczycach, modernizacja  
ul. Słonecznej, Podgórskiej, dokoń-
czenie budynku KS Raba, budowa 
parkingu przy RCOS i wiele innych, 
drobniejszych, jak zakupy samochodów 
strażackich czy modernizacje dróg 
wiejskich, realizowanych zarówno  
w Dobczycach jak i w sołectwach.

Paweł Machnicki
Burmistrz Gminy i Miasta 

Dobczyce
Zdjęcia: Paweł Stożek  

i Biuro Promocji UGiM

Rolniku, od tego 
roku wniosek o do-
płaty tylko przez 
Internet

Wyróżnienie „Dobczyce 
- gmina przyjazna przed-
siębiorcom”

Dobczyce otrzymały wyróżnienie 
„Dobczyce – Gmina przyjazna 

inwestorom”. Zostało ono przekazane 
burmistrzowi Pawłowi Machnickiemu 
przez marszałka Jacka Krupę oraz 
Wojciecha Przybylskiego, prezesa 
Krakowskiego Parku Technologicznego. 
Uroczystość przekazania wyróżnień 
odbyła się podczas dorocznego spotkania 
w Krakowskim Parku Technologicznym. 

Podczas spotkania podsumowa-
no inwestycje realizowane w 2017r.  
w Krakowskiej Strefie, której jedną 
z 36. podstref stanowi część strefy 
dobczyckiej. Największą inwestycję 
w 2017r. realizowała tu firma Wawel. 
Powstała nowa część zakładu, wypo-
sażona w najnowocześniejsze maszyny 
i linie produkcyjne. Koszty inwestycji 
to 150 mln zł., a firmę uznano na 
Forum Przemysłowym w Karpaczu 
za inwestora roku.

W strefie przemysłowej w Dob-
czycach nowe inwestycje prowadzą 
obecnie cztery firmy, a z sukcesami 
działają i rozwijają się pozostałe.

(B.P.)

W rejonie miejscowości Skrzynka 
znaleziono martwego lisa, który 

po przeprowadzonych badaniach labora-
toryjnych okazał się zarażony wścieklizną. 
Informację o tym podał Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Myślenicach. Wyznaczono 
obszar zagrożony wystąpieniem wście-
klizną. Mapka obszaru dostępna jest 
na stronie internetowej urzędu gminy: 
www.dobczyce.pl 

W obszarze zagrożonym zakazuje się: 
wprowadzania zwierząt gospodarskich 
i domowych na obszary leśne; polowań 
zbiorowych na zwierzęta łowne; organi-
zowania targów, pokazów, wystaw i kon-
kursów z udziałem zwierząt; wywożenia 
psów i kotów bez zezwolenia właściwego 
Powiatowego Lekarza Weterynarii; 
przemieszczania zwłok zwierzęcych bez 
zgody właściwego Powiatowego Lekarza 
Weterynarii. Nakazuje się: trzymanie psów 
i kotów pod pełną kontrolą posiadaczy; 
odstrzał sanitarny lisów.

Rozporządzenie obowiązuje do 
odwołania. Teren gminy Dobczyce jest 
oznakowany tablicami ostrzegawczymi 
przy drogach wjazdowych do obszaru 
zagrożonego.

Wścieklizna jest chorobą śmier-
telnie groźną dla ludzi, a do zarażenia 
nią dochodzi zwykle przez pogryzienie 
przez chore zwierzę, uszkodzoną skórę 
lub błony śluzowe. Wirus znajduje się 
w ślinie zwierzęcia.

Trzeba pamiętać, że wirus wściekli-
zny jest odporny zarówno na działanie 
czynników fizycznych, jak i chemicznych 

- w tym środków dezynfekcyjnych oraz 
gnicie. Z tego powodu w rozkładających 
się zwłokach może pozostawać groźny 
nawet przez kilka tygodni. W wyższych, 
powierzchniowych warstwach ziemi jego 
zakaźne właściwości mogą występować 
aż 2-3 miesiące.
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Gdy zamknięte są drzwi, szukaj otwartego okna

Fundacja Okno Nadziei

W angielskiej fundacji, dla której 
pracuję okazało się pewnego 

dnia, że nagromadziła się spora ilość 
sprzętu pomocniczego, który nie był już 
potrzebny - balkoniki, laski, kule a nawet 
dwa wózki elektryczne. Pomyślałam 
wtedy o naszych lokalnych hospicjach. 
Szukając osoby, której przydałby się 
wózek elektryczny, natrafiłam na 
mieszkankę pobliskiej miejscowości, 
która opiekuje się mamą po udarze. 
Po długiej rozmowie okazało się, że 
potrzeby są trochę inne i np. bardzo 
przydałby się podnośnik, urządzenie 
do transferu, bo pani jest osobą leżącą. 
Niestety, urządzenia tego typu nie są 
tanie i wielu chorych po prostu nie 
może sobie na nie pozwolić.

W kwietniu 2017 udało się zorgani-
zować transport - cały sprzęt przyjechał 
do Dobczyc i zasilił bezpłatną wypo-
życzalnię jednego z hospicjum. Wtedy 
też odbyła się moja pierwsza rozmowa 
z panem Rafałem Szymoniakiem, który 
jest jednym z fundatorów Okna Nadziei. 
Dotyczyła ona powołania fundacji 
w Dobczycach. Opieka hospicyjna 
to nieoceniona pomoc wszystkich 
zaangażowanych osób dostępnych 24h/
dobę przez 7 dni w tygodniu ma wiele 
do zaoferowania, ale niestety czasem 
natrafia na trudności.

W końcowym okresie życia szcze-
gólne znaczenie ma słuchanie z uwagą 
pacjenta i członków jego rodziny. 
Chodzi o to, aby dodać życia dniom, 

które jeszcze czekają umierającego, 
niż tak naprawdę o to, aby dodać mu 
dni życia. Chory umierający pragnie 
miłości, życzliwości, bezpieczeństwa, 
traktowania z godnością, komfortu 
fizycznego i psychicznego.

Marzę o tym, aby każdy chory 
miał to zagwarantowane – zbyt opty-
mistycznie? Myślę, że nie ma rzeczy 
niemożliwych. Czasem nawet drobnostka 
jest w stanie zmienić wiele.

Pracując, jako fizjoterapeuta  
w Londynie, mam okazję współpracować 
z tamtejszymi hospicjami, gdzie opieka 
nad śmiertelnie chorymi rozpoczyna 
się o wiele wcześniej. Pacjenci zosta-
ją objęci opieką hospicyjną jeszcze  
w trakcie leczenia. Przy hospicjach 
stacjonarnych funkcjonują kluby dzien-
ne, które dają tym osobom możliwość 
spędzenia czasu poza domem, pozwa-
lają na otrzymanie opieki i pomocy, 
której bardzo potrzebują. Oferują 
opiekę pielęgniarską, rehabilitację, uczą 
form relaksacji. Można wziąć udział 
we wspólnym śpiewaniu, quizach, 
skorzystać z masażu czy zwyczajnie 
poplotkować. Miejsca te dają chorym 
możliwość spotkania osób, które 
doświadczają tych samych problemów. 
Znajdują oni tutaj odpowiedzi na wiele 
swoich pytań, zawiązują przyjaźnie  
z wolontariuszami, otrzymują duchowe 
wsparcie. Jakość życia jest bardzo ważna. 
Z każdym nowym pacjentem przepro-
wadzany jest wywiad, aby dobrze go 

poznać i sprostać jego oczekiwaniom. 
Wszelkiego rodzaju sprzęt pomocniczy 
jest dostępny - dostarczany do domu 
pacjenta. Wystawiając skierowanie na 
wózek inwalidzki czy balkonik mam 
pewność, że w przeciągu dwóch tygodni 
będzie on do dyspozycji osoby, która 
go potrzebuje. Wspaniale byłoby mieć 
kiedyś takie miejsce u nas...

Jako organizacja pozarządowa 
chcemy pomagać w zapewnieniu 
choremu odpowiedniej opieki, również 
poprzez pozyskiwanie i zapewnia-
nie odpowiedniego sprzętu, pomoc  
w rozwiązywaniu innych problemów, 
z jakimi boryka się chory a także jego 
rodzina. W obliczu ciężkiej choroby, 
oprócz problemów typowo medycznych 
związanych z symptomami choroby, 
pojawiają się problemy emocjonalne, 
socjalne i duchowe, a wsparcia i opieki 
potrzebuje również rodzina chorego. 
Chcemy dotrzeć do potrzebujących, 
określić ich potrzeby i jak najlepiej 
udzielić im pomocy.

Ważnym celem naszej działalności 
jest promocja idei wolontariatu hospi-
cyjnego wśród lokalnego społeczeństwa. 
Aby móc w pełni profesjonalnie poma-
gać chorym, gdyż opieka domowa nie 
zawsze jest możliwa, w przyszłości 
chcielibyśmy wybudować ośrodek 
stacjonarny oferujący chorym opiekę 24 
godziny na dobę oraz miejsce dziennego 
pobytu dla osób starszych i samotnych. 
W miejscu tym zlokalizowane byłoby 

również centrum lokalnego wolon-
tariatu. Pełną treść Statutu fundacji 
będzie można przeczytać na naszej 
stronie internetowej, która obecnie 
jest w budowie.

Bardzo dziękuję wszystkim oso-
bom, z którymi do tej pory udało mi 
się spotkać. Idea oraz misja fundacji 
zostaje bardzo pozytywnie odbierana, 
a każda rozmowa rodzi nowe pomysły 
na współpracę. Dziękuję za wsparcie 
i wszelkie rady lokalnych działaczy 
trzeciego sektora – mam nadzieję, że 
wiele wspólnych projektów przed nami.

Zwracam się do wszystkich Państwa 
z prośbą o wsparcie. Zapraszamy do 
współpracy wszystkich, którzy chcą 
zaangażować się w rozwój fundacji. 
Początki zawsze są trudne ale cel 
szczytny i wierzę że z roku na rok 
będziemy coraz bardziej się rozwijać  
i nieść pomoc tam gdzie jest potrzebna. 
Mottem naszej Fundacji jest piękna 
myśl ks. Jana Twardowskiego  „Kiedy 
Bóg drzwi zamyka to otwiera okno”. 
Wierzę, że wspólnie uda nam się 
otworzyć nie jedno okno.

Marta Łaszczyk-Lichoń 
prezes fundacji, fizjoterapeuta

 
„Kiedy Bóg drzwi 
zamyka, to otwiera 
okno”.
ks. Jan Twardowski

W dobczyckiej Jedynce

Grudzień pełen niespodzianek

Dzień św. Mikołaja był dla dzieci 
z PS nr 1 w Dobczycach dniem 

niezwykle radosnym. Wszystko 
dzięki długo oczekiwanemu i waż-
nemu spotkaniu ze Św. Mikołajem.

W tym roku przybył do nas bryczką 
zaprzężoną w odświętnie przystrojone 
konie. Przedszkolaki wyszły na spo-
tkanie przed budynek, witając gościa 
okrzykiem i gromkimi brawami.

Barwny i wesoły orszak odwie-
dził wszystkie grupy w przedszkolu. 
Towarzyszące Mikołajowi aniołki  
i renifery, wprowadziły wszystkich 
w niezwykły, magiczny nastrój Świąt 
Bożego Narodzenia. 

Dzieci prezentowały swoje umie-
jętności, śpiewając gościom świąteczne 
piosenki. Wszystkie przedszkolaki 
otrzymały od Mikołaja prezenty. Na 
pożegnanie Święty obiecał, że za rok 
znów odwiedzi nasze przedszkole. 
Dzieci długo jeszcze wspominały 
mikołajowych pomocników i cieszyły 
się z otrzymanych prezentów.

Kolejnym gościem, który odwie-
dzili mury naszego przedszkola, była 
Orkiestra Dęta OSP Dobczyce pod 

chętnie biorą udział w zajęciach 
organizowanych przez biblioteka-
rzy. W tym miesiącu przedszkolaki  
z Przedszkola Samorządowego  
nr 3 kontynuowały cykl zajęć doty-
czący legend polskich.

Tym razem, Małgorzata Molendys 
przeczytała przedszkolakom legendę 

„O Lechu, Czechu i Rusie”. Następnie 
w formie zabawy maluchy mogły 
sprawdzić, ile zapamiętały z treści 
opowieści. Na koniec w dwóch druży-
nach przygotowały, a potem wykleiły 
karteczkami godło Polski. 

Gościliśmy także klasę I A ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 z Dobczyc. Podczas 
spotkania pt. „Śmieciowe rozmaitości”, 
które przygotowała Dorota Mistarz, 
uczniowie dowiedzieli się, jak segre-
gować odpady. Jakie kolory worków 
odpowiadają konkretnym rodzajom 
śmieci. Na koniec pierwszoklasiści 
odwiedzili miejsce w naszym budynku, 
w którym znajdują się pojemniki na 
odzież używaną. 

Zainteresowane spotkaniami kla-
sy i grupy zapraszamy do kontaktu  
z biblioteką.

Oprac. Małgorzata Molendys

przewodnictwem Kacpra Ścibora. 
Uświetnili swoją obecnością kolejny 
ważny dla przedszkolaków dzień  

- Wigilię. 
Po łamaniu opłatkiem, składaniu 

życzeń oraz uroczystym obiedzie, 
mieliśmy zaszczyt wspólnie kolędować  
w gronie tak wspaniałych muzyków. 
Podczas koncertu dzieci miały możliwość 
poznać wiele ciekawych instrumentów.

Bardzo serdecznie dziękujemy 
rodzicom, w szczególności człon-
kom Rady Rodziców z Przedszkola 
Samorządowego Nr 1 w Dobczycach, 
za zorganizowanie wizyty Świętego.

Równocześnie pragniemy podzięko-
wać młodzieży z Samorządu Uczniow-
skiego i wolontariatu „Lolek” ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Dobczycach pod 
opieką Pauliny Lenart, za uświetnienie 
swoją obecnością tak ważnego dla 
dzieci spotkania.

Podziękowania kierujemy także 
do Orkiestry Dętej OSP Dobczyce za 
wspaniały koncert kolęd. Wspólnie 
spędzony czas był dla wszystkich 
niezwykły.

B.B.

Super Czytelnik

Trwa IV edycja Akcji Super 
Czytelnika. Otrzymujemy już 

pierwsze kompletnie uzupełnione 
karty. Zachęcamy także, aby trwać 
dzielnie w gromadzeniu kolejnych 
bibliotecznych zwierzaków. Do 
końca kwietnia można ich uzbierać 
jeszcze kilkanaście. 

Co tydzień umieszczamy na 
facebooku oraz w bibliotece kilka 
ciekawych informacji o tych miłych 
stworzeniach wybranych specjalnie dla 
naszych wiernych, małych czytelników. 
Przypominamy także o regulaminie 
naszej akcji – w jednym tygodniu 
można zabrać tylko jedną naklejkę 
(z biblioteki szkolnej lub publicznej). 
Dzieci muszą także posiadać minimum 
8 naklejek z biblioteki publicznej (może 
to być także cały komplet z biblioteki 
publicznej). Dla dzieci ze szkół podsta-
wowych obowiązkowe są także zadania 
specjalne. Szczegóły w regulaminie 
umieszczonym na każdej karcie. 

Zajęcia w bibliotece

Nasza biblioteka pozostaje miej-
scem, gdzie dzieci i uczniowie 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej
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u Tischnera

To był bal na sto pas!

W blasku dobrotliwego uśmiechu Pa-
trona

Na takim balu trzeba zatańczyć, 
trzeba zaśpiewać. Na takim balu 

trzeba być. Najpiękniej, jak można 
sobie wyobrazić, poetycki świat 
Tuwima przygotowali uczniowie 
Zespołu Szkół z Dobczyc, by ugo-
ścić podopiecznych Krakowskie-
go Hospicjum dla Dzieci im. ks. 
Józefa Tischnera z Krakowa. Mali 
goście do Dobczyc przyjechali wraz  
z rodzinami, nie zabrakło na sali przy-
jaciół. Nie zabrakło dobrej zabawy  
i przede wszystkim świadomości, że 
wszystkiemu patronuje dobrotliwy 
uśmiech Księdza Profesora.

Bal dla podopiecznych krakowskie-
go hospicjum uczniowie i nauczyciele  
z Zespołu Szkół zorganizowali po raz 
drugi. Obie instytucje współpracują ze 
sobą, obu patronuje ks. Józef Tischner. 
To właśnie osoba patrona pozwoliła 

na zacieśnienie współpracy – także 
wolontaryjnej. Jak mówi Iwona Puchała, 
nauczycielka (polonistka) Zespołu Szkół 
i opiekunka wolontariatu, współpraca 
z hospicjum to nie tylko spotkania ze 
wspaniałymi ludźmi, krzewienie idei 
wolontariatu wśród młodzieży, ale także 
pomoc finansowa dla uczniów – Hospi-
cjum przyznaje bowiem „Stypendia im. 
ks. Józefa Tischnera”, którymi wspiera 
rozwój dzieci i młodzieży. Szkoła  
z Dobczyc może się pochwalić takimi 
stypendystami.

Iwona Puchała opowiadała, jak 
wiele można zdziałać z takimi pełnymi 
zapału młodymi osobami. Z kolegami-
-nauczycielami, którzy pracują przy 
wolontariacie i którzy mają wspaniałe 
pomysły. 

W czasie balu w „Bajkowym świe-
cie Tuwima” uczniowie szkoły – także 

tegoroczni maturzyści, którzy 
na głowie mieli jeszcze jeden 
bal – swój własny, studniów-
kowy, który odbywał się dzień 
później, nie szczędzili wysiłku, 
aby każdy kto zawitał do RCOS 
w Dobczycach na hol Szkoły 
Podstawowej nr 2, wyszedł 
stąd zadowolony. Były zabawy 
integracyjne, tańce, malowanie 
twarzy i kreowanie fryzur. 
Nie zabrakło przedstawienia, 
które przygotowali uczniowie 
szkolnego wolontariatu (Klubu 
Tischnera) – pod opieką Anny 
Markiewicz. Oczywiście do 
tekstu wiersza Juliana Tuwima. 
Wybrali „Rzepkę”, która w finale 
przecież pokazuje, jak ważna 
jest współpraca i najmniejsza 
nawet pomoc. 

Tej pomocy i radości dziele-
nia się z innymi swoim zapałem 
i zaangażowaniem, uczy swoich 
uczniów pani Iwona od wielu lat. 
To ona jest inicjatorką Wigilii Ulicz-
nej, kiedy jeszcze z uczniami Zespo-

łu Szkół Technicznych  
i Rolniczych (nieistniejącej 
już dobczyckiej szkoły) 
wyszła na ulice miasta, 
aby dzielić się z mieszkań-
cami chlebem. Młodzież 
z wolontariatu chętnie 
włącza się w organizację 
akcji dobroczynnych. Co 
ważne – przy wielu impre-
zach, które organizują 
wolontariusze Zespołu 
Szkół, współpracują także 
uczniowie na co dzień nie 
zaangażowani w wolonta-
riat. Szukają sensu w tym 
działaniu i znajdują go,  
o czym świadczą kolejne 
akcje podejmowane przez 
szkołę: mikołajki, zbiórka 

pieniędzy na pomoc dla brata szkolne-
go kolegi, pomoc w organizacji wielu 
imprez dla dzieci w gminie Dobczyce. 

Iwona Puchała podkreśla, że to 
zaangażowanie uczniów w pomoc 
innym, to że widać jaką radość daje 
im taka działalność, jest nadzieją na 
przyszłość – na ich dorosłe życie.

Uczestnicy balu nie kryli radości 
– nie tylko z powodu dobrej muzyki  
i wspaniałych zabaw, ale także  
z uwagi na to, że mogli się fantazyjnie 
przebrać: za księżniczki rycerzy czy… 
lokomotywę z wyjątkowym maszyni-
stą, którym był Filip Piąstka – jeden 
 z podopiecznych fundacji. 

Wszyscy zgodnie podkreślali, że 
to niezwykły bal. Wierzą, że w kolej-
nych latach będą mogli się spotykać 
w Dobczycach, by wspólnie radować 
się i bawić w karnawale.

Tekst i foto: (AnKa)

Podczas, gdy do egzaminów 
maturalnych pozostało około 

100 dni, uczniowie klas matural-
nych w całej Polsce biorą udział  
w studniówkowych zabawach. Tak 

było i w Zespole Szkół Dobczycach, 
którego uczniowie bawili się na tym 
wyjątkowym balu do białego rana.
- Bal Studniówkowy 2018 uważam za 
udany – mówiła Karolina Hobot z klasy  

4TG - Przygotowania do studniówki 
były długie i czasochłonne, ale wyda-
je mi się, że wszyscy moi koleżanki 
i koledzy bawili się świetnie i byli 
zadowoleni, zwłaszcza  że większość  
dotrwała do końca!

Studniówka odbyła się w stylo-
wych wnętrzach Folwarku Zalesie  
w Grajowie, wyjątkowym miejscu na 
takie przyjęcia. Każdy uczeń tej nocy 
wyglądał jak z bajki: każda dziewczyna 
była jak księżniczka, a każdy chłopak 
był jak prawdziwy książę.
- Przygotowując studniówkę, tegoroczni 
maturzyści wykazali się zaangażowa-
niem i pomysłowością – komentuje 
Justyna Dudzik, wychowawczyni jednej 
z klas maturalnych. – Zadbali o każdy 
element balu, pokazując w ten sposób 
swoją dojrzałość i odpowiedzialność. 
Ich goście - nauczyciele - mogli 

poczuć wyjątkową atmosferę dzięki 
wspaniałemu polonezowi, wspólnym 
zabawom i upominkom wręczonym 
wychowawcom oraz dyrekcji szkoły 

W balu studniówkowym brali 
udział maturzyści siedmiu klas, wraz 
z wychowawcami: 3L1 liceum mundu-
rowe (anglistka Katarzyna Jąkała), 3L2 
liceum ratownicze (polonistka Justyna 
Dudzik), 4T1 informatycy (informatyk 
Monika Palińska), 4T2 mechatronicy, 
elektrycy (nauczyciel przedmiotów 
zawodowych Paweł Niewitała), 4T3 
elektronicy, budowlanka (germanistka 
Marta Wąsik), 4T4 fryzjerzy, techno-
lodzy żywienia (informatyk Gabriela 
Panuś),oraz 4TG technik organizacji 
usług gastronomicznych (anglistka 
Aleksandra Czapka).

oprac. (bd)
fot. Dariusz Kołakowski

Czar studniówkowego balu

Przetańczyć całą noc
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Noworoczny koncert Big Band  
Dobczyce

Świątecznie i swin-
gowo
Swingowo, świątecznie i z wielką 

mocą – rozbrzmiał ponownie 
Big Band Dobczyce w tradycyjnym 
już noworocznym koncercie, który 
odbył się w Święto Trzech Króli.

Bogactwo dźwięku połączone było 
z przejmującym wokalem gości spe-
cjalnych – Małgorzaty Zuber i Marcina 
Pokorskiego. Na scenie usłyszeliśmy 
różnorodną kompozycję przebojów 

przywołujących świąteczny klimat. 
Bandem dowodził Ernest Heksel,  
a za mikrofonem, tym razem w roli 
prowadzącego, stanął Piotr Skóra. Ta 
konferansjerka owocowała doskonałym 
humorem i niebywałą znajomością 
tematu. 

W programie wieczoru znalazły się 
znane polskie i amerykańskie kolędy  
i piosenki świąteczne. Ze sceny, w stronę 
licznie zgromadzonej publiczności, 
popłynęły dźwięki: Merry Christ-
mas Everyone, White Christmas, 
New York, New York, Have yourself  

a merry little Christmas, Santa Claus 
is coming to town, Jingle bell rock, 
W żłobie leży, Cicha noc.

Rok 2018 jest bardzo ważnym 
rokiem dla dobczyckiego Big Bandu. 
Zespół, który z inicjatywy Janusza Zapa-
ła i Waldemara Jarząbka, założony został 
w 2008 roku obchodzić będzie w tym 
roku swoje 10-lecie. Big Band, działający 
pod patronatem Miejsko-Gminnego 

Ośrodka 
Kultury  
i Sportu  
w Dobczy-
cach, ma 
już na swo-
im koncie 
płytę z tra-
dycyjnymi 
kolędami 
w nietu-
zinkowych 
a r a n ża -
c j a c h 

Bartka Szułakiewicza, a także płytę 
zatytułowaną „Piosenki na pogodę 
ducha” z utworami muzyki rozrywkowej.

Koncert uhonorowany został grom-
kimi brawami, a wokaliści przyjęli 
gratulacje i bukiety kwiatów z rąk 
burmistrza Pawła Machnickiego. To 
noworoczne wydarzenie przyciągnęło 
nie tylko mieszkańców naszej gminy, 
ale również gości z dalszej okolicy, 
bo jak zaczynać rok to tylko z Big 
Bandem Dobczyce.

(Red.)
Fot. Paweł Stożek

zrealizowane, z wyjątkiem jednego, 
który dotyczył ujawnienia orzeczenia  
o wywłaszczeniu i odszkodowaniu z 
1967r. Wniosek ten nie został zrealizowa-
ny, ponieważ w księdze wieczystej nie 
ma już parceli objętej w/w orzeczeniem  
o wywłaszczeniu. Parcela ta uległa dal-
szym podziałom i część z nich została 
odłączona do innej księgi wieczystej. 
Informacje te były przekazywane 
pracownikowi Krakowskiego Biura 
Geodezyjnego w Krakowie. 

Dalsza regulacja, w tym wystą-
pienie z wnioskami do Wojewody 
Małopolskiego o wydanie decyzji 
stwierdzających nabycie nieruchomości 
na rzecz odpowiedniej jednostki samo-
rządu terytorialnego należy zgodnie  
z ustawą o drogach publicznych do zadań 
zarządcy drogi. Powiat Myślenicki nie 
jest zarządcą drogi nr 964. 

Wokaliści Sekcji Wokalnej 
MGOKiS Dobczyce zapre-

zentowali się w VIII Powiatowym 
Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, 
zorganizowanym 16 stycznia  
w Sułkowickim Ośrodku Kultury. 
Udział w konkursie zakończył się dla 
nich wszystkich dużym sukcesem.

Sandra Kiełtyka zajęła I miejsce 
w kat. dzieci przedszkolnych, Gabi 
Murzyn - II miejsce w kategorii szkoła 
podstawowa, klasy I-V.

Zespół Sekcji Wokalnej: Kornelia 
Klimek, Natalia Serafin, Alicja Byr-
tek, Weronika Ślusarczyk – I miejsce  
w kategorii szkoła podstawowa, klasy I-V

Aga Cegielska i Gosia Stalmach  
- II miejsce w kategorii szkoła pod-
stawowa, klasy VI-VII i Gimnazjum. 
Alan Michalik i Maja Kowalska otrzy-
mali wyróżnienie w kategorii szkoły 
ponadgimnazjalne i starsi

(Red.)
Fot: Kiełtyka, Murzyn

Ustawa z dnia 21 marca 1985r.  
o drogach publicznych (Dz.U.2017, poz. 
2222 - tekst jednolity z późn.zm.), w art. 
20 wymienia enumeratywnie zadania 
zarządcy drogi. Zgodnie z art. 20 pkt 
17 i 18 w/w ustawy do zadań zarządcy 
drogi należy nabywanie nieruchomo-
ści pod drogi publiczne. Nabywanie 
nieruchomości pod drogę wojewódzką 
należy do zadań Zarządu Województwa 
Małopolskiego działającego przez Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

W 2012 roku do Starostwa Powiato-
wego w Myślenicach wpłynęły wnioski 
Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów 
Rolnych w Krakowie, jako pełnomoc-
nika ZDW w Krakowie o odłączenie 
parcel katastralnych wchodzących 
w skład działki drogowej nr 1757/1 
w Dobczycach do księgi wieczystej 
Skarbu Państwa. Wnioski te zostały 

Informacja Starostwa Powiatowego dotycząca 
regulacji działki nr 1757/1 w Dobczycach (Rynek - 
fragment drogi wojewódzkiej 964)

Co z Charstkiem?

Ruszył kolejny etap prac nad projek-
tem rewitalizacyjnym na obszarze 

Charstka. Nazwą tą zwyczajowo okre-
ślany jest teren położony pod zaporą. To 
co wyróżnia ten obszar to nieprzeciętna 
powierzchnia, która wynosi ok 23 ha, jed-
nocześnie zlokalizowana blisko centrum  
i w sąsiedztwie atrakcyjnych terenów: 
rzeki Raby, Wzgórza Zamkowego, 
szlaku na koronę zapory. Niegdyś było 
to zaplecze budowy zapory i to właśnie 
przemysłowa działalność przyczyniła 
się do degradacji tego obszaru. Od 
kilku lat teren jest własnością Gmi-
ny Dobczyce, która systematycznie 
prowadzi na nim prace o charakterze 
porządkowym. Potencjał tego obszaru 
jest jednak znacznie większy, a jego 
degradacja uzasadnia zdefiniowanie 
go jako obszaru rewitalizacji, dla któ-
rego rozwiązań szukaliśmy podczas 
opracowywania Gminnego Programu 
Rewitalizacji.

Rozpoczęliśmy właśnie prace 
nad realizacją przedsięwzięcia rewi-
talizacyjnego pod nazwą „Stworzenie 
parku sensorycznego na terenie Charst-
ka wraz z ogrodem doświadczeń”. 
Przedsięwzięcie to zgłoszone zostało 
przez mieszkańców właśnie podczas 
konsultacji prowadzonych w ramach 
prac nad GPR i cieszyło się dużą 
popularnością zdobywając najwięcej 
głosów spośród zgłoszonych pomysłów. 
Zadanie to zyskało tym samym miejsce 
na liście podstawowych przedsię-
wzięć rewitalizacyjnych, a co za tym 
idzie – mamy możliwość wystąpienia  
o dofinansowanie projektu ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego. Celem 
realizacji tego zadania poza zwiększe-
niem możliwości aktywnego spędzania 
czasu wolnego oraz poprawieniem 
atrakcyjności obszaru Charstka jest 
również zainicjowanie trwałego roz-
woju tego terenu.

Przystąpiliśmy również do 

opracowania koncepcji programo-
wo-przestrzennej dla obszaru pod 
zaporą będącej ogólną wizją tego terenu  
i pozwalającą określić ramowy program 
wymaganych inwestycji. Koncepcja 
ta powinna zdefiniować kierunek 
rozwoju tego obszaru, być poparta 
wnikliwymi analizami i konsultacjami 
z mieszkańcami w celu omówienia 
dotychczasowych koncepcji i pomysłów, 
a ponadto wpisywać się w założenia 
obowiązujących dokumentów plani-
stycznych. Przygotowana koncepcja 
powinna wytyczać ścieżkę rozwoju 
Charstka z wyznaczeniem obszarów  
z przydzielonymi funkcjami  i koniecz-
nym zagospodarowaniem.

W toku wcześniejszych konsultacji 
przeważały opinie za przeznaczeniem 
tego obszaru na cele turystyczno-re-
kreacyjne, co  podniosłoby atrakcyj-
ność turystyczną nie tylko Charstka, 
ale również Dobczyc. Podejmowa-
ne działania miałyby wpisywać się  
w ideę ekoturystyki – rodzaju turystyki 
preferowanego dla naszej gminy. Roz-
wój turystyczno-rekreacyjny Charstka 
mają też na celu zaplanowane w GPR, 
obok budowy parku sensoryczne-
go, działania, takie jak: współpraca  
z przedsiębiorcami na rzecz zwiększenia 
inwestycji w turystykę (lista podstawo-
wa), czy rekreacyjne zagospodarowa-
nie Charstka z koncepcją utworzenia 
klastra organizatorów rekreacji (lista 
uzupełniająca). Ponadto działania na 
terenie Charstka zostały przewidzia-
ne również w innych dokumentach 
planistycznych.

W styczniu odbyły się spotkanie, 
będące podsumowaniem dotychczas 
zebranych pomysłów i przeprowa-
dzonych wśród mieszkańców ankiet. 
Opracowanie zaprezentowali archi-
tekci – absolwenci Politechniki Kra-
kowskiej. Więcej na temat pomysłów 
zagospodarowania Charstka napiszemy  
w lutowej Tapecie. 

(B.P.)
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4 lutego – Kalejdoskop barw – koncert 
noworoczny Zespołu Pieśni i Tańca 
Dobczyce w RCOS w Dobczycach. 
Początek o godz. 18. Bilety w  cenie 
15 zł można nabyć w Biurze MGOKiS, 
pokój 143
9 lutego – V Grand Prix Dobczyc 
w Szachach. Zapraszamy o godz. 
16.30 do budynku TKKF Dobczyce 
(ul. Podgórska). Uczestnicy mogą się 
zarejestrować poprzez serwis: www.
chessarbiter.com Zgłosić można się 
także mailowo: szachy@tkkfdobczyce.
pl lub pod nr. tel. 507 930 509 
10 lutego – to karnawałowa 
sobota. Zapraszamy do udziału  
w Balach Karnawałowych, które 
organizowane są przez: Przedszko-
le nr 1 z Dobczyc (Dom Weselny  
w Nowej Wsi, pocz. godz. 19. Dochód 
zostanie przekazany na dofinansowanie 
nowego placu zabaw do przedszkolnego 
ogrodu); OSP w Bieńkowicach (remiza 
strażacka w Bieńkowicach, pocz. godz. 
19); SP w Kornatce (remiza OSP począ-
tek godz. 20. Dochód z balu zostanie 
przeznaczony na potrzeby uczniów)
11 lutego – Kabaret Kopydłów w auli 
RCOS, pocz. godz. 17. Bilety w cenie 
45 zł do nabycia w Biurze MGOKiS 
12-17 lutego – Olimpijskie Ferie z KS 
Raba: w planach treningi, wyjazdy na 
stok narciarski, do Wisły, mini olimpiada. 
Zapewniona opieka nad dziećmi od 
godz. 8 do 17 (zapewnione śniadania, 
obiady, podwieczorki). Zapisy pod nr. 
tel. 604 510 513, do 5 lutego. Koszt 
450 zł od osoby.

(Red.)

Kalendarium czyli 
Co? Gdzie? Kiedy?

Muzyczne wizyty Szkoły Muzycznej w Dobczycach 

Kolędowania nadszedł czas…

i Monika Gubała. Kolejne wspólne 
kolędowanie odbyło się 20 grudnia  
w Krakowie. Już po raz trzeci uczniowie  
i nauczyciele: Natalia Miś, Monika 
Gubała, Leokadia Sochacka-Lach-
man, grali i śpiewali dla wychowanków 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w 
Krakowie. Ten kameralny koncert 
stał się już tradycją i na stałe wpisał 
się w działania Szkoły, wnosząc wiele 
niezwykłych wrażeń. 

Grudniowe kolędowanie zakończył 
Szkolny Koncert Wigilijny, który stał 
się maratonem kolędowym w wyko-
naniu uczniów i nauczycieli w auli 
widowiskowej RCOS w Dobczycach 
w środę przez świętami. Koncert 
przygotowała Małgorzata Brzóz-
ka-Mika, Leokadia Sochacka i 
Barbara Knapczyk. 

Kolędą „Dzisiaj w Betlejem” roz-
poczęliśmy już siódmy rok współpracy 
z Domem Jana Matejki. Wspaniała, 
kameralna, ciepła i gościnna atmosfera 
powoduje, że czujemy się tam jak w domu. 

Tegoroczny koncert był wyjątkowy, 
wzięli w nim udział wiceburmistrz 
Halina Adamska-Jędrzejczyk oraz 

radna Cecylia Frajtag, a Andrzej 
Betlej, dyrektor Muzeum Narodowego 
w Krakowie, wręczył podziękowania 
nauczycielom, którzy najczęściej gościli 
w Domu Jana Matejki w różnych rolach 

- jako współorganizatorzy, soliści, kame-
raliści i pedagodzy.

Andrzej Betlej skierował podzięko-
wania do: dyrektor Szkoły Muzycznej 
I Stopnia Moniki Gubały, Magdaleny 
Irzyk, Magdaleny Bednarskiej, Leoka-
dii Sochackiej-Lachman, Konrada 
Ligasa, Grzegorza Mani. Podczas 
koncertu, grupę reprezentacyjną szkoły 
stanowili najmłodsi uczniowie - soliści 
oraz kameralne zespoły instrumentalne. 

W miłej, domowej atmosferze 
uczniowie i nauczyciele (Monika Gubała, 
Leokadia Sochacka-Lachman, Anna 
Kuk, Konrad Ligas), wsparci silną grupą 
rodziców, grali i śpiewali najpiękniejsze 
kolędy i pastorałki. Młodzi wykonawcy 
po raz kolejny zostali przyjęci niezwykle 
gorąco przez licznie przybyłą publiczność. 

Tym samym uczniowie Szkoły,  
w środę 24 stycznia, zakończyli kolę-
dowanie w cztery świata strony. 

Tekst i foto: SM Dobczyce

symfoniczną, wykonywali wspólnie 
polskie i niemieckie kolędy. Muzyka 
jest jednym z najbardziej naturalnych 
narzędzi komunikacyjnych i integracyj-
nych. Dodatkowo integrację pogłębiły 
spotkania oraz wspólne gry i zabawy, 
pozwalające na poznanie wzajemne  
i swojej kultury. 

Uczniowie SM 11 grudnia odwiedzili 
również swoich kolegów i koleżanki w SP  
w Kornatce. Wspólnym śpiewom, przy 
wtórze różnorodnych instrumentów nie 
było końca. W koncercie obok uczniów 
wzięli też udział nauczyciele: Natalia 
Miś, Sabina Kołodziej, Anna Kuk 

Trudno sobie dzisiaj wyobrazić 
prawdziwe święta bez pięknych 

pieśni bożonarodzeniowych i kolęd. 
Już od początku grudnia kolędy słychać 
niemal wszędzie, a ich śpiewanie trwa 
aż do lutego. Szkoła Muzyczna również 
żywo wpisała się w ten trend, inaugu-
rując wspólne kolędowanie 15 grudnia  

w Versmold w Niemczech. 
Uczniowie naszej szkoły przygotowa-

ni przez nauczycieli: Magdalenę Irzyk 
(chór), Magdalenę Bendarską (zespół 
smyczkowy) i Konrada Ligasa (zespół 
dęty) wraz z Orkiestra Szkolną CJD  
z Versmold, połączeni w wielką orkiestrę 

Kolędowali z całą salą

Razem w cztery 
świata strony
Przedszkolaków, uczniów szkół, 

radnych, sołtysów i urzędników, 
instytucje kultury, sekcję wokalną, 
stowarzyszenia, przedsiębiorców, 
redaktorów, muzyków orkiestry, 
można było usłyszeć podczas piąt-
kowego, niezapomnianego koncertu 
kolęd „W Cztery Świata Strony”.

Koncert poprowadzili wspólnie 

burmistrz Paweł Machnicki, wicebu-
rmistrz Halina Adamska-Jędrzejczyk  
i dyrektor MGOKiS Dobczyce, Andrzej 
Topa.

To nie był zwyczajny koncert. 
Kolędowali nie tylko wykonawcy, 
ale zgromadzona na sali publiczność. 
Wspaniały akompaniament zapewniła 
jedna z najlepszych orkiestr Małopolski 
Orkiestra Dęta „Dobczyce” pod dyrek-
cją Józefa Manieckiego (III miejsce  
w Finale 40. Małopolskiego Festiwalu 

Orkiestr Dętych „Echo Trombity”) 
wraz z solistami Małgorzatą Szklarz, 
Małgorzatą Molendys, Kingą Sędzik 
i Piotrem Skórą.

Koncert rozpoczął się piękną pasto-
rałką „Napiszcie do Jezuska”, którą 
wykonała w całości Orkiestra Dęta 

„Dobczyce”. Po niej zabrzmiały trady-
cyjne kolędy, a także nowe aranżacje. 

Usłyszeliśmy wie-
le znanych i lubia-
nych kolęd: Dzisiaj  
w Betlejem, Pójdź-
my wszyscy do 
stajenki, Wśród 
nocnej ciszy, a 
także Gore Gwiaz-
da, Dzień jeden 
w roku, czy Biały 
Śnieg. Wydarzenie 
zwieńczyła jedna  
z najpiękniejszych 
polskich kolęd „Bóg 

się rodzi”.
Kolędowanie „W Cztery Strony 

Świata” to już stały punkt w kalendarzu 
imprez w gminie Dobczyce. Na scenie 
prezentują się członkowie różnych 
instytucji, stowarzyszeń, organizacji, 
klubów sportowych. Organizatorem 
wydarzenia był Urząd Gminy i Miasta 
Dobczyce, MGOKiS Dobczyce oraz 
Orkiestra Dęta „Dobczyce”.

(B.P)
Fot. Paweł Stożek

Nasza biblioteka finalizuje projekt, 
do którego przed niespełna rokiem 

zaproszono tylko 6 bibliotek w Polsce. 
Pierwsze spotkanie Rady Społecznej 
przy naszej bibliotece odbyło się 8 
stycznia. 

W jej skład weszły osoby, które 
zgłosiły chęć udziału w niej, a także 
osoby nominowane przez dyrektora 
biblioteki: Wiktoria Braś, Jadwiga 
Daniek-Salawa, Ryszard Litworow-
ski, Natalia Maj, Katarzyna Matoga, 
Małgorzata Mokrzycka, Małgorzata 
Molendys, Iwona Rybiec, Edyta 
Sewiłło, Wanda Słoboda, Renata 
Sternal, Anka Stożek, Krystyna 
Zając. Rolę Sekretarza Rady pełni 
Dorota Mistarz. Uczestnicy praco-
wali nad regulaminem Rady i wybrali 
przewodniczącą, Krystynę Zając oraz 
zastępcę - Natalię Maj. Wkrótce Rada 
ustali swoje obszary działań. 

Po pierwszym zgromadzeniu 
odbyło się trzydniowe szkolenie  
w Warszawie.  W warsztatach wzięli 
udział: Paweł Piwowarczyk, Dorota 
Mistarz, Krystyna Zając, Renata Ster-
nal. Pogłębili wiedzę na temat Rady, 
jej funkcjonowania, celów które może 
realizować w przyszłości. Poruszono 
temat roli jej członków, budowania 
zespołu. To był bardzo wartościowy 
czas, który mamy nadzieję przyczyni się 
do konstruktywnego funkcjonowania 
Rady. Wkrótce (po uprawomocnieniu 
się statutu biblioteki) oficjalnie zostaną 
wręczone nominacje do Rady.

(MBP)

Rada Społeczna 
przy Bibliotece
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Nabór do projektu „Ak-
tywni i Potrzebni – Ra-
zem”

Jeżeli jesteś osobą, która szuka 
nowego zawodu i chce się prze-

kwalifikować, myśli o podjęciu 
kursu prawa jazdy kat. B, planuje 
pogłębić kwalifikacje zawodowe, 
możesz skorzystać z programu 

„Aktywni i Potrzebni – Razem”.
Teraz możliwe jest podjęcie 

aktywności zawodowej dzięki 
uczestnictwu w projekcie współ-
finansowanym ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020.  
Na osoby zainteresowane udzia-

łem w programie czekamy w Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Dobczycach, Rynek 
26. Można się także skontaktować 
z nami telefonicznie tel. 12/372 17 
11, aby uzyskać więcej informacji 
na temat projektu.

Poszukujemy osób bezrobotnych 
i/lub nieaktywnych zawodowo, 
niepełnosprawnych, chorujących 
psychicznie.

Oferujemy pomoc wykwalifi-
kowanych specjalistów, bezpłatne 
szkolenia, staże zawodowe, wsparcie 
finansowe.

(mgops)
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ze szkolnej ławy

Wigilia z Wolontariatem Lolek

Radowali się przy świą-
tecznym stole
Świątecznie zapachniało w szkole 

jeszcze przed świętami. Na sto-
łach królowały potrawy wigilijne  
i świąteczne, a przy stołach – życze-
nia i radość wspólnego oczekiwa-
nia. W ten przedświąteczny czas  
w Szkole Podstawowej nr 2 w Dob-
czycach spotkali się przyjaciele  
z Warsztatów Terapii Zajęciowej  
z Podolan i Dobczyc oraz członkowie 
Wolontariatu Lolek. 

Dla podopiecznych Warsztatów, 
dla uczniów i opiekunów wolontariatu, 
takie świąteczne spotkanie to okazja 
nie tylko do tego, by złożyć sobie 
życzenia. Uczestnicy spotkania dzielą 
się opłatkiem, dziękują za wszystko to, 
co spotkało ich w życiu – także dzięki 
temu, że ich drogi przecięły się w jed-
nym, ważnym dla wszystkich miejscu.

Wolontariat „Lolek” to wielka 
społeczność ludzi, którzy go tworzą. 
Wolontariuszy, opiekunów, „dobrych 
dusz”, które wspierają wszystkie inicja-
tywy tych młodych ludzi. Wolontariat 
to także przyjaźń z podopiecznymi 

Warsztatów oraz z ich opiekunami.
W ciągu roku wspólnych spotkań 

nie brakuje – ale w przedświąteczny 
czwartek spotkanie było szczególne. 
Wolontariat przygotował wigilię, podczas 
której do wspólnego stołu zasiedli: Piotr 
Cabajewski - prezes Fundacji Osób 
Niepełnosprawnych w Podolanach, 
Romana Szlachetna-Mulik - kierow-
nik Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Podolanach, Halina Adamska-Jędrzej-

czyk - zastępca burmistrza Dobczyc, 
ks. Edwarda Łatka - wieloletni kate-
cheta i opiekun Wolontariatu, obecnie 
wikary w Zakopanem, ks. Bogdan 
Jeleń, terapeuci i podopieczni WTZ 
w Podolanach i Dobczycach, dyrekcja 
szkoły: Aleksander Płoskonka, Mariola 
Duda, Józefa Krzysiak, a także młodzież  
i opiekunowie wolontariatu.

- Życzenia, kolędy, miłe słowa... to 
wszystko co towarzyszyło nam przez 
cały dzień – wspominają wolontariusze. 

- Dziękujemy każdemu za obecność 
życząc, by każdy dzień był taki jak ten. 

(AnKa)

Fot. ze zbiorów SP 2 Dobczyce

Dzień Języków Obcych

Święta na Wscho-
dzie i na Zachodzie

zaśpiewać kolędę w języku obcym. 
Poziom wykonawców był wysoki  
i jury w składzie: wiceburmistrz Halina 
Adamska-Jędrzejczyk, Lucyna Sła-
wińska-Targosz, Alicja Żołnierczyk, 
Anka Stożek, miało bardzo trudne 
zadanie przy wyborze zwycięzców. 

W rezultacie miejsce I zajęła klasa 
4a, II – klasa 4c, a miejsce III klasa 
2a gimnazjum. Wszystkim serdecznie 
gratulujemy. 

Oczekiwanie na wynik konkursu 
umilili swoimi występami laureaci 
konkursu „ Let’s sing”: Michał Żurek, 
Julita Jarząbek, Julia Piwowarczyk, 

Julita Szewczyk oraz Emilia Małż.
Na zakończenie wystąpili uczniowie 

z klasy 4a z świątecznym przedstawie-
niem w języku niemieckim „Zwierzątka 
w Betlejem”, przygotowanym pod 
opieką Edyty Światowiec-Gubały.

Po raz kolejny Szkolny Dzień 
Języków Obcych dostarczył wszystkim 
uczestnikom wielu wspaniałych wrażeń, 
łącząc naukę z zabawą. 

SP2 Dobczyce 
Zdjęcia: ze zbiorów SP2 Dobczyce

Bo te inne światy, inne kultury 
to są zwierciadła, w których 

przeglądamy się my i nasza kultura. 
Dzięki którym lepiej rozumiemy 
samych siebie, jako że nie możemy 
określić swojej tożsamości, dopóki 
nie skonfrontujemy jej z innymi  

– te słowa Ryszarda Kapuścińskiego, 
wybitnego polskiego reportażysty  
i publicysty, przyświecały tegorocz-
nemu Dniu Języków Obcych w SP  
nr 2 w Dobczycach. Tematyka święta 
była bardzo… świąteczna, bowiem 
jeszcze w bardzo bożonarodzeniowej 
atmosferze uczniowie poznawali 

zwyczaje świąteczne różnych kultur.
Święta Bożego Narodzenia  

w Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz 
Rosji, były tematem zajęć otwartych, 
które odbywały się w auli widowi-
skowej RCOS. Ze sceny popłynęły  
w stronę widowni  „Last Christmas”  
i „Kling, Glockchen, Klingelingeling”, 
a także znana wszystkim „Cicha Noc” 
w języku angielskim, niemieckim  
i rosyjskim.

Klasa 2d gimnazjum, pod opieką 
nauczycielek języka niemiec-
kiego: Katarzyny Starzak  
i Wioletty Wójcik-Szewczyk, 
przygotowała przedstawienie  
o tradycjach bożonarodzeniowych 
w Niemczech, oraz wywiad z Ałłą 
Pugaczową i Margaret Thatcher, 
który przybliżył uczniom zwy-
czaje świąteczne w Rosji i Anglii. 
Całość uświetniły występy wokal-
ne i taneczne naszych zdolnych 
uczniów: Julii Piwowarczyk, 
Julity Szewczyk, Mai Łukawskiej, 
Emilii Małż, Nikoli Kasprzyk  
i Nikoli Niedośpiał, Małgosi Stoch  
i Julii Krawczyk.

W drugiej części programu 
klasy przystąpiły do konkur-
su, w którym miały za zadanie 

Uczniowie szkół podstawowych 
uczestniczyli w styczniu w Powiatowych 
Zawodach Pływackich w Myślenicach. 
W zawodach wzięło udział ok. 180 
uczniów ze szkół powiatu myślenickiego.

Zawody odbywały się w 3 kate-
goriach: Igrzyska Dzieci na dystansie 
50 m i dystansie 25 m oraz Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej na dystansie 50 m.

Uczniowie dobczyckich szkół zapre-
zentowali się bardzo dobrze w czasie 
zawodów. Wśród reprezentantów SP  
nr 1 miejsca na podium zajęli: Karolina 
Janicka (II miejsce), Dominik Ptak (II), 
Jakub Wojtan (III) Julia Cichy (II)  
w stylu grzbietowym, Zuzanna Lichoń 
(III) w stylu dowolnym. W Sztafecie 
Dziewcząt i Chłopców reprezentacje 
szkoły zdobyły III miejsce. Skład 
sztafet; dziewczęta: Julia Cichy, Julia 
Opiela, Anna Błaszczyk, Karina Spytek, 
Zuzanna Lichoń, Kamila Światowska; 
chłopcy: Kamil Wójtowicz, Kacper 
Widła, Marcin Hebda, Olaf Leńczow-
ski, Jakub Bieniek, Bartłomiej Nowak. 

Opiekunami drużyn byli Agnieszka 
Pustelnik i Waldemar Kopp.

Reprezentacja SP nr 2: wśród dzieci 
w stylu klasycznym II miejsce zajęła 
Małgorzata Stoch. Wśród młodzieży 
Aleksandra Wójtowicz w stylu klasycz-
nym zdobyła II m, Natalia Kaszluga - III. 
Wśród chłopców I miejsce stylem motyl-
kowym zdobył Eric Jamka, natomiast 
Filip Widła w stylu klasycznym  - II.

Sztafeta dziewcząt w składzie: 
Wiktoria Hujdus, Małgorzata Stoch, 
Patrycja Rogula, Julia Sadkiewicz, Julia 
Skóra, Maja Łukawska, zdobyła miejsce 
IV. Druga ze sztafet dziewczęcych: 
Wiktoria Starmach, Aleksandra Wójto-
wicz, Natalia Kaszluga, Julia Węgrzyn, 
Julianna Gunia, Julia Piwowarczyk 
zajęła miejsce III. Chłopcy w składzie: 
Szymon Wiekierak, Filip Płatek, Filip 
Widła, Eric Jamka, Karol Ciopała, Michał 
Gniadek zdobyli miejsce II.

Opiekunami drużyn były: Bożena 
Korzec-Gunia i Lucyna Sikora.

(Red.)
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Z przepisów  
Teściowej

Jabłka z 
lodami

4 duże jabłka
4 porcje lodów waniliowych
Śmietanka kremowa
cukier do śmietanki
0,5 l wody
cukier kryształ
czekolada

Jabłka umyć, obrać, wydrą-
żyć gniazda nasienne, ugotować  
w syropie, ostudzić. 

Następnie jabłka napełnić loda-
mi, ułożyć w szklankach, misecz-
kach; udekorować bitą śmietaną  
z cukrem i posypać startą czekoladą. 
Niezwłocznie podawać, jako deser.

Smacznego życzy  
Teściowa

Porada: Po przebudzeniu wypij 
szklankę wody z łyżką zmielonego 
siemienia lnianego, łyżką miodu  
i sokiem z cytryny. To pobudzi 
przemianę materii. 

Wspomnienia

Bohdan  
Kozarzewski
W styczniu (11 stycznia) zmarł 

profesor Bohdan Kozarzewski, 
który urodził się 30 grudnia 1937r. 
w Porzeczu (obecnie Białoruś).

Jego matka – Maria z Michałow-
skich – rodowita dobczycanka, była 
nauczycielką na Kresach. Ojciec – Leon 
Kozarzewski – zmobilizowany w 1939r., 
walczył w armii gen. Franciszka Kleeber-
ga w ostatniej bitwie wrześniowej pod 
Kockiem. Tam dostał się do niewoli 
i resztę wojny przeżył w niemieckim 
stalagu. Matka uciekła zimą 1939/40r. 
z dwuletnim synem i kilkumiesięczną 
córką Sławomirą z ziem zajętych przez 
Rosjan i po dramatycznej tułaczce, 
powróciła do Dobczyc.

Podstawówkę Bohdan rozpoczął 
w Kalwarii Zebrzydowskiej (mat-
ka znalazła tam pracę), a ukończył  
w 1950r. w Dobczycach, gdzie rodzina 
się wreszcie połączyła. Matka była 
nauczycielką, ojciec kilkanaście lat 
był prezesem GS i społecznikiem. 
Młodych Kozarzewskich stawiano 
za wzór do naśladowania w nauce, 
pracowitości i ambicji. 

Wracam do przyszłego naukow-
ca: dwa lata uczył się w dobczyckim 
gimnazjum, kolejne cztery spędził 
w Katowicach, gdzie w 1956r. zdał 

maturę w Śląskich Technicznych 
Zakładach Naukowych. A potem 
już na zawsze związał się z nauką  

– ukończył fizykę na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Magisterium bronił  
z teorii grawitacji. Pracę dydaktyczną 
podjął w katowickiej Wyższej Szkole 
Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet 
Śląski) – doktorat obronił w 1965r.  
i został adiunktem. W następnym roku 
wyjechał do Dubnej pod Moskwą, 
gdzie znajdował się Instytut Badań 
Jądrowych – ważny ośrodek atomistyki. 
Tam zajął się teorią ciała stałego. Wrócił 
do Katowic i pracował naukowo na 
WSP. Habilitował się w 1974r. W 1981r. 
przeniósł się na Politechnikę Krakow-
ską, gdzie był kierownikiem Zakładu 
Fizyki Ciała Stałego. Beznadzieja stanu 
wojennego skłoniła go do wyjazdu na 
kontrakt do Libii. Pracował tam dwa lata  
w niewielkim uniwersytecie w Sebha 
(wschodnia Sahara). 

Po powrocie organizował Wydział 
Fizyki Technicznej i Modelowania 
Komputerowego przy Politechnice 
Krakowskiej, a następnie przez dwie 
kadencje (1999-2005) był jego dziekanem. 

Po przejściu na emeryturę zwią-
zał się z Wyższą Szkołą Informatyki  
i Zarządzania w Rzeszowie, gdzie 

prowadził zajęcia dydaktyczne na 
Wydziale Informatyki Stosowanej. 

Prof. Bohdan Kozarzewski to autor  
i współautor ok. 50 publikacji naukowych. 
Był promotorem 10. doktorantów UŚ, 
kilku z nich zyskało najwyższe tytuły 
naukowe – profesorskie.

Oceniając swoją drogę życio-
wą, Profesor był bardzo zadowolony  
z jej wyboru. Mówił, że wolny czas 
w 80 proc. wykorzystywał na rozwój 
naukowy. Bardzo lubił swoją pracę, 
żałował ludzi, którzy nie wykonują 
zawodu zgodnego z zainteresowa-
niami. Dostrzegał obniżenie poziomu 
intelektualnego studentów. Mówił: 
nie wszyscy muszą mieć dyplom 
wyższej uczelni; ważni i pożyteczni 
(a nawet dobrze opłacani) są ludzie  
z wykształceniem zawodowym. 

Bohdan Kozarzewski był moim 
znajomym od wczesnej młodości; 
imponował mnie – humanistce  

– tajemną wiedzą o świecie mate-
rii. Człowiek wielu pasji, pracowity  
i skromny. Nie stronił od wysiłku 
fizycznego. Jako student na zajęcia 
do Krakowa dojeżdżał na rowerze. 
Do niedawna można go było spotkać 
poruszającego się po Dobczycach tym 
ekologicznym pojazdem. 

W ślady dziadka poszedł wnuk  
– również studiował fizykę w Katowicach. 

Cieszę się, że byłam dobrą znajomą 
Bohdana Kozarzewskiego. Tacy wybitni 
i utalentowani ludzie rodzą się nieczęsto. 
Bądźmy dumni z tak nieprzeciętnego 
krajana. Pamiętajmy o nim!

Elżbieta Kautsch

Kolędowe spotkanie w Ispinie

Anioły się radują
Galeria Ispiny, gdzie sztuka kłania 

się każdemu od progu, gościła 
w grudniowe, przedświąteczne 
popołudnie miłośników poezji  
i malarstwa. Na spotkanie, razem 
ze Stowarzyszeniem inicjatyw 
Społecznych Ispina, zaprosiły dwie 

artystki: Celina Frajtag i Lucyna 
Dyrcz-Kowalska. 

Uczestnicy spotkania obejrze-
li wystawę prac pani Celiny, która  
w swej artystycznej pasji znajduje czas 
na to, by swoim talentem podzielić się 
z innymi. Tak jest m.in. na warsztatach 

pisania ikon, które prowadzi w ośrod-
ku kultury w Dobczycach. Warsztaty 
te z roku na rok cieszą się dużym 
zainteresowaniem, sztukę tworzenia 
ikon, a przede wszystkim ich historię, 
zgłębiają nie tylko starsi, ale i młodsi 
mieszkańcy gminy.

W czasie spotkania, które pachnia-
ło bardzo zbliżającymi się świętami, 
swoje wiersze przeczytała Lucyna 
Dyrcz-Kowalska. Pisze od wielu lat, 
a duży wpływ na charakter jej poezji 

ma jej praca. Pani Lucyna pra-
cuje w szpitalu w Prokocimiu, 
gdzie na co dzień spotyka się  
z cierpieniem, smutkiem, które 
przeplatane są od czasu do 
czasu wielkimi radościami. 

Pani Lucyna zaprezentowa-
ła jeszcze jedną ze swoich pasji  

– malarstwo. A całości wie-
czoru dopełnił występ Mai 
Kowalskiej i Emilii Małż  
z Sekcji Wokalnej MGOKiS 
Dobczyce, które przygotowały 
na ten przedświąteczny wieczór 
piękne kolędy.

Kolęd nie zabrakło także  
w czasie kuluarowych rozmów  
i życzeń w Galerii. Można ich 
było słuchać dzięki starym 
płytom gramofonowym ze 
zbiorów Zbigniewa Rapacza. 

(k)Zdjęcie: Małgorzata Budyn

Dobczyccy i słowaccy 
emeryci – kolejny rok 
współpracy

Prezesi Zarządów Dobczyckie-
go Stowarzyszenia Emerytów  

i Rencistów oraz Stowarzyszenia 
Emerytów z Šarišskich Michal’an 
na Słowacji spotkali się w Dobczy-
cach, by podpisać aneks do umowy 
o współpracy w ramach partnerstwa 
miast Dobczyce - Šarišske Michal’any 
na rok 2018.

Program wymiany obejmie w sumie 
trzy wycieczki, jedną na Słowacji, drugą 
w Polsce a trzecią wspólną na granicy 
polsko-słowackiej. W maju (26-27) 
zaplanowany został wyjazd grupy 
emerytów z Dobczyc do Šarišskich 
Michal’an. Członkowie stowarzyszeń 
wezmą udział w wycieczce oraz roz-
grywkach sportowych. W czerwcu 
(29-30) emeryci z Šarišskich Michal’an 
przyjadą do Dobczyc z rewizytą. We 
wrześniu (8-9) planowana jest wspólna 
wycieczka.

Prezes dobczyckiego stowarzysze-
nia, Józefa Baran, przypomniała, że 
kolejny rok (2019) będzie jubileuszowy, 
obejmie 10 lat owocnej współpracy  
z naszymi przyjaciółmi z Šarišskich 
Michal’an.

W spotkaniu uczestniczyli członko-
wie obu stowarzyszeń, wiceburmistrz 
Halina Adamska-Jędrzejczyk, dyrektor 
ośrodka kultury, Andrzej Topa, radny 
Włodzimierz Juszczak oraz pracownicy 
Biura Promocji urzędu.

(B.P.)
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szlakami historii

100. lecie Niepodległości

Dobczyce na szlaku 
piłsudczyków
Rok 2018 jest rokiem stulecia 

odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Z okazji tej bardzo ważnej 
dla nas, Polaków, rocznicy wypada 
przypomnieć zdarzenie związane  
z Dobczycami, które dotyczy walki  
o wolność. Okazuje się, że pradziado-

wie obecnych mieszkańców Dobczyc 
w styczniu 1915r. byli świadkami 
przemarszu przez miasto I Brygady 
Legionów Polskich. Marsz blisko 
dwutysięcznego oddziału wojska nie 
mógł zostać niezauważony. Szkoda, 
że dotąd w Dobczycach nie udało się 
odnaleźć pamiątek lub zapisanych 
śladów tego wydarzenia.

Na reprodukcji mapy, zamieszczo-
nej powyżej, przedstawiającej opera-
cje oddziałów Józefa Piłsudskiego, 
wyraźnie widać, że I Brygada Legionów 
przemaszerowała przez Dobczyce.  
W Myślenicach była 20 i 21 stycznia 
1915r., w Dobczycach najprawdopodob-
niej 20 stycznia. Potwierdzenie tego 
faktu znajduje się także w „Kronice 
życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935” 
autorstwa Wacława Jędrzejewicza, 
wydanej w Londynie w 1977r. W tomie 
I, na stornie 296 tego dzieła znajduje 
się zapis, którego fragment brzmi: 

„19 stycznia Brygada opuściła rejon 

Lipnicy idąc marszem podróżnym na 
dłuższy odpoczynek i reorganizację do 
rejonu Kęt. Maszerowała przez Gdów, 
Myślenice, Izdebnik, Wadowice (…)” 
Być może z I Brygadą podążał przez 
Dobczyce jej dowódca, Józef Piłsudski.

Słuchając pieśni „Pierwsza Bry-

gada”, śpiewanej lub granej przez 
orkiestrę, oczami wyobraźni możemy 
przenieść się do styczniowego dnia 
1915r., kiedy to mieszkańcy naszego 
miasta, znękani przeżyciami wojen-
nymi (wojska rosyjskie, po ciężkich 
walkach, wyparte zostały z miasta  
8 grudnia 1914r.) zobaczyli żołnierzy 
w szarych mundurach i w czapkach 
maciejówkach z polskimi orzełkami, 
którzy dawali, słabą jeszcze wtedy 
nadzieję, na odzyskanie wolnej Ojczy-
zny. Nadzieja ta spełniła się w 1918r. 
Piszący te słowa i jego rówieśnicy 
pamiętają niezbyt odległy czas, gdy 
pieśni „Pierwsza Brygada” i inne 
pieśni legionowe były zakazane. Nie 
wolno ich było grać ani śpiewać. Zaka-
zał ich okupant niemiecki, zakazały 
także władze PRL-u. Mimo to nie 
zostały zapomniane. Rozbrzmiewały 
w domach, śpiewano je przy ogniskach 
i na wędrówkach. Podczas okupacji 
śpiewali je partyzanci w leśnych 

oddziałach, nuciła półgłosem mło-
dzież na konspiracyjnych zbiórkach 
harcerskich.

Jak doszło do tego, że Gdów, 
Dobczyce, Myślenice znalazły się 
na szlaku marszu bardzo znane-
go z historii Polski i z pięknej pie-
śni, oddziału Wojska Polskiego?  
W dniach 22-27 grudnia 1914 roku pod 
Łowczówkiem (niedaleko Tarnowa)  
I Brygada stoczyła z Rosjanami jedną 
z większych bitew w swej chwalebnej 
historii. W walce legioniści zdobyli  
3 szeregi okopów i odparli 16 ataków 
wojsk rosyjskich. Poległo w niej 128. 
legionistów, 342. zostało rannych, 
kilkunastu dostało się do niewoli. 
Łowczówek wymieniony jest na tablicy 
przy Grobie Nieznanego Żołnierza  
w Warszawie. Po bitwie Brygada 
wycofała się na postój w rejon Lipnicy 
Murowanej, skąd przez Łapanów, Gdów, 
Dobczyce, Myślenice przemaszerowała 
na odpoczynek do Kęt.

Jeden z uczestników bitwy tak wspo-
minał: „Przed bitwą pod Łowczówkiem 
na parę dni przed Świętami Bożego 
Narodzenia 1914 roku, orkiestra nasza 
z ochotników, kieleckich strażaków 
sformowana, zagrała nam marsza, który 
wówczas nie był jeszcze znany. Melodia 
sprawiła na nas wrażenie olbrzymie, 
nie mieliśmy jeszcze słów do niej,  
a mimo to przebrzmiewająca w niej 
moc tonów, związanych z realiami 
nadchodzącej bitwy, była nam bli-
ska”.   

Marszem tym był marsz „Pierwsza 
Brygada”. Józef Piłsudski nazwał tę 
pieśń „najdumniejszą pieśnią, jaką 
kiedykolwiek Polska stworzyła”. Obec-
nie Pierwsza Brygada jest hymnem 
Wojska Polskiego.

Wzruszające są również wspomnie-
nia innego uczestnika bitwy: „Nocą 
24/25 XII przeżyliśmy tragicznie smutne 
chwile. Równo o północy zabrzmia-
ła w naszych okopach staropolska 
kolęda; jakież uczucia wzbudziły 
się naszych sercach, gdy z okopów 
rosyjskich rozległa się również polska 
kolęda (…)”.

O innych związkach Dobczyc  
z walką o niepodległość postaram się 
napisać w następnych numerach.

Mapa i wspomnienia na podsta-
wie numeru specjalnego tygodnika 
„Przekrój” z 1988r. 

Piotr Przęczek

Zbierzmy pamiątki 
sprzed ponad stu 
lat

Dobczyce 
na drodze 
ku Niepod-
ległości

W związku z obchodami 100-lecia 
odzyskania Niepodległości 

przez Polskę, Muzeum Regionalne 
PTTK im. Władysława Kowalskiego 
w Dobczycach ogłasza ogólnospo-
łeczną akcję pozyskiwania pamiątek 
związanych z czynem niepodległo-

ściowym na ziemi dobczyckiej.
Głównym celem akcji jest pozy-

skanie eksponatów na nową wystawę, 
która zostanie otwarta na zamku 
dobczyckim we wrześniu 2018r.  

Ideą przyświecającą przedsię-
wzięciu jest upowszechnianie tradycji 
walk o niepodległość Polski w okresie 
niewoli narodowej (1772-1918), wśród 
mieszkańców gminy Dobczyce oraz 
odwiedzających nas turystów. 

Co można przekazać? Umundu-
rowanie i wyposażenie żołnierskie, 
odznaczenia, przedmioty osobiste, 
dawne fotografie i dokumenty, listy, 
pamiętniki, wspomnienia.

Pamiątki można przekazać  
w formie daru lub depozytu czasowego 
(po zakończeniu wystawy eksponaty 
wrócą do właścicieli). Akcja będzie 
trwać do 1 sierpnia.

Osoby, które zechcą podzielić 
się pamiątkami, mogą skontakto-
wać się z: PTTK Oddział Dobczyce,  
ul. Podgórska 1, 32-410 Dobczyce;  
tel: 12/271 11 76 lub mailowo na adres:  
pttk.dobczyce@op.pl

Koordynatorami akcji są Maria 
Topa i Michał Kowal Kowalik.

(PTTK)

Serdecznie zapraszamy 1 marca 
na godz. 17 do Miejskiej Biblio-

teki Publicznej w Dobczycach.  
W czasie spotkania Elżbieta Moskal 
opowie o swojej niezwykłej drodze 
do Santiago de Compostela. 

W sumie w 37 dni przeszła 1045 
kilometrów. Spotkaniu towarzyszyła 
będzie prezentacja licznych zdjęć  
z tej wyprawy

(MBP)

Z Lourdes do Camino  
– spotkanie w bibliotece

Ruszył projekt „(Mało)polski Szlak 
Pamięci o Roku 1918”. Organiza-

torzy projektu zapraszają wszystkich 
zainteresowanych do współpracy, 
prosząc o wskazanie Miejsc Pamięci 
o Roku 1918, które wpisały się w kra-
jobraz dużych i małych miejscowości 
województwa małopolskiego. 

Ważne jest, aby udostępnić informa-
cje o pamiątkach, które przypominają 
o świętowaniu niepodległości przez 
mieszkańców „małych ojczyzn” (np. 

pomniki, obeliski, tablice, albumy 
publikacje wydane z okazji okrą-
głych rocznic, opublikowane zdjęcia). 
Informacje można przesyłać na adres: 
szlakpamieci@muw.pl do 28. lutego. 
Koordynatorem projektu jest Paweł 
Gofron – inspektor wojewódzki w 
Oddziale ds. Mediów i Komunikacji 
Społecznej Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie (tel. 
12/392 14 16, 516 240 559).

(Red.)

Małopolski Szlak Pamięci o Niepodle-
głej
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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

Mieszkamy z żoną w sąsiedniej 
gminie(Gdów) ale wokół Dob-

czyc toczy się nasze życie kulturalne 
i nie tylko. W dużej mierze przyczy-
nia się do tego Tapeta zachęcająca 
nas przez treści zawarte w każdym 
wydaniu do uczestnictwa w życiu 
społecznym i kulturalnym Dobczyc. 
Na początku stycznia uczestniczy-
liśmy w jubileuszowym spotkaniu  
z okazji 15. lecia Tapety i jeszcze raz 
gratulując możemy tylko  zazdrościć, 
że to nie „nasza” gmina ma takie 
osiągnięcia, ale czy nie wszystkie 
gminy są nasze?

Odpowiadając na zaproszenie Pani 
Redaktor Naczelnej chciałbym napisać 
kilka zdań na temat zagranicznych 
wyjazdów urlopowych.

Kiedy 10 lat temu wyjeżdżali-
śmy do Chorwacji, robiliśmy to bez 
specjalnego przekonania. Gdyby nie 

namowa bliskich z rezerwacją miejsca, 
to pewnie nic by z tego nie wyszło. No 
bo to daleko, pewnie drogo, a my już 
trochę świata zwiedziliśmy. Okazało 
się jednak, że Chorwacja to nasza 
miłość od pierwszego wejrzenia i 
pojedziemy w tym roku już 11. raz. Co 

nas tak urzekło? Przede wszystkim 
wspaniale czysta, ciepła i bajecznie 
kolorowa woda w Adriatyku, przy-
jemne ciepło we wrześniu kiedy 
jedziemy i takie przedłużenie lata.  
W drugiej połowie września, kiedy 
kwitnie wiele pięknych kwiatów 
(te miliny, oleandry) wszechobecny 
jest tutaj taki śródziemnomorski 
zapach rozmarynu. Na uwagę 
zasługuje także obfitość owoców 
i możliwość wędkowania, a co za 
tym idzie – konsumpcji świeżo 
złowionych ryb. Co jest bardzo 
ważne – w Chorwacji mamy poczu-
cie pełni bezpieczeństwa. Mimo, 
że mieszkamy w miejscowości 
turystycznej i często korzysta-
my z możliwości uczestniczenia  
w wieczornych-nocnych zabawach 
tanecznych, nigdy nie widzieliśmy 

Z Tapetą na szlaku

Wrzesień w gorącej 
Dalmacji

żadnej konfliktowej sytuacji. Co 
ciekawe – nic tam nie ginie, mimo 
pozostawiania np. na plaży różnych 
rzeczy na całą dobę.

Gorąco polecamy Chorwację  
a szczególnie Dalmację, jako miejsce 
warte wyjazdu na urlop. My preferujemy 
wrzesień, bo jest taniej, wszędzie jest 
luźno (parkingi, restauracje) tempe-
ratury zarówno powietrza jak i wody 
są wyśmienite (w 2017 temp morza 
we wrześniu wynosiła 26 stopni). 
Załączam zdjęcie z ostatniego pobytu 
dla pokazania malutkiego fragmentu 
obrazu dalmatyńskiego klimatu.

Serdecznie zachęcamy do wyprawy 
na Chorwację.

Ryszard Litworowski
Winiary

Fot. ze zbiorów Państwa Litworowskich

Uczniowie szkół podstawowych o Narodzeniu Jezusa

Tradycja Jasełek w gminie 
Dobczyce wciąż żywa
Szkoły podstawowe z gminy Dob-

czyce dbają o tradycję jasełek 
bożonarodzeniowych. W okresie 
świątecznym można było uczest-
niczyć w spotkaniach, podczas 
których najmłodsi mieszkańcy 
naszej gminy przypominali historię 

narodzin Zbawiciela.
Uczniowie SP nr 2 z Dobczyc 

zaprezentowali przed szerszym gronem 

jasełka, które miały swoją premierę 
przed świętami. Na spektakl zaprosili 
mieszkańców gminy 4 stycznia. Na 
scenie RCOS opowiedziano histo-
rię Świętej Rodziny, a także szuka-
no odpowiedzi na pytania, czym są 
dla nas święta. Nie zabrakło pytań  

o wartości, pięknych pastorałek oraz 
nastrojowego walca.

Z kolei uczniowie SP z Brzączowic 

zaprosili na jasełka 7 stycznia – rów-
nież do RCOS, a dzieci i młodzież  
z Brzezowej – do remizy strażackiej 
w swojej wsi.

Historia narodzin Jezusa opowiada-
na jest na wiele sposobów. Obie szkoły 
przygotowały dwie różne aranżacje, 

ale istota tych spektakli była ta 
sama. Oba widowiska zgroma-
dziły mieszkańców: całe rodziny, 
sąsiadów, znajomych, obie sale 
wypełnione były po brzegi. Słowa 
uznania należą się za umiejętności 
aktorskie i scenografię dopraco-
waną w najmniejszym szczególe.

Także 7 stycznia, tym razem 
w Sanktuarium Maryjnym  
w Dziekanowicach, wystąpiły 
dzieci z SP w Nowej Wsi. Sceny 
pełne powagi i wzruszenia prze-
platały się z zabawnymi dialogami 
diabłów i pasterzy. Tekst przedsta-
wienia wzbogacały wyśpiewywane  
z radością piosenki opowiadające 
o Narodzeniu Chrystusa. Jasełka 
zakończyła scena przy Szopce 
w wykonaniu przedszkolaków  

i pastorałki zaśpiewane przez wszyst-
kie dzieci.

(Red.)

Fot. ze zbiorów SP nr 2

Uroczyste zakończenie 
praktyk zagranicznych w 
Londynie

Wspominali i dzię-
kowali

Z praktyk w Londynie wprawdzie 
wrócili – z zadowoleniem pod-

kreślając, jak ważne to dla nich było 
doświadczenie. Ale podsumowanie, 
z wręczeniem certyfikatów, odbyło 
się w przedświątecznej atmosferze. 

Młodzież z Zespołu Szkół na 
praktykach w Londynie była w ramach 
projektu „Młodzi konkurencyjni  
i mobilni na krajowym i europejskim 
rynku pracy”. Wzięło w nich udział 
95. uczniów technikum. Były to sta-
że zawodowe w przedsiębiorstwach  
w stolicy Anglii. 

Podczas uroczystości opiekunowie 
i młodzież dzielili się wrażeniami  
z pobytu na stażu. Praktyki miały na 
celu przede wszystkim podniesienie 
kompetencji zawodowych i językowych 
uczestników. Uczniowie podkreślali, 
że duże znaczenie miało dla nich 
nabycie biegłości w komunikowaniu 
się w języku angielskim.

Uczestnicy praktyk otrzymali 
certyfikaty, poświadczające odbycie 
stażu. Certyfikaty wystawione zostały 
przez ZS w Dobczycach oraz instytucję 
partnerską ADC College w Londynie. 
Koordynatorem projektu była Wioletta 
Perzanowska.

(Red.)
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ze sportu

Arkadiusz Dudek  
wyróżniony!
Arkadiusz Dudek – zawodnik 

Raby Dobczyce, który w 101. 

meczach strzelił dla niej 53 gole, 
a w tym roku dotarł z drużyną do 
finału Pucharu Polski na szczeblu 
województwa, został wyróżniony  
w plebiscycie „Gazety Krakowskiej” 
i „Dziennika Polskiego” na Najpopu-
larniejszego Sportowca Małopolski 
(wygrał w powiecie myślenickim). 

Urodzony w 1995r. zawodnik ma 
za sobą bardzo udany sezon w lidze. 
Nagrodę traktuje, jako największe 
indywidualne osiągnięcie i odbiera to, 
jako wyróżnienie za systematyczną 
pracę, co równocześnie jest olbrzymią 
motywacją do dalszego doskonalenia 
siebie. W seniorach Raby występuje 
już piąty sezon (debiut 17.08.2013r.  
w meczu z Rokitą Kornatka), drugi na 

pozycji napastnika.
– W czasach trampkarza i juniora 

występowałem na pozycji środko-
wego pomocnika i tak też zaczy-
nałem w seniorach. Od dwóch 
sezonów regularnie występuję, jako 
napastnik poniekąd z konieczności. 
Jeśli miałbym wybrać wymarzoną 
pozycję to, za plecami napastnika, 
typowa dziesiątka, tam czuję się 
najbardziej komfortowo – mówi 
napastnik Raby. 

Swoją przygodę z piłką nożną 
zaczynał u trenera Tomasza Susia  

– w czwartej klasie szkoły podsta-
wowej zaczął regularne treningi. 
Arkadiusz tygodniowo poświęca na 
treningi 8-9 godzin, często dodat-
kowo trenuje, biegając. Nierzadko 
przychodzi przed treningiem, żeby 
poćwiczyć strzały z dystansu. Jego 
ulubioną drużyną jest FC Barce-

lona, a zawodnikami Messi, Iniesta 
i Busquets. Zawodnik Raby marzy  
o tym, by w życiu piłka nożna była 
jego głównym zawodem. Co ciekawe, 
najlepszy napastnik ma na swoim 
koncie rekordowo dużo żółtych kartek. 

- Jaki ojciec taki syn. Tata też grał  
w piłkę i z tego, co wiem łapał sporo 
żółtych kartek, wszystko zostało więc 
w rodzinie. Jestem osobą bardzo 
emocjonalną i często reaguje impul-
sywnie. Większość tych napomnień to 
skutek dyskusji z sędziami. To chyba 
mój największy problem, jeśli chodzi 
o futbol. Staram się to ograniczać  
i biorąc pod uwagę pierwszą rundę 
tego sezonu, widać poprawę – mówi 
z uśmiechem. 

Rozbiegani na podium w Kra-
kowie!
Podczas 14. Biegu Sylwestrowego 

w Krakowie po raz kolejny liczną 
reprezentację wystawiła grupa Roz-

biegane Dobczyce, która postawiła 
tym razem na motyw piłkarski  

– grupa biegła z wielkim boiskiem 
w formie płachty (o wymiarach 
5,5 na 2,5 m) oraz z trybunami 
z napisem „Rozbiegany Stadion 

Dobczyce”, biegła też „żółta” kartka, 
był  sędzia, komentator i biegająca 
piłka. Kilkunastoosobowa ekipa 

zamieniła się w biegnące piłkarskie 
motywy.  

Po dobrym meczu (czyli biegu 
na 5 km w czasie ok. 45 minut), przy 
dźwiękach „We are the champions” 
ekipa Rozbieganych Dobczyc po 

raz drugi z rzędu stanęła na podium  
w kategorii najlepiej przebrany zespół. 
Tym razem zdobyli trzecie miejsce! 

Kilka dni później reprezentacja 
Rozbieganych Dobczyc w 12-oso-
bowym składzie spędziła weekend  
w Krościenku nad Dunajcem. Cel był 
jeden: ukończyć Triadę, czyli zimowy 
bieg górski podzielony na trzy etapy 
o różnych długościach: 16 km, 11 km 
i 18 lub 33 km. Każdy z etapów ,,roz-
chodził” się na inne pasmo górskie: 
Gorce, Pieniny i Beskid Sądecki.  

Anna Drzyzga-Błaszczyk ukoń-
czyła zawody „maraton”  na trzecim 
miejscu, Sławomir Bryl był 19, Łukasz 
Franiek 51, Klaudia Para 214. 

Świetnie spisali się także w „ultra”  
Kamil Sajak (9) i Ireneusz Wojtan 
(19). Samo ukończenie biegów to 
ogromne osiągnięcie. Rozbiegani 
wystartowali, jak również pomagali 
także, w Biegu Wielkich Serc na rzecz 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
w niedzielę 14 stycznia.

Głowacki na Turnieju 
o Puchar Burmistrza

W weekend 6-7 stycznia odbył się 
Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza 
Dobczyc. Miejscem zmagań była hala 
RCOS w Dobczycach. W 15 edycji 

tego turnieju na starcie pojawiły się 
najpierw grupy „Skrzatów” i „Żaków”, 
a dzień później kategoria „Orlików”  
i „Młodzików”. W kategorii „Orlików” 
triumfowała Raba Dobczyce, a za 
nią kolejne miejsca zajęły drużyny: 
Górnika Wieliczka, Hutnika Kraków, 
Dziecanovii i Gwarka Wieliczka.  
W kategorii „Młodzik” wygrała Raba 
Dobczyce II, pozostawiając z tyłu 
stawki Futbol Brzączowice, dwie 
drużyny z Górnika Wieliczka, Dzieka-
novię i drugą drużynę z Raby. Turniej 
uświetnił swoją obecnością legenda 
Wisły Kraków – Arkadiusz Głowacki.
Rusza X-run

W lutym (18 lutego) rusza drugi 
sezon XRUN, czyli seria biegów górskich 
przełajowych w Beskidzie Wyspowym. 
W 2018 r. organizatorzy z Dobczyckiego 
Klubu Biegacza zapraszają na 4 biegi. 
Pierwszy z nich odbędzie się 18 lutego 
w Kornatce („Tajemnicze Kopce” - 21 
km). Kolejne biegi zaplanowano na 
25 marca (Mogielica), 7 października 
(Ćwilin) i 18 listopada (Śnieżnica). 
Szczegóły i zapisy na xrun.io.
Podsumowanie roku z 
Kumulacją Aktywności

We wrześniu ubiegłego roku ogól-
nopolski program po raz pierwszy 
zawitał do Dobczyc. Dzięki wsparciu  
z Fundacji Lotto młodzież poznaje 
nowy sport, którym jest speed-ball. 
Cykl pokazów nowej dyscypliny w 
szkołach na terenie gminy zaowocował 
dużym zainteresowaniem Kumulacją 
Aktywności. Finalnie do udziału w 
bezpłatnych zajęciach zostało zakwali-
fikowanych prawie 30. młodych ludzi. 
Kumulacja Aktywności będzie realizo-
wana do maja 2018 roku. Pomysłodawcą  
i organizatorem programu „Kumulacja 
Aktywności” jest Fundacja LOTTO 
dla której sport to kluczowy obszar 
działania. Jego celem jest zachęcenie 
młodych ludzi do aktywności fizycznej 
poprzez umożliwienie im treningu pod 
okiem prawdziwego sportowego mistrza.

W skrócie

Stronę redaguje: Paweł Piwowarczyk 
(pawelpiwowarczyk13@gmail.com)

Zdjęcia: KS Raba, UGiM, Rozbiegani

Pierwszy start w 
rozgrywkach dru-
żynowych dobczyc-
kich szachistów

Nowy 2018 rok dla dobczyc-
kich szachów rozpoczął się od  

IV turnieju z cyklu Grand-Prix 
Dobczyc. 

W stawce 45. zawodników zwy-
ciężył zawodnik z Dobczyc – Hubert 
Szlósarczyk przed Tadeuszem Kowal-
czykiem i Jakubem Bajerem. Naj-
lepszą zawodniczką była Natalia 
Górnisiewicz. 

W klasyfikacji urodzonych w 2005r. 
i młodszych najlepszy był Hubert 
Szlósarczyk przed Maksymilianem 
Nowakowskim i Natalią Górnisiewicz. 

W klasyfikacja urodzonych  
w 2011r. i młodszych pierwsze miejsce 
zajął Michał Kaszuba przed Miłoszem 
Jaśkiewiczem i Leną Kołodziej.

Kolejnym wydarzeniem  był powrót 
po osiemnastu latach przerwy dru-
żyny z Dobczyc do małopolskiej ligi 
szachowej. 

Ognisko TKKF w Dobczycach  
w składzie: Michał Mrowczyk, Marek 
Urbaniak, Michał Maniecki, Tomasz 
Bajer, Marcin Mikołajski, Natalia 
Górnisiewicz zajęło czternaste miejsce 
na osiemnaście zespołów w IV lidze 
małopolskiej seniorów. 

Grający zawodnicy to, oprócz 
Michała Mrowczyka, juniorzy trenu-
jący w dobczyckim TKKFie, także na 
sukcesy w rozgrywkach seniorskich 
przyjdzie czas.

Na kolejny turniej z cyklu Grand 
Prix Dobczyc zapraszamy 9. lutego  
o godzinie 16.15 do sali gimnastycznej 
TKKF. 

M.W.
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Poziomo:
3. największa majowa impreza związana z nieformalnym symbolem Dobczyc
6. Paweł, autor obszernej Monografii królewskiego miasta Dobczyce
8. Marcin, długoletni burmistrz Dobczyc, jego imię nosi Regionalne Centrum 
Oświatowo-Sportowe w Dobczycach
9. dawniej miejsce pełniące funkcję obronną zamku i miasta, obecnie teren 
cmentarza parafialnego
10. rosną wzdłuż Raby, od nich nosi nazwę jedno ze stowarzyszeń w Dobczycach
11. Józef, patron szachistów i międzynarodowego festiwalu szachowego  
w mieście
13. KS…., dobczycki klub sportowy
14. Sebastian, starosta dobczycki – za jego czasów miasto przeżywało okres 
świetności
17. na tym prawie lokowane były średniowieczne Dobczyce
19. budynek gospodarczy w skansenie – mieszczą się w nim sanie i wozy
Pionowo:
1. Jan, jest patronem Dobczyc
2. święty, jego pomnik stoi w Rynku, niedaleko remizy
4. rzeźba ze szkoły Wita Stwosza, znajduje się o ołtarzu głównym kościoła  
w Dobczycach
5. nazwa własna – teren zalany wodami zapory, obecnie tak nazywany jest teren 
przy zaporze
7. lipa na Wzgórzu Zamkowym, upamiętniająca zwycięstwo pod Wiedniem  
w 1683 roku
11. legendarny założyciel miasta nad Rabą
12. cmentarze…, epidemiczne miejsca pochówku na obrzeżach miasta
15. był przyczyną, dla której rozpoczęto rozbiórkę zamku
16. Józefa, jest patronką Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach
18. uczył młodych królewiczów na zamku dobczyckim

Krzyżówka w wolnej chwili

Ferie ze zwierzakami w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej

W nawiązaniu do naszej akcji czy-
telniczej, w której młodzi czytelnicy 
zbierają „zwierzaki”, również podczas 
ferii będą nam one towarzyszyć. Zapisy 
ruszyły 29 stycznia. W miarę wolnych 
miejsc zapraszamy do udziału.

12 lutego: zajęcia dla dzieci od 7-9 
lat „W krainie zwierząt” (godz. 9-10), dla 
dzieci od 5-7 lat Warsztaty z Robotami 
Photon (10.30-12). 13 lutego: warsztaty 
z Robotami Photon cz.1; dla dzieci od 
8-9 lat (9-10.30), dla dzieci od 10-12 lat 
(10.30-12). 14 lutego: warsztaty dla dzieci 
od 6-8 lat - Teatrzyk Kamishibai (9-10); 
Warsztaty z Robotów Photon cz.2: dla 
dzieci od 8-9 lat (9-10.30), dla dzieci od 
10-12 lat (10.30-12). 15 lutego Karaoke 
dla dzieci (16). 16 lutego: zajęcia dla 
dzieci od 8-10 lat „Zwierzęce zagadki 
i łamigłówki” (9-10), dla dzieci od  
I do IV kl. „Dziki wieczór w bibliotece” 
(19-22). 17 lutego: wyjazd na mecz  
z Klubem Kulturalnego Kibica - Wisła 
Kraków vs Arka Gdynia (20:30). 

19 lutego: zajęcia umuzykalniające 
dla dzieci i mam z dziećmi od 2-6 lat 

„Muzyka z pandą” (9-10), turniej Fifa 
dla uczniów „0” do V klasy (od 9).  
20 lutego: turniej Fifa dla uczniów klas 
VI-VII, gimnazjum i kat. open (od 9). 
21 lutego: zajęcia dla dzieci od 6-8 lat „ 
Żyrafie animacje” (9-10), turniej „World 
of tanks” od 10 lat (9-14). 21 lutego: 
zajęcia dla dzieci od 7-9 lat „W krainie 
zwierząt” (9-10). 

Podczas ferii Strefa Dobrych Gier 
(Playstation) czynna codziennie, wydłu-
żamy także czas na grę przy komputerach 
i tabletach. 

Gwiazdo świeć, kolędo leć…

Kolędowanie w wiel-
kiej rodzinie
To już czwarty koncert „Gwiaz-

do świeć, kolędo leć…”, który 
został zorganizowany przez Szkołę 
Podstawową nr 1 w Dobczycach. 
Uczestnicy i publiczność koncertu 
grali i śpiewali dla Alana Pędzika  
z Kunic i dla jego Taty. Obaj potrze-
bują kosztownego leczenia. Do 

rodziny Pędzików, z dobczyckiej 
sceny, popłynęło wiele serdeczno-
ści, a uczestnicy koncertu okazali 
swoją hojność.

To już trzeci koncert, który odbył 
się w gościnnych progach dobczyckiego 
Regionalnego Centrum Oświatowo-

-Sportowego (pierwszy z cyklu odbył 
się w budynku szkoły podstawowej 

nad Rabą). Po raz kolejny koncert 
noworoczny, który organizuje SP  
nr 1, połączony jest z akcją charyta-
tywną. To bardzo ważne, aby radując 
się, pamiętać o tych, którzy tej radości 
w trudach codziennego życia nie 
mają zbyt wiele. W koncercie udział 
wzięła także Renata Przemyk, która 

podkreśla, jak ważne jest to, abyśmy 
najmłodsze pokolenia uczyli miłości 
i dobroci. 

- Jeśli tego się nauczą teraz, będzie to 
procentować w przyszłości – mówiła.

W koncercie zaprezentowało się 
ponad 20 wykonawców – rodziny  
i przyjaciele, którzy zechcieli wspólnie 
wystąpić. Nie zabrakło pięknych kolęd 

i pastorałek w wykonaniu całych klas, 
nauczycieli SP nr 1, których wspomagały 
rodziny, Szkoły Muzycznej z Dobczyc, 
stowarzyszeń, czy Sekcji Wokalnej 
MGOKiS Dobczyce (grupa starsza). 

Licznie zgromadzona publiczność 
chętnie włączała się we wspólny śpiew 

– słowa wszystkich kolęd i pastorałek 
wyświetlane były na telebimie. 

Po rodzinnym kolędowaniu wszy-
scy udali się na foyer, gdzie słodkości 
zagwarantowali rodzice dzieci ze szkoły.

Nauczyciele i uczniowie podzię-
kowali pomysłodawczyni koncertu, 
która od czterech czuwa nad tym, 
aby rodzinne kolędowanie niosło się 
daleko w świat – Elżbiecie Janik. 
Koncert poprowadziły Mariola Gran-
dys – wicedyrektor szkoły i Justyna 
Różycka-Bączyńska. Nad całością 
organizacji koncertu, obok Elżbiety 
Janik, czuwała Luiza Zając.

(AnKa)
Fot. Paweł Stożek


