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R ynek stanowi pojęcie koja-
rzone z charakterystyczną, 

urbanistyczną formą. Wychodząc 

jednak ponad przestrzenne poję-
cie, odkryć można, jak ważnym 
jest on miejscem dla każdej spo-
łeczności. Można go identyfiko-
wać z tętniącym życiem sercem 
miasta, miejscem spotkań i roz-
woju rozmaitych działalności, 
miejscem, w którym splatają się 
ludzkie losy i historie. 
 O tym, jak silną rolę  
w tożsamości miasta posiada 
rynek mogliśmy przekonać się 
podczas konferencji „Śladami 
Pokoleń”, która odbyła się 17 
lutego w budynku OSP Dobczyce 
– miejscu symbolicznym, bo zlo-
kalizowanym właśnie na płycie 
dobczyckiego Rynku. 
 Konferencję rozpoczęło 
historyczne i merytoryczne wpro-
wadzenia burmistrza Pawła 
Machnickiego na temat lokacji 
miasta, jego historii i funkcjono-
wania. Przedstawił on również 
perspektywę historyczną rynków 
miejskich lokowanych w polskich 
miastach, ich formy, a także typo-
we zabudowania, po których  
w Dobczycach nie ma części 
śladów. Burmistrz zwrócił uwagę, 
że materiał ikonograficzny, czy 
bibliograficzny na temat dobczyc-
kiego rynku jest bardzo ubogi, 
przez co trudno jednoznacznie 
określić, jak on pierwotnie wyglą-

dał. Obecnie rynek pełniący 
głównie funkcję gospodarczą 
(mieści się w jego obrębie ponad 

90 sklepów), nie-
jednokrotnie zmie-
nia się również w 
scenę dla wielu 
ważnych uroczy-
stości (Święto 3-go 
Maja, Święto Nie-
podległości, Wy-
pas w Dobczycach 
itp.). 
 Kolejnym 
prelegentem był 
Arkadiusz Koliń-

ski, mieszkaniec i miłośnik Dob-
czyc, architekt i jeden z inicjato-
rów konferencji. W swojej wypo-
wiedzi skupił się na układzie 
przestrzennym dolnego miasta  
i przyczynach jego ukształtowa-
nia. Co ciekawe, poddał on rów-
nież w wątpliwość, czy dobczycki 
rynek jest tzw. ulicówką, czy 
może reprezentuje układ widlico-
wy, a co więcej, może być na tyle 
unikatowy, iż łączy te dwa typy. 
Swoją teorię podparł faktem, iż 
mniej więcej od połowy rynku,  
w stronę ul. Kilińskiego jego 
powierzchnia systematycznie się 
rozszerza. 
 Po dwóch bogatych mery-
torycznie wprowadzeniach rozpo-
częła się chyba najbardziej wy-
czekiwana część, a mianowicie 
opowieść Elżbiety Moskal-
Polończyk i Romana Wątorka na 
temat ludzi i rodzin dobczyckiego 
rynku. Był to niezwykle senty-
mentalny spacer po rynku, który 
wydaje się nam tak dobrze znany. 
Była to nostalgiczna historia  
o ludziach, budynkach i miej-
scach, która wskrzeszona pozwo-
liła poczuć ducha miasta. Nie 
sposób opisać, jak wiele dziejów 
rodzin zostało przedstawionych, 
do jak unikatowych informacji  
i zdjęć udało się dotrzeć pani 

Elżbiecie. Dzięki jej pracy i upo-
rowi mogliśmy z zaciekawieniem 
wysłuchać tych historii. 
 Dobczyce bezsprzecznie 
należą do miast, które pochwalić 
mogą się niezwykłą i bogatą hi-
storią. W kolejnej części konfe-
rencji mieliśmy okazję przyjrzeć 
się współczesnym rozwiązaniom 
w takich właśnie miejscach, czyli 
miastach z historią. Wędrówka po 
miastach Europy, w którą zabrali 
nas Marcin Bajer i Arkadiusz 
Koliński, była inspirująca. Zwra-
cała uwagę na eksponowanie 
śladów przeszłości we współcze-
snych przestrzeniach, jako ele-
mentów tożsamości historycznej 
miejsc. Nie zabrakło również 
przykładów nam bliższych: Joan-
na Boczoń z Muzeum Historycz-
nego Miasta Krakowa opowie-
działa o idei, funkcjonowaniu  
i skuteczności tworzenia tzw. 
Parku Kulturowego na przykła-
dzie miasta Krakowa. Zabieg ten 
pozwala na ochronę i wyekspono-
wanie miejsc zabytkowych, ale 
też na utrzymanie przyjemnej 
estetyki i zapobieganie chaosowi 
reklamowemu. 
 Nietypowym podsumo-
waniem było przedstawienie 
przez Arkadiusza Kolińskiego 
imponujących szkiców i akwarel, 
prezentujących współczesne moż-
liwości wzmocnienia historycznej 
roli rynku, ale również poprawie-
nia jego estetyki i wzmocnieniu 
funkcji społecznej. 
 Organizatorami konferen-
cji byli Komitet Opieki nad Za-
bytkami Dobczyc oraz Urząd 
Gminy i Miasta Dobczyce. 
 A już od następnego, 
marcowego numeru Tapety, za-
prosimy Państwa do dyskusji na 
temat rozwiązań w zagospodaro-
waniu Rynku.  

Joanna Talaga 
Wizualizacja: Arkadiusz Koliński 

Czerpiąc z przeszłości, budując przyszłość – konferencja wokół dobczyckiego Rynku 

Czytaj swoje zdrowie Z apraszamy na cykl spotkań i 
warsztatów dotyczących 

zdrowego odżywiania pt. „Czytaj 
(czytam) swoje zdrowie”. Pod-
czas nich swoją wiedzą dzielić się 
będą z nami specjaliści z żywie-
nia, dietetyki; będziemy także 
promować literaturę i czasopisma 
dotyczące wymienionych tema-
tów.  
 Pierwsze spotkanie pt. 
„Prawdy i mity na temat 5 posił-
ków dziennie” już 2 marca  
w czwartek o godz. 17:30 w sie-
dzibie Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej. Udział w spotkaniach 
jest bezpłatny. Organizatorem 
spotkań jest nasza biblioteka oraz 
Jolanta  Gruszczyńska.  Na   pier- 

Agencja Artystyczna „Joanna” 
oraz   Miejsko - Gminny  Ośrodek 

Andrzej Piaseczny  Akustycznie  

wszym spotkaniu poinformujemy 
o kolejnych terminach i tematach 
spotkań. W planach m. in. jesz-
cze: „Wiosenny detox, 5 sposo-
bów na to jak bezpiecznie oczy-
ścić swój organizm”, „Tłuszcze, 
dobre czy złe?”, „Żołądek i jelita 
fundamentem zdrowia”, „10 naj-
większych błędów dietetycznych 
współczesnego człowieka”, 
„Czego nasze dziecko jeść nie 
powinno i dlaczego”. Serdecznie 
zapraszamy! 

(MBP) 

Kultury i Sportu w  Dobczycach 
serdecznie zapraszają na koncert 
Andrzeja Piasecznego, który 
odbędzie się 5. kwietnia, o godz. 
19., w auli Regionalnego  
Centrum Oświatowo-Sportowego 
w Dobczycach. Bilety w cenie 80 
zł do nabycia w MGOKiS Dob-
czyce, pok. 143, tel. 12/27 16 
757 lub 533 990 660, na stronie 
www.biletyna.pl Rezerwacji 
zbiorowych można dokonywać 
także pod nr. tel. 41/36 18 047. 
 P r og r a m k on c e r t u , 
oprócz największych przebojów 
Artysty, będzie obejmował rów-
nież muzyczne perełki – utwory 
od wielu lat lub nigdy niewyko-
nywane przez artystę. 
 (mgokis) 
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Supermoc, która pozwala spełniać obietnice 
To już druga 
Twoja „biegowa” 
akcja dla życia. 
Jakie były Twoje 
pierwsze myśli, 
kiedy przybiegłaś 
do mety – do 
Stadnik?  Kiedy zbliżałam się 

do rynku w Dobczycach, widziałam wiszący 
transparent z moim zdjęciem. Bardzo mnie to 
wzruszyło. Biegnąc dalej dostrzegałam coraz 
więcej ludzi, można było w tle usłyszeć również 
orkiestrę. Pamiętam, że łzy chciały wypłynąć 
na zewnątrz, mimo że próbowałam tego unik-
nąć. Widząc ludzi, którzy byli równie wzrusze-
ni jak ja, zapomniałam o całym wysiłku. Liczy-
ło się tylko to, że mogłam spotkać się z najbliż-
szym otoczeniem i że już jestem w swoim mie-
ście. W drodze do Stadnik nie wiedziałam, co 
zastanę na miejscu, ponieważ i to była dla 
mnie niespodzianka. Nie mogłam doczekać się 
spotkania z Krzysiem i Patrykiem. Gdy dotar-
łam do mety, czułam tylko wzruszenie, ale 
wewnętrzny głos mówił mi również: 
„Pamiętaj, że to dopiero początek”. Mówiąc 
szczerze, nie odczuwałam tych 800. kilometrów 
w nogach, lecz czułam dalszą potrzebę zrobie-
nia czegoś więcej. Przywitanie przez Patryka 
było bardzo poruszające. Przywitał mnie także 
Krzyś z mamą – był to dla mnie najważniejszy 
moment. Starałam się w tym dniu spędzić  
z nimi jak najwięcej czasu.  
Biegłaś dla Krzysia, z myślą o Patryku  
zorganizowana została ogólnopolska akcja 

tańca, która towarzyszyła Supermocy dla 
życia. Jak podejmujesz takie decyzje, które 
są nie bez znaczenia także dla Twojej kon-
dycji? Co kieruje Tobą przy podejmowaniu 
wysiłku dla innych? Przede wszystkim zaczynam od znajdywania 
osób, które zdecydują się mi pomóc. Treningi, 
przygotowanie fizyczne i mentalne. Ktoś kiedyś 
powiedział mi, że Pan Bóg docenia ludzki wy-
siłek i wtedy zsyła dla nas dwa razy większą 
pomoc. Teraz, interpretując te słowa na swój 
sposób, zdecydowałam się podjąć kolejny raz 
ten wysiłek, aby pomóc małym, wspaniałym 
bohaterom! Gdyby trzeba było okrążyć kulę 
ziemską... zrobię wszystko, aby im pomóc! 
To była bardzo długa trasa – 800 km. Czy 
masz jakieś najpiękniejsze wspomnienie  
z tej drogi znad morza do gór?  Przede wszystkim poznawanie nowych ludzi, 
każda rozmowa była bardzo wartościowa. 
Najpiękniejszy moment był oczywiście tutaj, na 
mecie z rodziną, chłopcami i ich rodzinami, 
znajomymi... Piękne było też zaangażowanie 
ludzi z innych części kraju, każde pozdrowie-
nie, miłe słowo. 
Natalio – powrót do rzeczywistości: szkol-
nej, domowej. Ale znając Ciebie nie omiesz-
kam zapytać – czy masz jakieś plany na 
kolejne tak wspaniałe przedsięwzięcia?  Zwykła codzienność powoli zaczyna wracać, 
choć nadal czekam na odpoczynek. Już nieba-
wem osiągnę moment, w którym będę miała 
więcej możliwości pomocy, czyli 18 lat. To nie 
była pierwsza, ani nie ostatnia próba podjęcia 
pomocy. W tym momencie przede wszystkim 

modlę się za Patryka, który przebywa na lecze-
niu w Oklahomie. Modlę się również za Krzy-
sia, który w tym momencie jest dla mnie prio-
rytetem. W najbliższej przyszłości nie planuję 
podejmować równie dużego wysiłku, ale nie 
zaprzeczam, że kiedyś zrobię coś podobnego – 
tym razem może gdzieś poza granice naszego 
kraju? Mimo zakończenia projektu „Supermoc 
dla życia”, moja supermoc dla Krzysia nie 
zgasła, wręcz nasiliła się. Od biegu nie było 
dnia, w którym nie myślałabym o Krzysiu  
i o tym jak mu pomóc najefektywniej. Mam 
dwa rozwiązania, ale dopiero, gdy dowiem się 
na ile są one realne, na pewno o tym powiem. 
Mogę wspomnieć jedynie, że nie będzie to  
konwencjonalne, ale na pewno efektywne. 
Czy otrzymujesz sygnały o tym, że bieg prz 
czynił się do zwiększenia wpłat na konta 
chłopców? Jeśli chodzi o wpłaty mam nadzieję, że nieba-
wem będę mogła przekazać kwotę z stowarzy-
szenia „Liver”. Doszły też informacje, że na 
Pomorzu odbyły się również zbiórki dla Krzy-
sia. Każdy, wpłacając złotówkę, tworzy morze 
złotówek. 
I ostatnie już pytanie – jakie jest Twoje naj-
większe marzenie, które chciałabyś zrealizo-
wać jeszcze w tym roku? W tym roku chciałabym wyjechać na Chorwa-
cję, zdać prawo jazdy. Powoli zaczynam  
myśleć o firmie, ale najważniejsze: jeszcze  
w tym roku muszę pomóc w 100 proc. Krzysio-
wi i spełnić obietnicę, jaką złożyłam jego ma-
mie.  

Rozmawiała: Anka Stożek 

Jego największym osiągnięciem  w 2016 roku 
było  VII miejsce w Mistrzostwach Polski do 
lat 7 w Suchedniowie. 
Kamil Pawłowski -  9 – letni szachista. Na 
swoim koncie ma liczne sukcesy, m.in.  
V miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów  
w szachach szybkich i IV miejsce w XXVII 
Międzynarodowym Festiwalu Szachowym 
Cracovia. 
Emilia Selwa i Wojciech Domagała - to para 
taneczna Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce. 
mogą pochwalić się wieloma pierwszymi miej-
scami na podium ogólnopolskich turniejów 
tańców, które odbywały się w roku 2016.  

 Biuro Promocji  

Rozmowa z Natalią Lińczowską, biegaczką, która pokonała 800 km w akcji „Supermoc dla życia” 

Najlepsi sportowcy gminy nagrodzeni przez burmistrza R okrocznie Burmistrz Gminy i Miasta 
Dobczyce wręcza na uroczystej sesji 

Rady Miejskiej nagrody i stypendia sportow-
com, którzy w poprzednim roku wykazali się 
szczególnymi wynikami w swoich dyscypli-
nach. 
 Wszyscy zgłoszeni kandydaci zasługują 
na nagrodę, ale w związku z tym, że w tym 
roku do urzędu wpłynęła rekordowa liczba 
zgłoszeń, bo aż 23, komisja opiniująca dla 
mnie wnioski musiała podjąć się ciężkiego 
zadania wyłuskania tych najlepszych – powie-
dział burmistrz rozpoczynając uroczystość.  
 Wachlarz dyscyplin sportowych,  
w których dobczyccy sportowcy osiągają suk-
cesy jest bardzo szeroki. Począwszy do chodu, 
w którym na Olimpiadzie w Rio de Janeiro  
nasz kraj reprezentowała Agnieszka Szwarnóg, 
poprzez biegi górskie i przeszkodowe, łucznic-
two, szachy, karate, taniec czy  gimnastykę.   
 Prezentujemy Państwu tegorocznych 
laureatów nagrody oraz stypendiów sporto-
wych przyznawanych przez Burmistrza Gminy 
i Miasta Dobczyce: 
 
Nagrody w dziedzinie sportu Krzysztof Włosik - od 11 lat z sukcesami pro-
wadzi sekcję łuczniczą przy MGOKiS Dob-
czyce.   
Magdalena Zarzycka – łuczniczka. Członek 
kadry narodowej kobiet w łukach bloczko-
wych.  
Patrycja Lichoń – trenuje karate. W 2016 r.  

zdobyła m.in. III miejsce 
na Mistrzostwach Europy 
Karate Kyokushinkai Tezu-
ka Group w kategorii KA-
TA 
Sebastian Kasprzyk - jego 
osiągnięcia pozwoliły mu 
uzyskać kwalifikację na 
Mistrzostwa Europy oraz 
Mistrzostwa Świata w 
biegach przeszkodowych 
OCR 2017.  
 
Stypendia sportowe Agnieszka Szwarnóg- jest 
członkiem Kadry Olimpij-
skiej, a od 2012 roku Pol-
skiego Związku Lekkiej Atletyki. Uczestnicz-
ka Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie 
2012 oraz Rio de Janeiro 2016.  
Ewa Majer -jest biegaczką ultra dystansową. 
W 2016 r. zdobyła wiele tytułów m. in.  
Srebrnego Medalistę Mistrzostw Polski na 
ultra dystansie 100 km w Krynicy. Była rów-
nież reprezentantką Polski na Mistrzostwach 
Świata na ultra dystansie 85 km.  
Jakub Piwowarski - w 2016 został srebrnym 
medalistą na Mistrzostwach Polski w ćwicze-
niach na drążku oraz brązowym w ćwiczeniach 
na kółkach i poręczach.  
 
Wyróżnienia Maksymilian Nowakowski - 8 – letni szachista. 
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W  październiku, kiedy otrzymaliśmy 
dotację, a zarazem zielone światło dla 

opracowania Gminnego Programu Rewitaliza-
cji, stanęliśmy przed olbrzymią szansą, ale 
także wyzwaniem przygotowania dokumentu 

mającego na celu zaplanowanie działań, które 
będą służyć pobudzeniu rozwoju i poprawie 
jakości życia mieszkańców naszej gminy.  
Wyznaczone zostały dwa obszary rewitalizacji 
tj. Dobczyce Centrum oraz Charstek – teren 
pod zaporą, które znalazły się w centrum zain-
teresowania podejmowanych dyskusji. Do 
opracowania projektu powołany został zespół 
roboczy składający się z pracowników Urzędu 
Gminy oraz zewnętrznych ekspertów. Pomocą 
merytoryczną służyli: burmistrz Paweł  
Machnicki z zastępcą Haliną Adamską-
Jędrzejczyk, którzy uczestniczyli w niemal 
wszystkich spotkaniach i warsztatach. Najistot-
niejszymi doradcami stali się natomiast sami 
mieszkańcy, którzy chętnie poświęcali swój 
czas uczestnicząc w konsultacjach społecz-
nych, wnosząc wiele uwag i inspirujących 
pomysłów. 
 Po kilku miesiącach intensywnej pracy 
powstał projekt dokumentu pod nazwą 
„Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dob-
czyce”, który do 28 lutego poddany był kon-
sultacjom, a każdy zainteresowany mógł zgło-
sić swoje uwagi osobiście lub drogą mailową. 

Jedną z możliwości było również spotkanie, 
które odbyło się 6 lutego na foyer Regionalne-
go Centrum Oświatowo-Sportowego. Było ono 
okazją do zaprezentowania gotowego projektu, 
ale również podsumowania prowadzonych 

działań, w ramach, któ-
rych zorganizowanych 
zostało wiele inicjatyw. 
 Z końcem paź-
dziernika funkcjonować 
zaczęła „kawiarenka re-
witalizacyjna”, stały ele-
ment, a zarazem wizy-
tówka działań partycypa-
cyjnych. Stała się ona 
miejscem spotkań grupy 
roboczej, mieszkańców, 
społeczników i wszyst-
kich zainteresowanych 
rozwojem naszego mia-
sta. Hasło „Dobra kawa 
sprzyja dobrym pomy-
słom” w pełni oddało 

charakter spotkań, jakie odbywały się w świe-
tlicy Regionalnego Centrum Oświatowo-
Sportowego, gdzie przy kawie i poczęstunku 
wspólnie rozmawialiśmy o naszym mieście.  
Z jednej strony określaliśmy problemy lokalnej 
społeczności, jej potrzeby, ale też bariery roz-
woju miasta. Z drugiej strony wskazywaliśmy 
mocne strony miejscowej wspólnoty i poten-
cjał miasta. Wśród wiodących tematów mówi-
liśmy m.in. o Dobczycach przyjaznych dzie-
ciom i rodzinom, aktywności społecznej i oby-
watelskiej, aktywnych seniorach oraz 
życiu w dobczyckim Rynku.  
 Podczas trzech spotkań warsz-
tatowych mogliśmy m.in. spojrzeć na 
Dobczyce oczami młodzieży, a nawet 
wspólnie wyobrażaliśmy je sobie za 
10-15 lat. Z przedsiębiorcami związa-
nymi z branżą turystyczną, mieszkań-
cami i zainteresowanymi poruszyliśmy 
temat rozwoju turystyki w naszej Gmi-
nie. Na ostatnim z kolei warsztacie 
rozmawialiśmy o możliwości powsta-
nia i zasadach funkcjonowania Cen-
trum Usług Społecznych. 

 Nietypowym sposobem konsultacji był 
również spacer badawczy, który ze względu na 
warunki pogodowe pozostał spacerem wirtual-
nym. Wspólnie z licznie przybyłymi zaintere-
sowanymi, pod przewodnictwem Pawła Piwo-
warczyka i Arkadiusza Kolińskiego, spacero-
waliśmy ulicami naszego miasta, zwracając 
uwagę na miejsca historyczne, rekreacyjne, ale 
również te niezagospodarowane. Spacer dał 
podwaliny pod gorącą dyskusję i kolejne inspi-
rujące pomysły. 
 Działaniom partycypacyjnym towarzy-
szyły akcje bezpośrednie, jak np. mikołajkowy 
wywiad wśród przedsiębiorców na Rynku. Nie 
zabrakło również licznych atrakcji, w kawia-
rence rewitalizacyjnej funkcjonowała strefa dla 
najmłodszych, a w niej m.in. basen z kulkami. 
W trakcie ostatniego ze spotkań konsultacyj-
nych dzieci mogły spędzić czas z animatorami, 
podczas gdy rodzice oceniali projekty zgłoszo-
ne w ramach propozycji zadań. Cykl spotkań 
zakończył pokaz filmowy „Wakacje Mikołaj-
ka”, który poprzedził quiz z nagrodami dla 
zaangażowanych uczestników konsultacji. 
 Opracowany dokument „Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Dobczyce” 
zawiera charakterystykę obszaru rewitalizacji, 
jej cele, a przede wszystkim opis przedsię-
wzięć rewitalizacyjnych, w których znalazły 
się również wygrane projekty zgłoszone przez 
mieszkańców za pomocą kart zadań. Przyjęty 
dokument będzie podlegał ocenie Urzędu  
Marszałkowskiego Województwa Małopol-
skiego w Krakowie. Jeszcze raz pragniemy 
podziękować za zaangażowanie i aktywne 
uczestnictwo w konsultacjach. 

 Tekst i foto: (ugim) 

Wiadomości z Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce 
Tworząc wspólnie Gminny Program Rewitalizacji 
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dogłębnie posprzątany, a ze względu na brak 
możliwości użycia w tym terenie ciężkiego 
sprzętu wszystkie wyżej wymienione frakcje, 
podobnie jak w Brzączowicach, były sprzątane 
ręcznie. 
 Trzecim miejscem, z którego usunięto 
odpady jest Nowa Wieś. Okolice stadniny koni 
były już wielokrotnie monitorowane przez 
pracowników urzędu, gdyż wąwozy okalające 
drogę gminną często były „zasypywane” róż-
nego rodzaju frakcjami śmieci. Z rozmowy  
z okolicznymi mieszkańcami wynikało jasno, 
że głównie są to odpady poremontowe, budow-
lane i wielkogabarytowe, podrzucane w to 
miejsce głównie przez ekipy budowlane wra-
cające z pracy. Firma TRASZKAN również  
w tym miejscu nie była w stanie użyć ciężkie-
go sprzętu i pracownicy zmuszeni byli do wy-
konania prac ręcznie. 
 Te trzy zadania były równoznaczne  
z wykonaniem planu związanego z likwidacją 
dzikich wysypisk śmieci w 2016 r. na terenie 
gminy Dobczyce. Gmina wydała na te działa-
nia blisko 9 200 zł. Duże podziękowania nale-
żą się wykonawcy usługi firmie TRASZKAN, 
która zawsze wykazuje się dużym profesjonali-
zmem, zaangażowaniem i elastycznością pod-
czas realizacji prac. 

(ugim) 

W  ostatnich tygodniach grudnia 2016 r. 
firma TRASZKAN z Zegartowic, na 

zlecenie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce 
zlikwidowała trzy duże dzikie wysypiska śmie-
ci. Pierwsze z nich usytuowane było  
w Brzączowicach – okolice Apipolu, drugie  
w Kędzierzynce – droga w kierunku tartaku,  
a trzecie w Nowej Wsi – okolice stadniny koni. 
 Okolice Apipolu, ze względu na swoje 
usytuowanie, od dawna były miejscem, gdzie 
bez większych kłopotów można było wyrzucić 
śmieci do wąwozów. Firma TRASZKAN za 
pomocą ciężkiego sprzętu usunęła ponad  
50 m.sześc. śmieci. Na tę ilość złożyły się 
odpady wielkogabarytowe, części samochodo-
we, opakowania plastikowe i szklane oraz 
budowlanka i odpady biodegradowalne – 
głównie popiół z pieców. Ze względu na 
ukształtowanie terenu sporą część tych odpa-
dów trzeba było zbierać ręcznie. 
 Kolejnym miejscem, któremu przywró-
cono pierwotny wygląd, jest Kędzierzynka 
(droga w kierunku tartaku). Niejednokrotnie 
sołtys i Rada Sołecka zwracali uwagę właśnie 
na tę lokalizację. Niejednokrotnie też sami,  
w ramach wiosennych porządków, organizo-
wali się i sprzątali wąwozy i rowy. Usunięte 
odpady to głównie budowlanka i części samo-
chodowe. Teren dzikiego wysypiska został 

Gmina Dobczyce wydała prawie 10 tysięcy zł na likwidację dzikich wysypisk 

R adni województwa małopolskiego przegło-
sowali uchwałę antysmogową dla Mało-

polski. Konsultacje społeczne nad projektem 
trwały przez cały grudzień. Głównym celem 
wprowadzenia uchwały antysmogowej dla wo-
jewództwa małopolskiego jest ograniczenie 
powstania nowych źródeł niskiej emisji i wpro-
wadzanie zakazu instalowania kotłów, które nie 
spełniają żadnych norm emisji zanieczyszczeń. 
 Jak powiedział marszałek Jacek Krupa, 
przyjęta uchwała to uwieńczenie wielu miesięcy 
pracy – opracowywania odpowiednich zapisów, 
rozbudowanych konsultacji społecznych.  
W tych ostatnich zgłoszono ponad 11,8 tysięcy 
wniosków wśród których przeważająca liczba 
głosów była wyrazem poparcia dla nowych 
zapisów 
 Najważniejszymi założeniami uchwały 
antysmogowej dla Małopolski jest ograniczenie 
powstawania nowych źródeł niskiej emisji  
i wprowadzenie zakazu instalowania kotłów, 
które nie spełniają żadnych norm emisji zanie-
czyszczeń 
 Uchwała antysmogowa pierwsze ogra-
niczenia wprowadzi już w połowie tego roku – 
od lipca 2017r. na terenie Małopolski będzie 
obowiązywał zakaz palenia w piecach mułami, 
flotami węglowymi oraz mokrym drewnem  
(o wilgotności pow. 20 proc.). Nowo instalowa-
ne kotły i kominki będą musiały spełniać wy-
magania ekoprojektu, zgodnie z którymi kocioł 
– zwłaszcza podczas pracy na niepełnej mocy – 
nie może emitować więcej niż 40 mg/m³ pyłów. 
Ekoprojekt ogranicza również emisję toksycz-
nych tlenków azotu. Od 2020 r. kotły, które nie 
spełniają norm ekoprojektu, nie będą dostępne 
w sprzedaży na terenie UE. 
 Przepisy uchwały antysmogowej nie 
będą dotyczyć mieszkańców, którzy już teraz 

korzystają z ekologicznych źródeł ogrzewania: 
sieci ciepłowniczych, pieców elektrycznych, na 
gaz czy olej, a także pomp ciepła. Gdyby jednak 
chcieli zamienić je na kocioł opalany węglem  
i drewnem, powinni koniecznie zaopatrzyć się 
w ten spełniający wymagania ekoprojektu. Po-
dobnie jak właściciele kominków – od lipca 
2017 r. nowe urządzenia będą musiały spełniać 
wymagania ekoprojektu. 
 Jak tłumaczy wicemarszałek Wojciech 
Kozak, nie oznacza to, że trzeba będzie wymie-
niać już zamontowane kominki. Od początku 
2023r. wystarczy doposażyć je w specjalne 
urządzenia, które zredukują poziomy emisji, np. 
elektrofiltry. 
 Na dostosowanie się do przepisów 
uchwały antysmogowej mieszkańcy będą mieli 
czas do końca 2022 r. , a w przypadku korzysta-
nia z kotła spełniającego wymagania emisyjne 
na poziomie co najmniej klasy 3 - do końca 
2026 roku. 
 Z wymianą kotła nie warto jednak cze-
kać do ostatniej chwili. Już teraz można bo-
wiem skorzystać z dofinansowania z regional-
nego programu operacyjnego lub środków 
WFOŚiGW.  
Czym różnią się kotły spełniające wymagania 
ekoprojektu od kotłów 5 klasy?  W obu przypadkach maksymalna emisja 
pyłu z kotła przy jego pracy pełną mocą nie 
może być wyższa niż 40 mg/m³. Natomiast 
kotły zgodne z ekoprojektem gwarantują do-
trzymanie tej samej emisji także w trakcie pracy 
przy niższym obciążeniu kotła. To ważne, gdyż 
kocioł rzadko pracuje na pełnej mocy, a przy 
niższym obciążeniu warunki spalania są gorsze 
co powoduje wyższą emisję pyłu. Wymagania 
ekoprojektu ograniczają również emisję tok-
sycznych tlenków azotu z kotła.  

Tekst: Biuro Prasowe UMWM (k) 

Wiadomości z Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce 

O strzegamy przed nieuczciwymi firmami, 
które powołując się na konieczność 

wymiany nieekologicznych pieców i możli-
wość zdobycia na ten cel dofinansowania, 
odwiedzają mieszkańców naszego regionu 
oferując odpłatne wykonanie audytów energe-
tycznych. 
 Przypominamy, że audyty energetycz-
ne budynków (warunek konieczny do uzyska-
nia dotacji) są całkowicie bezpłatne  
dla mieszkańców, ponieważ będą finansowa-
ne przez Urząd Marszałkowski ze środków 
UE. 
 Firmy proponują także po okresie 
trwałości projektu modyfikację nowych  
pieców tak, aby znów można było w nich 
spalać np. śmieci. Przypominamy, że w okre-
sie trwałości projektu, który wynosi 5 lat, 
gminy, a co za tym idzie mieszkańcy, będą 
kontrolowani. Efektem każdej modyfikacji 
pieców będzie konieczność zwrotu dotacji. 
Wymienione ze środków unijnych piece mogą 
być kontrolowane także po odbiorze technicz-
nym i rozliczeniu dofinansowania. 
 Przestrzegamy przed wpuszczaniem 
do domów jakichkolwiek osób postronnych 
(firm) w celu przeprowadzenia wspomniane-
go audytu i ponoszenia w związku z tym  
jakichkolwiek opłat. Nieuczciwe firmy  
wyceniają swoją „usługę” na ok. 150 zł. 
 Środki na wymianę pieców dostępne 
będą wyłącznie za pośrednictwem samorzą-
dów gminnych. Audytorzy wybrani przez 
UM, będą posiadali ze sobą identyfikator 
nadany przez Gminę. Informacje o rozpoczę-
ciu audytów pojawią się na stronach interne-
towych Gmin, które przystąpiły do programu. 
Lista firm, którym Urząd Marszałkowski zleci 
przeprowadzenie audytów będzie dostępna 
także na stronie www.rpo.malopolska.pl oraz 
w Punktach Informacyjnych Funduszy  
Europejskich . 
 W razie pytań lub wątpliwości  
prosimy o kontakt z pracownikami krakow-
skiego Punktu Informacyjnego Funduszy 
Europejskich, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 
06 16. 

 
Tekst: Biuro Prasowe UMWM 

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce  
działając zgodnie z art.35 ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2147 z póź.zm.) informuje, że na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta 
w Dobczycach, Rynek 26, wywieszono  
informację, o przeznaczeniu do sprzedaży 
niezabudowaną nieruchomość położoną  
w Dziekanowicach, oznaczoną jako działka 
nr 318/4. 
Informacja zamieszczona jest również  
na stronie internetowej Urzędu Gminy  
i Miasta Dobczyce: www.dobczyce.pl i BIP-e 

Przyjęcie uchwały antysmogowej dla Małopolski 

Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod  audytorów energetycznych  
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P asterze z Rajem z Dobczyc – młodzieżowa 
grupa kolędnicza, zdobyli drugie miejsce 

w Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecięcych  

i Młodzieżowych Grup Kolędniczych Pastusz-
kowe Kolędowanie w Podegrodziu. Przegląd 
obywał się w tym roku już po raz dwudziesty. 
W tegorocznej edycji kolędowania udział 
wzięły 33 grupy z całej Małopolski.  
 Komisja, w składzie której zasiadali: 
Aleksandra Szurmiak-Bogucka – etnomuzyko-

log, Maria Cetera – etnograf, Jadwiga Adam-
czyk – muzyk, Benedykt Kafel – etnograf,  
dr hab. Stanisław Węglarz – etnolog podkre-

ślała szczególne znaczenie Pastuszkowe-
go Kolędowania dla tradycji kolędniczych 
wśród dzieci i młodzieży Polski południo-
wej.  
 Podegrodzie, gdzie odbywa się 
Przegląd, jest miejscem szczególnym 
wzajemnej integracji grup, wymiany do-
świadczeń oraz wpływu na ich wzrost  
i podnoszenie poziomu merytoryczno-
artystycznego. 
 Laureaci otrzymali okolicznościo-
we statuetki pastuszków, wręczone 

wszystkim uczestnikom spotkań (rzeźba autor-
stwa artysty plastyka Franciszka Palki), dyplo-
my, słodycze i okolicznościowe breloki ufun-
dowane zostały przez Małopolskie Centrum 
Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Każdy 
zespół, biorący udział w przeglądzie, otrzymał 
Serce Podegrodzkie ufundowane przez Gmin-

Sukces młodych kolędników w Podegrodziu 

Z ajęcia plastyczne, warsztaty artystyczne  
z mozaiki i lepienia w glinie, gry i zabawy 

a przede wszystkim filmy i widowiska – to 

wszystko czekało na uczestników zajęć, które 
odbywały się w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury i Sportu w Dobczycach w czasie tego-
rocznych ferii. 
 Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły  
w zajęciach plastycznych, które poprowadziły 
Paulina Steliga-Gryglaszewska oraz Lucyna 
Sławińska-Targosz. Były zajęcia malarskie, 
wyklejanki, wycinanki. W ruch poszła wy-
obraźnia, która podpowiadała niesamowite 
rozwiązania na makaron, karton i kolorowe 
kredki. 
 Równie dużo chętnych zapisywało się 

na zajęcia z mozaiki, które prowadziła Ewa 
Saczka i na warsztaty lepienia z gliny – prowa-
dziła Iwona Płoskonka. Dzieci tworzyły mo-

zaikowe kotki i sowy, a także dużo 
serc – bo przecież święto zakocha-
nych przypadało w czasie ferii. 
Serca królowały także na zajęciach 
z gliny, a oprócz nich: misy, anioł-
ki i zwierzaki. 
 Ferie w ośrodku kultury to 
także oferta filmowa – bajki dla 
najmłodszych cieszyły się zainte-
resowaniem także wśród osób 
starszych. Nie zabrakło spotkania  
z iluzjonistą Łukaszem Podym-
skim i zabaw przygotowanych 
przez Stację Event. 

(k) 

ny Ośrodek Kultury w Podegrodziu. 
 Przegląd w Podegrodziu nie był jedy-
nym świętem folkloru. W lutym odbył się  
w Bukowinie Tatrzańskiej doroczny Góralski 
Karnawał, który w tym roku odbywał się po 
raz 45. W tamtejszym przeglądzie grup kolęd-
niczych Brązową Rozetę Góralską zdobył 
grupa kolędnicza Pastuch z Dziadem z Burlet-
ki. 
 Jak podkreśliła komisja konkursowa 
(Aleksandra Szurmiak-Bogucka, dr Artur  
Czesak - językoznawca, Benedykt Kafel,  
Dorota Majerczyk - etnolog, dr hab. Stanisław 
Węglarz) grupy kolędnicze biorące udział  
w 45. Góralskim Karnawale, zaprezentowały 
wysoki poziom merytoryczny i artystyczny. 
Wiele z grup występujących na scenie kulty-
wuje tradycje kolędnicze w postaci autentycz-
nej (np.. chodząc po domach).  

Oprac. (k) 
Fot. Krzysztof Pazgan 

Artystyczne ferie z ośrodkiem kultury Przeprowadź wywiad z dziadkiem D o 31 marca można zgłaszać prace w kon-
kursie „Moja mała Ojczyzna – przepro-

wadź wywiad z dziadkiem”. Konkurs skiero-
wany jest do uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
 Zadaniem uczestników konkursu jest 
przeprowadzenie wywiadu z dziadkiem lub 
babcią, na temat miejscowości, w której się 
wychowali. W wywiadzie powinny znaleźć się 
m.in. odpowiedzi na poniższe pytania: Jak 
dziadkowie wspominają swoje szkolne czasy? 
W jaki sposób młodzież spędzała wolny czas? 
Jak to było żyć bez komórki i Internetu? Oczy-
wiście młodzi dziennikarze przeprowadzający 
wywiad sami powinni dotrzeć do nowych  
i ciekawych informacji o swoich dziadkach. 
 Wywiad w formie pisanej (max.  
2 strony A4) lub 10 min. nagrania video (mp4 
lub avi -parametry filmu określone są w za-
łączniku) wraz z kartą zgłoszenia należy prze-
słać na adres pocztowy Instytutu: Instytut Dia-
logu Międzykulturowego im. Jana Pawła II,  
ul. Totus Tuus 30 30-610 Kraków z dopiskiem 
„Moja mała Ojczyzna” lub na adres mailowy: 
magdalena.siemion@idmjp2 Wywiad powi-
nien być przeprowadzony samodzielnie 
 Szczegółowe informacje, regulamin  
i załączniki znajdują się na stronie organizato-
ra: Instytutu Dialogu Międzykulturowego  
im. Jana Pawła II w Krakowie: www.idmjp2.pl 

 (k) 



J ubileuszowy benefis Stanisława Żuławiń-
skiego podsumował 50 lat działalności 

artystycznej lidera kapeli podwórkowej 

„Werdebusy Dobczyckie” i wieloletniego pro-
pagatora kultury. Z tej okazji także pan Stani-
sław został uhonorowany Nagrodą Burmistrza 
Gminy i Miasta Dobczyce w dziedzinie twór-
czości artystycznej, upowszechniania i ochro-
ny dóbr kultury, którą osobiście wręczył bur-
mistrz Paweł Machnicki.  
 Docenione zostały zasługi i niebagatel-
ny dorobek artystyczny, a także zachowanie od 
zapomnienia tej części kultury ludowej i trady-
cji polskiej, która uznawana jest za zanikającą. 
Stanisław Żuławiński zaszczepił również pasję 
w młodzieży, która kontynuuje jego działal-
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ność w grupach kolędniczych „Z Maryjką”, „Z 
Rajem” oraz „Z Pastorałką”. Można było ich 
posłuchać podczas jubileuszowej uroczystości. 

Benefis utrzymany został w serdecznej, ro-
dzinnej atmosferze, a to za sprawą zgromadzo-
nych przyjaciół, znajomych i nauczycieli. Nie 
zabrakło zabawnych anegdot i przywołanych 
wspomnień, również z czasów szkolnych, 
teatralnych i z licznych przeglądów odbywają-
cych się w całej Polsce. Rozdziały z życia 
Stanisława Żuławińskiego w zabawny sposób 
połączył Waldemar Pączek, stawiając go przed 
swojego rodzaju „sądem”. 
 Benefis był również prawdziwą ucztą 
muzyczną. Na scenie, poza znanymi już Wer-
debusami Dobczyckimi, pojawili się również 

zaproszeni goście. Wystąpił wokalista Tomek 
Coral - jedna z bardziej rozpoznawalnych po-
staci śląskiej sceny muzycznej oraz Aleksander 
Kobyliński „MAKINO” – legenda krakow-
skiego Zwierzyńca, twórca kultowego zespołu 
Andrusy. Wszyscy artyści grali również dla 
Patryka, a podczas uroczystości udało się ze-
brać 1756,36 zł. 
 Organizatorem benefisu był Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczy-
cach. 

Biuro Promocji  

50 lat na scenie - benefis Stanisława Żuławińskiego 

B abski Jarmark – święto kobiet, które organizowane jest  
przez Femi Sferę przy współpracy ze Stowarzyszeniem Ispina  

i dobczyckim ośrodkiem kultury, na stałe wpisał się w kalendarz 
marcowych imprez w RCOS.  
 W tym roku organizatorzy zapraszają wszystkie panie  
12 marca – będzie jak zawsze moc atrakcji. 
 Dla przedsiębiorców, którzy związani są z branżą  
okołokobiecą, organizatorzy mają jak co roku zaproszenie: jeśli 
chcecie się zaprezentować w czasie Jarmarku, wyślijcie zgłoszenie 
na adres: eskrzydlewska@femisfera.pl 
 Serdecznie zapraszamy do udziału w tej wyjątkowej  
imprezie: dla pań i o paniach. 

 
(k) 

Dobczycki Dzień Kobiet 

 SKUP  MAKULATURY 

Fot. Paweł Popielak 



równie widowiskowymi – m.in. Citroenem 
Saxo, Hondą Civic oraz samochodami tereno-
wymi udostępnionymi przez Myślenicki Klub 
Motorowy i indywidualnych kierowców.  
 Nie lada gratką była możliwość prze-

jazdu Rally Fighterem 
- czterystu konnym 
„potworem” z silni-
kiem Corvetty. Dla 
najmłodszych uczest-
ników imprezy ani-
macje i słodkie nie-
spodzianki przygoto-
wała Animatoria 
Agnieszka Biela, a 
pamiątkowe zdjęcia z 
bohaterami Star Wars 
można było zrobić 
dzięki Polish Garrison 
Polonia Minor Squad. 
 Mimo przeni-
kliwego zimna na 
„Rajdowej Walenty-

ce” spotkało się wiele gorących serc, którym 
nie groźny był mróz i które na leczenie Patryka 
dołożyły swoją cegiełkę, zamkniętą w niebaga-
telnej kwocie ponad 20 tysięcy zł. Organizato-
rom imprezy gratulujemy! 

(sab) 
Fot. Paweł Stożek 

R yk silników i echa niedzielnej (12 lutego) 
imprezy jeszcze długo słychać będzie  

w Dobczycach. „Rajdowa Walentynka dla 
Patryka” okazała się bowiem wielkim sukce-
sem. Miłośnicy motoryzacji tłumnie przybyli 

pod koronę zapory, by poczuć dreszczyk emo-
cji, zarówno kibicując startującym w Rally 
Sprincie załogom, jak i zasiadając na fotelu 
pilota w profesjonalnej rajdówce. A przejechać 
się można było najmocniejszymi samochodami 
rajdowymi - Mitsubishi Lancerem Evolution 
czy Subaru Imprezą i nieco mniejszymi, lecz 
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Na „Rajdowej Walentynce dla Patryka” zebrano ponad 20 tys. złotych 

A kcje dla Patryka organizowane były w 
styczniu i w lutym w różnych miejscach 

naszego powiatu. Mieszkańcy tańczyli, biegali, 
rajdowo budzili Dobczyce, piekli ciasta i orga-
nizowali bale karnawałowe. Ale wielka rzecz 
wydarzyła się w miejscu, gdzie codziennie 
„spotykają się” miliony ludzi – w sieci, na 

Facebooku, powstał Charytatywny Bazarek dla 
Patryka. I przyniósł kwotę prawie 300 tyś. zł. 
 Grupa powstała w połowie stycznia i w 
ciągu niespełna miesiąca zebrało się tutaj po-
nad 10,5 tys. osób. Pierwsze licytacje pojawiły 
się 16 stycznia, tuż po otwarciu konta, na które 
można było wpłacać pieniądze ofiarowane na 
pokrycie kosztów leczenia Patryka. Zaintereso-
wanie było ogromne i przerosło najśmielsze 
oczekiwania organizatorów. 
 Co ważne - bazarek mógł funkcjono-
wać dzięki zaangażowaniu zupełnie obcych 
sobie kobiet, które każdego dnia (często do 
późnych godzin nocnych) bezinteresownie 
poświęcały swój czas na niesienie pomocy 
małemu bohaterowi: Agnieszka Murzyn 
(administrator), Anna Julia, Magdalena Sosin, 
Iwona Szewczyk Sobańska, Ki De, Renata 
Mika, Iwona Stoch, Kamila Suder.  
 Przyjęto ponad 2200 aukcji, z których 
na konto Patryka trafiło w sumie około 300 
tys. złotych.  
 Dziękujemy wszystkim, którzy byli z 
nami - licytowali, oddawali swoje rzeczy, udo-
stępniali informacje o akcji, ofiarowali swój 
czas. Dziękujemy za każde miłe słowo skiero-
wane w stronę zespołu kierującego bazarkiem. 
Dziękujemy przede wszystkim za to, że nie 
pozostaliście obojętni wobec ludzkiego cierpie-
nia, wobec choroby dziecka... Dziękujemy za 
ogromne zaangażowanie - świat nie zginie, 
dopóki będą wśród nas ludzie mający tyle do-
bra w sercu – napisali na stronie bazarku jego 
organizatorzy. 

(Red.) 

W  pierwszy weekend lutego w wielu 
miejscach w naszym kraju odbyły się 

imprezy, których celem była pomoc Patrykowi 
Galii. Akcja „Cała Polska tańczy dla Patryka” 
odbyła się między innymi w Gdańsku, Katowi-

cach, Słupsku, Myślenicach, Wrocławiu, Wi-
śniowej, Gdowie. 
 W tej ostatniej miejscowości oprócz 
maratonu tańca odbyły się także „Maraton 
sportowy dla Patryka”.  
 W przerwach między rozgrywkami 
sportowymi odbywały się pokazy taneczne w 
wykonaniu Cheerleders Infinity i Lollypops 
Uczniowskiego Klubu Sportowego z Pcimia. 
Nie zabrakło również aukcji, z których cały 
dochód został przekazany na leczenie Patryka. 

Tanecznie dla Patryka  – wielkie maratony zumby w całej Polsce 
W sumie zebrano 5288,41 zł – a ze zbiórki 
przy kościele w Gdowie, którą także w nie-
dzielę zorganizował Komitet Społeczny, zało-
żony przez PS nr 1 z Dobczyc, do puszek trafi-
ło prawie 15 tys. zł. 

 M a r a t o n 
zumby odbył się 
także na hali sporto-
wej w Wiśniowej, 
gdzie nie zabrakło 
pozytywnej energii, 
dobrego humoru i 
wielkiego zapału.  
 Zumba dla 
Patryka zagościła 
także w Dobczycach 
– 11 lutego, dzień 
przed Rajdową Wa-
lentynką. W hali 
sportowej RCOS w 
Dobczycach dorośli 
tańczyli i ćwiczyli,  
a dla dzieci zorgani-
zowano imprezy 
animacje i zabawy. 

Dodatkowymi atrakcjami wydarzenia były: 
analiza i pomiar ciała, pokazy taneczne, loso-
wanie nagród oraz Fotobudka Myślenice 
 W przygotowanie imprezy zaangażo-
wało się wiele osób, a głównym Organizato-
rem był Zespół Taneczny INTOX. Na parkie-
cie tańczyło prawie 200 osób, nie licząc dzieci,  
a nad wszystkim czuwało 7 instruktorów.  
Podczas maratonu zebrano 6492,50 zł. 

Oprac. (k) 
Fot. Paweł Stożek 

Prawie 700 osób pobiegło w biegu „Piątka dla 
Patryka”. Więcej o samym biegu - str. 16.  

Fot. Paweł Stożek 

Bazarek charytatywny dla  
Patryka - zebrano ok. 300 tys. zł 

Wszyscy gramy w drużynie Patryka 



ka, rozdawali karneciki z numerem konta fun-
dacji oraz zorganizowali zbiórkę pieniędzy,  
z której uzyskano 1.732,23zł.  

 Uczniowie i nauczy-
ciele z Zespołu Szkół nr 1  
w Raciechowicach, wystawili 
w swojej miejscowości jaseł-
ka, które zgromadziły liczną 
publiczność. Spektakl przy-
gotowany był w ramach akcji 
dla Patryka. W akcję zaanga-
żował się wolontariat 
„Przyjaciel to skarb” działa-
jący przy Zespole Szkół w 
Raciechowicach. W czasie 
jasełkowego spotkania zebra-
no 2.524.  
Z piekarnika dla Patryka – to 
hasło, które przyświecało 

smakowitej akcji pomocy dla Patryka. Zaczęły 
Raciechowice, które zaangażowały do pomocy 
wszystkich, którzy potrafią i lubią piec. Do 
sprzedaży trafiły domo-
we wypieku, a na konto 
Patryka trafiła kwota 
ponad 17 tys. zł. Po tym 
sukcesie, na wypieki 
postawiły także Brzączo-
wice, gdzie wypieki 
sprzedawano przy Deli-
katesach Centrum. Ze 
smakowitości z piekarni-
ków zebrano kwotę 3421 
zł. 
 Akcję dla Patry-
ka zorganizowano także 
w Myślenicach, gdzie na 
lodowisku miejskim 
odbył się bal karnawało-
wy 

K iermasze charytatywne, bale, zbiórki, 
smakowitości – maraton serc dla Patryka  

Pomoc dla Patryka uruchomiła serca i pomy-

słowość mieszkańców gminy, ale także na-
szych sąsiadów zza miedzy. Akcji, z których 
dochód przeznaczony został na naszego małe-
go bohatera, nie brakowało w Wiśniowej, Ra-
ciechowicach, Myślenicach, Gdowie. Z wielu 
miejsc kraju, a nawet z zagranicy, dochodziły 
informacje o kolejnych imprezach, które orga-
nizowane były z myślą o Patryku. 
 W Gimnazjum im. Jana Pawła II  
w Dobczycach odbył się kiermasz charytatyw-
ny „Anioły życia”, w czasie którego można 
było zakupić głównie anioły, w większości 
wykonane przez uczniów gimnazjum, nauczy-
cieli oraz rodziców. 
 Zainteresowanie było ogromne, aniołki 
rozchodziły się jak świeże bułeczki, każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. Ze sprzedaży 
aniołów zebrano 2.780,16 zł. 
 W tym czasie, szkolny Wolontariat 
„Lolek” również wkroczył do akcji. Wolonta-
riusze przygotowali piękną gazetkę dla Patry-
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Kiermasze charytatywne, bale, zbiórki, smakowitości – maraton serc dla Patryka  
 Całkowity dochód z balu przekazano 
na konto chłopca. 
 Wydarzeniem, które na pewno na dłu-
go zapadnie w pamięci Patryka, był bal chary-
tatywny zorganizowany przez Społeczny Ko-
mitet PS nr 1. W czasie balu przeprowadzona 
została licytacja, sprzedawano cegiełki z nie-
spodziankami. Nie zabrakło wspaniałej zaba-
wy przy akompaniamencie zespołu Tacy Sami. 
Dochód z balu to ponad 75 tys. zł 
 Nie zabrakło zbiórek w sklepach, przy 
kościołach parafialnych, wpłaty wpływały 
także od instytucji i osób indywidualnych.  
 Patryk jest już w Stanach Zjednoczo-
nych – zaczyna terapię, która jest dla niego 
szansą na życie.  
 O wszystkich akcjach dla Patryka,  
a także o jego leczeniu w USA, można prze-
czytać na fanpageu: www.facebook.com/
patrykzdobczycwalczyozycie  

 
(k) 

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce prze-
znacza do wynajmu w trybie przetargowym 
na czas nieokreślony lokal użytkowy  
o powierzchni 53,50 m2, pod działalność 
handlową lub usługową, znajdujący się  
w budynku stanowiącym mienie komunal-
ne zlokalizowany w Dobczycach przy  
Rynek 21, na nieruchomości oznaczonej 
jako działka nr 1765, dla której  Sąd Rejo-
nowy w Myślenicach V Zamiejscowy  
Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą  
w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą 
Nr KR2Y/00000468/6. 
Lokal wyposażony jest w instalację: wody 
zimnej i ciepłej, instalacje kanalizacyjną, 
elektryczną i centralnego ogrzewania. 
Cena wywoławcza za najem lokalu wynosi 
35,00 zł netto/m2 + 23%VAT. 
W cenę wliczone są koszty centralnego 
ogrzewania. 
Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie  
do 15 – tego dnia każdego miesiąca z góry. 
Aktualizacja czynszu następować będzie  
w okresach rocznych wg stopnia inflacji 
przewidywanego na dany rok i ogłoszone-
go w komunikatach Prezesa Urzędu Staty-
stycznego. 

Wszyscy gramy w drużynie Patryka 

Fot. myslenice.pl 

Fot. Sabina Cygan 

 Zaledwie miesiąc temu Dobczyce 
obiegła wiadomość, że nasz, pięcioletni jesz-
cze wówczas, mieszkaniec, Patryk Galia, 
walczy z glejakiem - złośliwym nowotworem 
mózgu, a na jego leczenie potrzebne jest 800 
tys. zł. Kwota, która już wydawała się nie-
osiągalna, wzrosła później do 1,2 mln. 
 Odzew z Waszej strony, Drodzy 
Mieszkańcy, był natychmiastowy i przerósł 
moje najśmielsze oczekiwania. Każdy podzie-
lił się tym czym mógł – pieniędzmi, czasem, 
pracą i pomysłami. Z tej niesamowitej mie-
szanki powstało wiele pięknych inicjatyw, 
które pokazały siłę naszej małej, ale jakże 
wielkiej społeczności.  
 To dowód mocy niedużych miaste-
czek, wsi… tu ludzie nie są anonimowi, nie 
przechodzą obojętnie obok cierpienia drugie-
go człowieka, którego niekoniecznie znają, 
ale wiele razy mijają.   
 Nie będę wymieniał wszystkich akcji, 
które dzięki Państwa zaangażowaniu udało 
się zorganizować, bo prezentowane są na 
łamach tego wydania Tapety. Nie będę też 
wymieniał osób, które te inicjatywy tworzyły, 
bo było ich tak wiele, że zbyt łatwo mógłbym  

kogoś pominąć.    
 Chcę wszystkim przekazać, że jako 
gospodarz gminy Dobczyce jestem Wam 
ogromnie wdzięczny za solidarność i za wiel-
kie serca, które nie zamknęły się na cierpienie 
dziecka. Napawa mnie dumą fakt, że mogę tu 
żyć i pracować.    
 Mówi się, że przyjaciele są jak ciche 
Anioły, które podnoszą nas, gdy nasze skrzy-
dła zapominają, jak latać.... Dlatego wielkie 
podziękowania składam również naszym 
sąsiadom z Myślenic, Gdowa, Raciechowic  
i wielu innych miejscowości, którzy podjęli  
z nami walkę o życie Patryka.  
 Jak powiedział Jan Paweł II „Troska  
o dziecko jest pierwszym i podstawowym 
sprawdzianem stosunku człowieka do czło-
wieka”. Jako społeczność, sprawdzian ten 
zdaliśmy z wyróżnieniem.  
 Dziś, pisząc te słowa, wiem, że Patryk 
podjął już leczenie w Stanach Zjednoczonych, 
a kwota, którą udało się w tak krótkim czasie 
zebrać przekroczyła 2 mln zł.  
Dziękuję! 

Paweł Machnicki  
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce 

Naszą siłą jest nasza społeczność 
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W  ostatni piątek stycznia aula Regional-
nego Centrum Oświatowo-Sportowego 

w Dobczycach wypełniła się po brzegi miesz-
kańcami Dobczyc i okolic, którzy po raz ko-
lejny chcieli posłuchać najpiękniejszych pol-

skich kolęd i pastorałek w wykonaniu 
uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej  
w Dobczycach. 
 Inicjatorami tego spotkania od trzech lat 
niezmiennie są Elżbieta Janik i Piotr Skóra. 
Na scenie kolędowali nauczyciele: Elżbieta 
Janik, Joanna Firek, Justyna Rokosz, Luiza 
Zając, Barbara Pająk i Piotr Skóra. Natomiast 
Katarzyna Matoga, niczym prawdziwa Who-
opi Goldberg, poprowadziła do śpiewu dzieci 
z klas: 2e, 3e, 4c i 5a. Do najmłodszych arty-
stów dołączyły dzieci ze scholki w Wieliczce 
z parafii Św. Pawła Apostoła. Ponadto na 
scenie wystąpił również zespół „Gold Stars”  

z klasy 4b, który reprezentował szkołę na 
Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek 
w Sułkowicach gdzie zdobył wyróżnienie. 
Nie zabrakło również na scenie występu ka-
peli „Werdebusy Dobczyckie” oraz wokali-
stów z Sekcji Wokalnej MGOKiS Dobczyce 
prowadzonej przez Beatę Czajkę-Rolińską.  
 Organizatorzy koncertu zadbali również 
o muzyczne niespodzianki. Pierwszą z nich 
był wzruszający występ Marii Niewitały, 
która wykonywaną przez siebie „Kolędę dla 
nieobecnych” zadedykowała śp. burmistrzowi 
Marcinowi Pawlakowi. Kolejną niespodzian-
ką był występ Karoliny Leszko, uczestniczki 
programu muzycznego „The Voice of Po-
land”, która żywiołowo zaśpiewała „Kolędę 
Maryi” i „Nie było miejsca dla Ciebie”. 
Ostatnią muzyczną niespodzianką i zarazem 
wielką radością dla obecnych był występ 
znanej artystki, Renaty Przemyk, która wyko-
nała kolędy „Cicha noc” i „Jezus Malusień-
ki”. 

 Tło muzyczne do wszystkich kolęd za-
pewnili: Maciek Słonka - perkusja, Mateusz 
Honisz - bas, Paweł Sopel - pianino, Łukasz 
Płatek - saksofony i flet, Łukasz Lis - trąbka, 
Piotr Skóra - gitara i wokal, Leon Lauterbach 

- skrzypce. Gościnnie 
wystąpił Konrad Ligas 
- akordeon, nauczyciel 
ze Szkoły Muzycznej w 
Dobczycach. 
 Na koniec uroczy-
stości została wręczona 
nagroda Grand Prix  
w szkolnym konkursie 
Najpiękniejsza Gwiaz-
da. Otrzymali ją ro-
dzeństwo: Agatka, 
Marek i Marcin Klima-
la. Wszyscy uczniowie 
biorący udział w tym 
konkursie zostali na-
grodzeni, dzięki finan-
sowemu wsparciu 

udzielonemu przez: Radę Rodziców, GS Deli-
katesy Centrum w Dobczycach, państwa Ze-
garlińskich - właścicieli księgarni i sklepu 
papierniczego oraz państwa Szymoniaków  
i Specjalmed.  
 Wspaniałe wykonania wokalne i cudow-
ne aranżacje muzyczne poruszyły serca 
wszystkich obecnych. Jednak to nie wrażenia 
muzyczne były najważniejsze, bowiem tego 
wieczoru wszystkim przyświecał jeden cel, 
którym była pomoc dla chorego Patryka Ga-
lii, dlatego tegoroczna edycja koncertu 
„Gwiazdo świeć, kolędo leć” dodatkowo była 
opatrzona hasłem „Gramy i śpiewamy dla 
Patryka”.  
Dzięki wspaniałej reakcji i ogromnej wrażli-
wości serc mieszkańców gminy, podczas 
koncertu udało się zebrać kwotę 8735,24 zł 
oraz 2 euro.  
 Dyrekcja i organizatorzy podziękowali 
wielu osobom i instytucjom, które wsparły 
szkołę w organizacji tego koncertu, byli to: 
dyrektor MGOKiS Andrzeja Topa, Łukasz 
Piwowarczyk i Michał Rozwadowski 
(nagłośnienie), Janusz Laufenberg i Andrzej 
Żaba (oświetlenie), Rucola Caffe, Anna 
Dziadkowiec (grafika, prezentacja multime-
dialna), Fotocolor i Zbigniew Kordula, firma 
Żywe Choinki z Niezdowa, pracownicy Biura 
Promocji i DPI (promowanie wydarzenia), 
Studio Camera da Vinci, cukiernia Złoty Kłos 
i zawsze niezawodni Rodzice. 

 Barbara Pająk, Elżbieta Janik 

„Gwiazdo świeć, kolędo leć” - koncert kolęd dla Patryka 

D ziewięć nagród przywieźli do Dobczyc 
reprezentanci naszej gminy z Konkursu 

Kolęd i Pastorałek, który organizowany jest 
przez Sułkowicki Ośrodek Kultury. Wśród 
tychże są trzy pierwsze miejsca: Zespołu Pie-
śni i Tańca Dobczyce, Emilii Małż i Julity 
Jarząbek. 
 Sułkowicki konkurs cieszy się dużą 
popularnością wśród młodych wykonawców  
z powiatu myślenickiego. W tym roku na 

scenie Sułkowickiego Ośrodka Kultury zapre-
zentowało się 400 osób, które nadesłały 106 
zgłoszeń konkursowych. 
 Jury w składzie: Katarzyna Cygan, Ma-
rek Michalak, Władysław Grochot, ks. Maciej 
Medes przesłuchało uczestników przeglądu  
w 9 kategoriach. Organizatorami konkursu 
byli: Starostwo Powiatowe w Myślenicach  
i Sułkowicki Ośrodek Kultury. 
 Nasi laureaci: w kat. przedszkola – soli-
ści: III miejsce – Emilka Nowak (MGOKiS 
Dobczyce), wyróżnienie – Martyna Rozwa-
dowska PS nr 3 Dobczyce. 
 Kategoria Szkoła Podstawowa – Soliści 
– I miejsce: Julita Jarząbek SM I st. Dobczy-
ce, wśród zespołów: - I miejsce: Zespół Pieśni  
i Tańca Dobczyce, wyróżnienie – zespół Gold 
Stars SP Dobczyce. 
 W kategorii Gimnazjum – Soliści:  
I miejsce – Emilia Małż, wyróżnienie –  
Wiktoria Starmach (obie z MGOKiS Dobczy-
ce). 
 W kategorii: szkoły ponadgimnazjalne  
i starsi – zespoły, drugie miejsce zajął Zespół 
Wokalny MGOKiS Dobczyce w składzie: 
Michalik, Zając, Wójcik; wśród solistów  
trzecie miejsce zajęła Maja Kowalska  
z MGOKiS Dobczyce. 

(k) 
Fot. ze zbiorów ZPiT Dobczyce 

Owocny finał  VII Powiatowego Przeglądu  Kolęd i Pastorałek 

Fot. ze zbiorów Szkoły 

M aj zaczyna się we wtorek – tytuł naj-
nowszego programu Kabaretu Moral-

nego Niepokoju. Będziemy mogli go zoba-
czyć na dobczyckiej scenie 11 marca o godz. 
17 (aula RCOS). 
Bilety w cenie 60 zł do nabycia w MGOKiS 
w Dobczycach, ul. Szkolna 43, pokój 143, tel. 
12/271 67 57 lub kom. 533 990 660. Zarezer-
wowane bilety należy odebrać do 7 dni. 

(mgokis) 

Kabaret Moralnego  Niepokoju 
Romantyczne monologi  – Jerzy Trela w Dobczycach Z apraszamy na spotkanie z Jerzym Trelą – 
wybitnym krakowskim aktorem, który  

w Dobczycach wygłosi największe romantycz-
ne monologi. Spotkanie odbędzie się 30 marca 
w auli Zespołu Szkół w Dobczycach  
o godz. 17. Bilety w cenie 20 zł w sprzedaży  
od 5 marca. Organizatorami spotkania są:  
Stowarzyszenie KAT Dobczyce, Stowarzysze-
nie Sympatyków i Absolwentów ZS w Dobczy-
cach oraz ZS w Dobczycach. 

(k) 



dechem! Stworzyliśmy „butelkę pełną marzeń” 
- wykonaliśmy ją za pomocą soli i kolorowej 
kredy.  
 Podczas ferii rozegraliśmy w bibliotece 
także Turniej Fify. Piłkarski pojedynek stoczy-
ło 18 osób (wśród których walczyła ośmiolet-
nia Ania!). Graliśmy na estadio „Biblioteka” i 
estadio „pod schodami”. Pierwsze miejsce 
zajął Adam Soboń, drugie Dawid Baran, trze-
cie Krystian Rokosz, a czwarte Szymon Mali-
na. Zwycięzcy otrzymali bony do kawiarni 
Rucola Caffe, a także zniżki na mecz z Klu-
bem Kulturalnego Kibica.  
 Ostatni piątek ferii był dniem pełnym 
wrażeń. Odbyły się zajęcia filmowe z grupą 
harcerzy. Tematem zwiastunów tworzonych 
przez dzieci była zima i jej aura. Grupy działa-
ły kreatywnie i bardzo intensywnie. I tak kolej-
no, podczas zajęć powstały: „Zabójcza Śnieżka 
i harcerze”, „Yeti vs. Bałwan” i „Szalony 
Yeti”. Oprócz zajęć filmowych, prowadzonych 
dla harcerzy, spotkaliśmy się na „Foto-
Zmaganiach”. To były profesjonalne i ekscytu-
jące warsztaty fotograficzne dla młodzieży. 
Zajęcia poprowadził Kamil Sorocki z firmy 
„RePlay”. Zwieńczeniem spotkania była nie-
powtarzalna i profesjonalna sesja fotograficz-
na. Na zakończenie ferii wybraliśmy się na 
mecz Wisła Kraków – Korona Kielce wraz z 
Klubem Kulturalnego Kibica. 
 Poza zajęciami przygotowanymi przez 
naszą biblioteczną kadrę, na czas ferii udostęp-
niliśmy Strefę Dobrych Gier z PlayStation 
codziennie od godz. 11:00 do zamknięcia bi-
blioteki, a także wydłużyliśmy czas gry na 
komputerach i tabletach do 1 godziny. 
 Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
zajęć za obecność! Do zobaczenia w bibliote-
ce! 
 

Zespół MBP 
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nać balonowego ptaszka, by zabrać go ze sobą 
do domu i pokazać mu swój mały dziecięcy 
świat.  
 W piątek odbyły się „Śmieciowe Mądro-
ści” - edukacyjne warsztaty dla dzieci na temat 

s e g r e g o w a n i a 
odpadów, przygo-
towane przez 
panią Dorotę. 
Dzieci dowiedzia-
ły się o różnych 
rodzajach odpa-
dów gromadzo-
nych przez nas w 
domach oraz o 
innych tematach 
związanych z 
ochroną środowi-
ska. Nie zabrakło 
również ćwiczeń 
p r a k t y c z n y c h . 
Każdy wrzucał 
wcześniej przygo-
towane śmieci do 
o d p o w i e d n i c h 
pojemników. Bu-

dowaliśmy także „śmieciowe” zabawki. I tak 
powstały: „Śmieciorodek”, „Lalka –kukiełka”, 
„Brzucho-głów”, Ufo-stacja” i kilka innych 
ciekawych zabawek. 
 Kolejny tydzień rozpoczęliśmy od 
„Rozmarzonego poranka” - zajęć sensorycz-
nych przygotowanych przez panią Justynę. 
Podczas lekcji próbowaliśmy odpowiedzieć 
sobie na pytanie: Czy warto jest marzyć? Te-
mat zajęć zgłębialiśmy m.in. z książkami: 
„Praktyczny Pan” Roksany Jędrzejewskiej-
Wróbel oraz „Nie odrobiłem lekcji, bo…” 
Davide’a Cali’ego i Benjamin’a Chaud’a. Wy-
korzystaliśmy także utwory muzyczne, przy 
których malowaliśmy obrazy… własnym od-

F erie za nami, a w zajęciach organizowa-
nych przez naszą bibliotekę dla tych, któ-

rzy spędzali je w domu, uczestniczyło ponad 
100 osób! Co robiliśmy?  
 Jako pierwsze odbyły się zajęcia pt. 

„Aplikacje w akcji!”, w których poznawaliśmy 
wartościowe programy i gry dla najmłodszych. 
Największym powodzeniem cieszyła się apli-
kacja „Pstryk Komiks”, w której dzieci mogły 
wykazać się kreatywnością tworząc zdjęcia – 
komiksy. „Ptasia przygoda” to warsztaty przy-
gotowane przez panią Edytę. Podczas spotka-
nia, uczestnicy mieli okazję z bliska przyjrzeć 
się ptakom i ich zwyczajom. Czytaliśmy także 
książkę Kamila Polaka „Kurka podróżniczka”. 
Bohaterka opowiadania zabrała uczestników 
spotkania na niezwykłą wycieczkę po wszyst-
kich kontynentach, na których poznała wiele 
ciekawych zwierząt. Zajęcia zakończyły się 
samodzielną pracą dzieci – każdy mógł wyko-

Kolorowe ferie z biblioteką 

Młodzi w każdym wieku 
zaufać, próbując przy tym wzajemnie się nie 
oceniać. Celem spotkania było przygotowanie 
się do kolejnego etapu projektu. Tuż po dwóch 
wyjazdach: do kina i teatru (propozycja grupy) 
oraz dyskusjach z nimi związanych, spróbuje-
my nakręcić własny film!  
 Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo 
w tych niezwykłych warsztatach.  
Projekt jest realizowany w ramach ogólnopol-
skiego programu „Seniorzy w akcji", tworzo-
nego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych 
„ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Funda-
cji Wolności. 

MBP 

D ziałania w projekcie „Chodźmy razem do 
kina!” prowadzonym przez Miejską Bi-

bliotekę Publiczną w Dobczycach pokazują, że 
spotkania między pokoleniami naprawdę mają 
sens i zbliżają do siebie osoby w różnym wie-
ku. 

 7 i 14 stycznia odbyły się z Alicją Gan-
carz, która zajmuje się fotografią i sztuką ope-
ratorską. Dzięki warsztatom zrozumieliśmy, na 
czym jest polega język filmu, dowiedzieliśmy 

się, czym jest „mastershot”, a także poznali-
śmy podstawowe ustawienia światła i kamery. 
Ta wiedza pozwoliła nam popracować nad 
własnymi pomysłami w trakcie przydzielo-
nych przez Alicję zadań. 
 Z kolei 28 stycznia spotkaliśmy się na 

p r of e s j on a ln yc h 
warsztatach aktor-
skich z Błażejem 
Peszkiem - uznanym 
aktorem,  który 
obecnie związany 
jest ze Starym Te-
atrem im. Heleny 
Modrzejewskiej w 
Krakowie. To było 
niezwykle emocjo-
nujące spotkanie, w 
które zaangażowany 
został każdy z 
uczestników nasze-
go projektu. Zrozu-
mieliśmy, że zawód 
aktora jest ogromną 

sztuką i wymaga wielu poświęceń. Warsztaty 
pozwoliły naszej międzypokoleniowej grupie 
otworzyć się jeszcze bardziej względem sie-
bie. Musieliśmy pokonać lęki, wspólnie sobie 

Fot. ze zbiorów Biblioteki 

Fot. Paweł Stożek 

Fot. Anka Stożek 
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Z przepisów Teściowej 
J ózefa Bergelówna od lat uczestnicząca  

w życiu kulturalnym i społecznym Dobczyc 
– znała swoje środowisko.  
 Umiejętność w nawiązywaniu kontaktów 
zjednywały jej zaufanie i sympatię otoczenia – 
co było dużą pomocą w działalności konspira-
cyjnej. Dlatego komendant Biały polecał Ja-
skółce trudne i delikatne zadania, a uzyskiwane 
informacje wykorzystywane były przy działa-
niach „Terenówki”. 
 W porozumieniu z Białym, Józefa Berge-
lówna zaprzyjaźniła się z żoną komendanta 
Granatowej Policji, Paprockiego, który przybył 
ze Śląska i objął posterunek w Dobczycach.  
I przez żonę zdobyła go do współpracy z pod-
ziemiem – jako tajnego informatora. Komen-
dant Paprocki po zaprzysiężeniu (pseud. N.N.) 
oddawał wielkie usługi na rzecz konspiracji. 
Dzięki niemu miasto uniknęło wielu zagrożeń, 
a niebezpieczne akcje partyzantów udało się 
przeprowadzić bez strat ludzkich.  
 Przykład: Odbicie z posterunku policji 
aresztowanego przez hitlerowców Prawdzica. 
Dzięki błyskawicznej informacji, przesłanej 
przez Białego do komendanta Kościeszy i usta-
leniu planu działania w samym już lokalu poli-
cji – brawurowe uderzenie partyzantów uwolni-
ło aresztowanego Prawdzica. Z tego później 
komendant Paprocki musiał się gęsto tłuma-
czyć swoim przełożonym i gestapo. 
 Drugą poważną akcją dywersyjną był 
napad na garbarnię pod Górą, która produko-

Wspomnienia Zofii Majchrzyk - cz. II  
wała na potrzeby wojska niemieckiego. Tak się 
składało, że zarządcą garbarni był Stefan Kań-
ski, który wysiedlony z poznańskiego wraz  
z rodziną, przyjechał do Dobczyc skąd pocho-
dził.  
 Ojciec żony Kańskiego, słynny polski 
mistrz organowy, prof. Rączkowski, ukrywał 
się pod zmienionym nazwiskiem – Raczkow-
ski. Stefan był dalekim krewnym Józefy Berge-
lówny, dlatego Jaskółka wprowadziła go  
w szeregi konspiracji. 
 We współpracy Białego z kierownikiem 
garbarni opracowano plan akcji – datę i czas 
przejęcia przez podziemie gotowego transportu 
skór, po który mieli przyjechać Niemcy. 
 Pod nieobecność Kańskiego, który celo-
wo wraz z rodziną wyjechał z Dobczyc w ce-
lach służbowych, nocą partyzanci opanowali 
garbarnię, zabierając cały transport skór, roz-
wożąc towar w bezpieczne miejsca. 
 Następną akcją był wyjazd szewców do 
zgrupowań partyzanckich, gdzie ze zdobytych 
skór szyto buty chłopcom z lasu. Pamiętano  
i o dziewczętach – sanitariuszkach i łącznicz-
kach, które dyżurowały przy chorych w szpita-
lach polowych.  
 Z innych akcji Białego warto podkreślić 
niszczenie gminnych dokumentów, ewidencji  
i wykazów, nałożonych na ludność kontyngen-
tów. Rozbijano mleczarnie, punkty spędu bydła 
itp. 

Zofia Majchrzyk 

Sałatka ziemniaczana 
 0,5 kg ziemniaków 

7 ogórków konserwowych 
2 jabłka 
rzodkiewka 
oliwa, szczypiorek, sól,  
pieprz do smaku 

 
Ziemniaki obrać, ugotować, wystudzić. Jabłka 
obrać, usunąć gniazda, pokroić w kostkę razem 
z ziemniakami i ogórkami. Wlać oliwę, posie-
kany szczypiorek oraz pokrojoną w półplaster-
ki rzodkiewkę. Całość doprawić solą i pie-
przem do smaku.  
Podawać na zimno z chlebem lub jako dodatek 
do mięsa. 

Smacznego życzy Teściowa Porada: duża dawka błonnika (otręby, płatki 
owsiane) ogranicza wchłanianie leków. Zatem 
zachowuj kilkugodzinny odstęp między spoży-
waniem takich dań, a przyjmowaniem leków 
antydepresyjnych i nasercowych. 

„szybkiej wiosny” życzy Teściowa 
„… Ale to już było i nie wróci  więcej…” Absurdy PRL-u (50) 

Skarga z roku 1978: W dniu dzisiejszym 
zakupiłem winiak luksusowy zaplombowany. 
Po otworzeniu go w domu okazało się, że we-
wnątrz była zabarwiona woda. Ponieważ nie 
wolno rozpieczętowywać butelki i próbować 
zawartości w sklepie, zostałem narażony na 
stratę 240 zł, które proszę o zwrot. Zakup czy-
niłem z panią Marią S., osobą na tyle zamożną, 
że nie ma mowy o próbie wyłudzenia. Ja sam 
też prowadzę prywatną inicjatywę. W tymże 
dniu zakupiliśmy kilka butelek koniaku i były 
dobre. Uprzejmość personelu nie powetuje 
straty. - Janusz Ł. 
Wyjaśnienie kierowniczki: Zakupiony winiak 
luksusowy został zwrócony przez ob. Ł. do 
sklepu. Istotnie znajduje się w nim woda.  
W sprawie tej skontaktowałam się z Działem 
Spożywczym Przedsiębiorstwa, prosząc  
o wskazówki, jak załatwić klienta. Odpowie-
dziano mi, że na wódki i winiaki reklamacji 
nie przyjmuje się. Próbowałam wyjaśnić panu 
Januszowi Ł., dlaczego nie przyjmuję reklama-
cji i nie mogę zwrócić należności, lecz klient 
żąda wyjaśnienia z Dyrekcji Przedsiębiorstwa. 
 
Skarga z roku 1984: Ekspedientka sprzedała 
bez kolejki osobie znajomej ostatni makowiec. 
Towar ten przypadał zgodnie z kolejką mnie.- 
Barbara S. 
Wyjaśnienie kierowniczki: Ekspedientce 
zwrócono uwagę, ale makowca niestety nie 
udało się odzyskać z uwagi na jego imienino-
wą konsumpcję. 

Szlakiem brzączowickich kapliczek - cz. II W ędrujemy drogą w dół wsi, mając po 
prawej i lewej stronie drogi domy, które 

zostały wybudowane przez mieszkańców wy-
siedlonych w związku z budową zbiornika 
wodnego. Długo nie mogli się przyzwyczaić do 
małych działek, ponieważ na dnie zbiornika 
zostały spore gospodarstwa, utrzymujące całe 
rodziny.  
 Za mieszkańcami „przywędrowały” dwie 
kapliczki, które staraniem Komitetu Budowy 
Kościoła p.w. NMP Królowej Polski, ustawio-
no dokładnie naprzeciw południowej elewacji 
kościoła.  
 Od zachodu kapliczka Matki Boskiej 
Niepokalanego Poczęcia. Data fundacji to 
1906r. Jak głosi napis fundatorami są Józef, 
Wiktoria Manieccy. Kapliczka kamienna, od 
zachodniej strony widzimy wyrzeźbioną postać 
św. Wiktorii, od wschodniej – rzeźba św. Jana 
Biskupa, a od północnej - św. Józef z Dzieciąt-
kiem. Na samym szczycie, pod metalowym 
ozdobnym daszkiem, postać Matki Boskiej 
trzymającej w rękach różaniec. Przez niektó-
rych mieszkańców zwana „Matką Boską Spa-
cerującą”, ponieważ jedna jej noga znajduje się 
w wykroku. Już nieczytelny napis: Któryś cier-
piał za nas, Chryste zmiłuj się nad nami”. 
 Z tą kapliczką związane jest podanie, 
przekazywane przez pokolenia (znam je od 
mojej mamy, która urodziła się w 1911 roku). 
Nieopodal miejsca, gdzie stała kapliczka, znaj-
dował się dom, w którym mężczyźni przegry-
wali w karty ciężko zarobione pieniądze.  

Kobiety wypłakiwały oczy i przeklinały ten 
dom… Pewnego dnia przyszedł nieznajomy 
mężczyzna, który chciał zagrać. Miał długi, 
czarny płaszcz. Jednemu z grających karta 
upadła na podłogę, a kiedy schylił się po nią, 
zobaczył u nieznajomego pod stołem kopyta 
zamiast stóp! Karciane spotkania się skończyły. 
Wszyscy, którzy przekazują tę wieść są przeko-
nani, że była to „najprawdziwsza prawda”. 
 Parę kroków niżej następna kapliczka, 
kamienna z 1858r., ufundowana przez Józefa  
i Maryannę Żak – jak głosi napis. Główna po-
stać to św. Walenty. Od wschodniej strony 
wyrzeźbiona postać św. Józefa, a od zachodniej 
Maryja depcząca węża. Postacie te wyrzeźbio-
ne są w bloku kamiennym. Kapliczka nakryta 
jest daszkiem metalowym, który podtrzymują 
cztery kolumny zakończone głowami aniołków. 
Na samym dole napis po łacinie: VALENTINUS 
CACDUM TUR GLADUS MORE BIDENTUM 
NON MURMUR RESONAT NON GUERIMO-
NIA SED CORDE IMPAVIDO MENS BENE 
CONSCIA CONSERVAT PATIENTIAM. 
 Ktoś kiedyś przetłumaczył mi dosłownie: 
Miecz zwyczajem dwuzębnych motyk/Wydawał 
dźwięk nie w postaci szumu,/Nie jako skargę, 
lecz dzięki nieustraszonemu/Sercu przetrwał 
 Ale gdyby ktoś potrafił się tym zająć, to 
proszę. Napis w tej chwili jest mocno nieczy-
telny, dokładnego odczytu dokonałam w 2000 
roku. 

Stanisława Majda-Gulgowska 



smach o zasięgu międzynarodowym. Recenzo-
wała wiele rozpraw doktorskich i habilitacyj-
nych, opiniowała dorobek kandydatów do 
tytułów profesorskich. Była członkiem trzech 
komitetów Polskiej Akademii Nauk. Jako 
pierwsza w historii Dobczyc otrzymała tytuł 
Doctora Honoris Causa, przyznany w 2003 

roku przez Uniwersytet Warmiń-
sko-Mazurski w Olsztynie.  
W 2012 roku UJ zorganizował 
uczonej odnowienie jej doktoratu 
–  po  50 .  l a ta ch .  Wraz  
z rodziną Pani Profesor i ś.p. bur-
mistrzem Marcinem Pawlakiem, 
miałam zaszczyt uczestniczyć  
w tej pięknej i podniosłej uroczy-
stości. Przeżyliśmy ogromną du-
mę z osiągnięć naszej krajanki. 
 Profesor Stanisława Stokło-
sowa wolny czas wykorzystała na 
swoje prace plastyczne – zapisała 
się na zajęcia dla amatorów pro-
wadzone w Pałacu Sztuki pod 

Baranami, malowała z grupą Amarant. Latem 
2004 roku Ispina wraz z MGOKiS-em zorgani-
zowali wystawę malarską, na której uczona 
zaprezentowała spory dorobek plastyczny 
(akwarele, gwasze, oleje) świadczący o jej 
wrażliwości i smaku artystycznym. 
 Profesor Stokłosowa jest pierwszym 
Honorowym Członkiem Ispiny. Starsze poko-
lenie dobczycan (koleżanki ze szkoły) pamięta 
Stasię Chorabik, jako uczennicę niezwykle 
uzdolnioną i pracowitą. Trudna konspiracyjna 
młodość i silny charakter sprawiły, że prof.  
dr hab. Stanisława Stokłosowa dr h.c. to 
wzór człowieka i obywatela – duma naszej 
społeczności. 

Elżbieta Kautsch 

K ilka lat temu w cyklu „Zwyczajni – Nie-
zwyczajni” pisałam o ważnych, wybit-

nych mieszkańcach naszego miasta. Wśród 
nich byli też wykładowcy akademiccy. 
 Niedawno prof. Stanisława Stokłosowa 
obchodziła swoje dziewięćdziesiąte pierwsze 
urodziny (urodziła się 8 lutego 1926r. w ro-

dzinnym domu – obecnie przy ul. Piłsudskie-
go). Edukację rozpoczęła w naszej szkole pod-
stawowej, a potem na tajnych kompletach 
Gimnazjum i Liceum Humanistycznego w 
Myślenicach. Wstąpiła do Armii Krajowej. 
Jako sanitariuszka o pseudonimie „Natka”, 
opiekowała się rannymi partyzantami ze zgru-
powania „Murawa”.  
 Po wojnie podjęła studia biologiczne na 
UJ, gdzie przeszła wszystkie szczeble kariery 
naukowej, zdobywając w roku 1980 tytuł pro-
fesorski. 
 Profesor Stokłosowa to wybitny badacz  
i dydaktyk, organizator wielu konferencji na-
ukowych – krajowych i zagranicznych. Jej 
dorobek obejmuje ponad 150 prac w czasopi-
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T radycyjnie w styczniu, na spotkanie przy 
herbatce, zaprosił Zarząd Dobczyckiego 

Koła działającego przy Polskim Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Myśle-
nicach.  Herbatka, połączona ze słodkim 
poczęstunkiem, była okazją do spędzenia 
niedzielnego popołudnia w niezwykle miłej i 
rodzinnej atmosferze. Spotkanie, jak co roku 
zorganizowane zostało w dobczyckiej strażni-
cy. Przy okazji noworocznej aury, wicebur-
mistrz Halina Adamska-Jędrzejczyk skiero-
wała do zgromadzonych życzenia pogody 
ducha, zdrowia i realizacji założonych pla-
nów. 
 Spotkanie było również okazją do pod-
sumowania roku i zaplanowania działań na 
kolejny, które pokrótce omówiła prezes koła, 
Władysława Feliks. Z ramienia związku orga-
nizowane są liczne, atrakcyjne wyjazdy m.in. 
do sanatoriów, miejsc kultu religijnego, czy 
na źródła termalne, w których chętnie uczest-
niczą zrzeszeni seniorzy. Koło otwarte jest 
również na nowych członków, a zapisów 
dokonać można m.in. poprzez kontakt z biu-
rem związku w Myślenicach lub bezpośrednio 
z Władysławą Feliks.  
 Życzymy wszystkiego dobrego na ten 
kolejny, aktywny rok dla wszystkich człon-
ków Koła. 

Tekst i foto: Joanna Talaga 

Imponujący jubileusz Herbatka w takim gronie to prawdziwa przyjemność 

Ach, co to był za bal!  

Dzień Babci i Dziadka  w Sierakowie W  strażnicy w Sierakowie odbyła się 
uroczystość z okazji święta Babci  

i Dziadka. Nasze przedszkolaki pochwaliły 
się przed swoimi dziadkami pięknym progra-
mem artystycznym, który obfitował w wier-
szyki i piosenki, a młodsza grupa zaprezento-
wała taniec do piosenki ,,Zasiali górale 
owies”. Starsze dzieci pod przewodnictwem 
pani Justyny, zatańczyły taniec nowoczesny. 
 Dziadkowie podziękowali swoim wnu-
kom brawami, a  u nie jednej babci można 
było zauważyć wzruszenie. 
 Jako wychowawcy pragniemy podzięko-
wać za tak liczne przybycie wszystkim wspa-
niałym Dziadkom, oraz burmistrzowi Pawło-
wi Machnickiemu i wiceburmistrz Halinie 
Adamskiej-Jędrzejczyk. Dziękujemy również 
Strażakom z Sierakowa za serce i pomoc 
zawsze, kiedy tylko trzeba. 

 Anna Włodarczyk Beata Kasprzyk  

D uża sala OSP w Kornatce wypełniła się 
muzyką, tańcem, zabawą i dziecięcym 

uśmiechem. Ponad sześćdziesięcioro dzieci 

bawiło się na balu karnawałowym zorganizo-
wanym przez Gościnną Świetlicę, której patro-
nuje Stowarzyszenie Gościniec z Kornatki. Na 
bal przybyły królewny, rycerze, kotki, pszczół-
ki, motylki, biedronki, kowbojki i kowboje 
oraz mnóstwo innych postaci z bajek. Dzieci 
świetnie się bawiły, niejednokrotnie zaprasza-
jąc do wspólnej zabawy swoich rodziców  
i starszych kolegów. Całości przewodniczył 

„szeryf” czyli Wioleta Filipiuk, która organi-
zowała zabawy i konkursy.  
 Pomocą służyły jej animatorki, które 

wcześniej, podczas 
zajęć świetlicowych, 
szkoliły się w skręcaniu 
balonów i w organizo-
waniu gier i tańców. 
Były różne konkursy 
m.in. taniec na gazecie, 
odbijanie balonika, 
przeplataniec hula-hop, 
no i ten najważniejszy, 
czyli wybór króla  
i królowej balu.  
 Wybór był bardzo 
trudny, głównym kryte-
rium oceny było samo-
dzielne wykonanie  
i pomysł na strój. Kró-
lem balu został Marcin 
Klimala, natomiast 

królowe to ex aequo Laura Kalisz (Pipi) i sio-
stry Kaja i Maja Kowalczyk (motylki). Zajmo-
wane miejsce w tym konkursie nie było aż tak 
istotne, ponieważ wszystkie dzieci otrzymały 
nagrody. Wszyscy dobrze się bawili, jedli, pili 
i chwalili. Organizatorzy serdecznie dziękują 
wszystkim obecnym, pomagającym i wspiera-
jącym. 

Tekst i foto: Gościnna Świetlica 
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Z Kornatki do Betlejem.  Integracyjne przedstawienie w szkole podstawowej 
K ornatkę od Betlejem dzielą tysiące kilo-

metrów, ale dzieci ze szkoły i z oddziału 
przedszkolnego tę odległość pokonały niemal 
lotem błyskawicy. Co więcej – do wspólnej 
podróży zaprosiły mieszkańców Kornatki  
i okolic.  

 „Do Betlejem” - widowisko, które 
przygotowały dzieci, to opowieść o Narodze-
niu Pańskim przeniesiona w XXI wiek. Histo-
ria przedstawiona została w konwencji kome-
diowej. Gra aktorów była pełna otwartości, 
szczerości i ciepła. Historia narodzin Dzieciąt-
ka w wersji współczesnej, oprawiona była 
kolędami i pastorałkami, które zostały wyko-
nane przez uczniów naszej szkoły i dzieci  
z oddziałów przedszkolnych pod kierunkiem 
Marty Jabłońskiej.  
 Piękna scenografia nadała temu wyjąt-
kowemu przedstawieniu uroczysty i nastrojo-
wy klimat. Do wspólnego kolędowania włą-
czyli się uczniowie, nauczyciele, rodzice  
i goście. Po występach głos zabrała dyrektor 
Katarzyna Dyrcz, która podziękowała aktorom 
oraz wszystkim zaangażowanym w to, aby ta 

piękna szkolna uroczystość mogła się odbyć. 
Beata Gibała-Dudek 

SP Kornatka 
 reżyser: Joanna Młynarczyk, 

dekoracja – zespół kierowany przez Magdale-
nę Prusak oraz firma 
Alkat Dekor, 
organizacja sceny –
Małgorzata Sitarz, 
pomoc w przygotowa-
niach, strażacy i rodzice, 
zwłaszcza rodzina pań-
stwa Staśków,  
przygotowanie nagło-
śnienia – Wiesław 
Ziemba; 
 Kolędy i pasto-
rałki zostały wykonane 
przez uczniów naszej 
szkoły i dzieci z oddzia-
łów przedszkolnych pod 
kierunkiem Marty Ja-
błońskiej. 
 Na instrumen-

tach muzycznych grali uczniowie, absolwenci, 
nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice 
uczniów: 
skrzypce: Gabriela Kowalczyk, Magdalena 
Czyrnek, Magdalena Duda i Jan Chalota, 
gitara klasyczna: Laura Kalisz, Paweł Kowal-
czyk, 
gitara elektryczna: Mariola Hodurek, 
pianino: Marta Jabłońska oraz duet fortepiano-
wy Hubert i Piotr Kowalczyk, 
klarnet: Zuzanna Klakla,  
flet poprzeczny: Małgorzata Duda, 
flety proste: Piotr Kowalczyk, Błażej Płachno,  
akordeon: Piotr Krupa, 
instrumenty perkusyjne: Konrad Weszka,  
Gabriela Woźniak, Hiacynta Paluch i Agniesz-
ka Płatek. 

P ierwsi „Super-
czytelnicy” już 

oddają swoje kar-
ty! Dzieci, które 
odwiedzały naszą 
bibliotekę konse-
kwentnie co ty-
dzień od rozpoczę-
cia akcji, zbierając 
przy tym naklejki, 
mogły złożyć swo-
je plansze w trze-
cim tygodniu lute-
go.  
 Przypomi-
namy, że każdy uczestnik naszej akcji „Zostań 
Super Czytelnikiem” może zbierać naklejki do 
końca kwietnia, a jedną naklejkę można otrzy-
mać jeden raz w tygodniu - w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej bądź szkolnej. Przypomi-
namy również, że co najmniej 5 z naklejek 
należy zebrać w MBP.  Zapraszamy serdecznie 
i czekamy cierpliwie na wszystkie dzieci bio-
rące udział w akcji. Rozdanie dyplomów  
i nagród dla wszystkich zwycięzców nastąpi  
w maju i czerwcu 2017 r. 

MBP 

Dzień Praw Dziecka w Szkole Podstawowej w Stadnikach W  szkole podstawowej w Stadnikach 
świętowano Dzień Praw Dziecka.  

W tym dniu, zamiast mundurków szkolnych, 
uczniowie założyli odświętny strój. W ten 
sposób podkreślili, że jest to dzień szczególny.  
 Również szkoła wyglądała inaczej niż 
zwykle. Już przy wejściu można było zauwa-
żyć gazetkę z postacią Janusz Korczaka w roli 
głównej, dalej myśl przewodnia tego święta: 
„Nie ma dzieci, są ludzie”. Na wszystkich 
korytarzach aż mieniło się od kolorowych 
chorągiewek z napisem: Dzień Praw Dziecka. 
Nasze przeżywanie tego święta poprzedził 
przeprowadzony wcześniej konkurs plastyczny 
„Znamy swoje prawa”, na który licznie odpo-
wiedzieli zarówno wychowankowie przed-
szkola, jak również uczniowie klas I–III oraz 
IV-VI. Na uroczystym apelu, przygotowanym 
przez przedstawicieli „Małego” oraz „Dużego” 
Samorządu Uczniowskiego, przypomniane 
zostało, co to jest Konwencja o Prawach 
Dziecka, kiedy i po co powstała, do czego 
zobowiązany jest kraj, który ją podpisze. Póź-
niej były wiersze, piosenki. Wreszcie bardzo 
ciekawa inscenizacja, w czasie, której ucznio-

wie klasy VI wcielili się w rolę dziennikarzy, 
odpowiadając na listy krzywdzonych w różno-
raki sposób dzieci. Było poważnie i wesoło, 
zabawnie i wzruszająco. Wystąpienie zakoń-
czyło radosne śpiewanie „ Dziecka prawa – 
poważna sprawa, dziecka prawa – to nie zaba-
wa…”.  
 Uczniowie zwrócili także publiczności 
uwagę na to, że oprócz praw dzieci mają rów-
nież obowiązki wynikające z roli ucznia, syna 
lub córki, wnuka, kolegi, obywatela. Stojąc  
w równym szeregu unieśli do góry litery, two-
rząc napis „Znamy swoje prawa, pamiętamy  
o obowiązkach”.  
 Na koniec poproszeni zostali przewod-
niczący poszczególnych klas, aby odebrać  
i przekazać całej klasie kartę z zapisanymi 
nazwami instytucji i ważnymi numerami tele-
fonów, pod które należy zadzwonić, aby uzy-
skać pomoc w trudnych sytuacjach. Na zakoń-
czenie dyrektor Bernadetta Kańska wręczyła 
dyplomy i symboliczne nagrody laureatom 
konkursu o prawach dziecka.  

Agnieszka Talarek 
Iwona Irzyk 

S kładamy serdeczne podziękowania dla 
wszystkich ofiarodawców, wolontariuszy 

z Gimnazjum w Dobczycach, współorganiza-
torów zbiórki na rzecz Pawła Raka. Podczas 
koncertu 20 stycznia „W Cztery Świata Stro-
ny” zebrano 2.786,70 zł i 5 funtów, a w nie-
dzielę 22. stycznia po mszach świętych i kon-
cercie dobroczynnym w kościele p.w. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Stadnikach - 
5.777,40 zł.  
 W zbiórkę zaangażowali się mieszkań-
cy Stadnik, księża Sercanie, radny rady miej-
skiej Ryszard Zabdyr, społeczność Kwapinki  
i Kędzierzynki, strażacy Ochotniczej Straży 
Pożarnej i Koło Gospodyń Wiejskich. 
 Łączna kwota, którą udało się zebrać 
wraz ze zbiórką w czasie Wigilii Ulicznej 
wynosi 10.389,35 zł, co stanowi 1/4 wózka,  
o którym marzy Paweł Rak. 
 Pomoc może zostać przekazana rów-
nież na konto Fundacji na Rzecz Chorych na 
Stwardnienie Rozsiane „Dobro powraca”- 
numer KRS: 0000338878 z dopiskiem Paweł 
Rak. Dziękujemy! 
 Dyrektor i pracownicy Miejsko-Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach 

Zebrano ponad 10 tysięcy  złotych na rzecz Pawła Raka  

Fot. ze zbiorów Szkoły 

Fot. Stadniki Lokalnie 

Gratulujemy pierwszym „SUPER CZYTELNIKOM” 



Wieże II – zaawansowana, Hetmany – wyczy-
nowa. 
 Nie wykluczamy powstania kolejnych 
grup, jeśli zaistnieje taka potrzeba, przy zało-
żeniu, że w grupach będzie max. 8 osób.  
 Działalność sekcji nie będzie ograni-
czała się jedynie do prowadzenia zajęć dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych - rodzice pragną 
organizować w przyszłości cykliczne Turnieje 
szachowe oraz inne wydarzenia o charakterze 
kulturalnym, związane z szachami. Zapropo-
nowaliśmy już współpracę Stowarzyszeniu 
ISPINA.  
 Chcemy zarejestrować sekcję w Pol-
skim Związku Szachowym. Formalne zgłosze-

nie pozwoli na pełnoprawne uczestnictwo  
i współzawodnictwo w lidze szachowej.  
 Priorytetem dla Sekcji w tym roku 
będzie uczestnictwo przy organizacji jubile-
uszu „60-lecia powstania TKKF Dobczyce”. 
Chcemy równolegle z obchodami, zorganizo-
wać Turniej Szachowy w kilku kategoriach  
o zasięgu wojewódzkim. 
 Wszystkich zainteresowanych udzia-
łem w zajęciach szachowych Zarząd TKKF 
Dobczyce i działacze Sekcji serdecznie zapra-
szają. Informacje ze świata szachów dobczyc-
kich i nie tylko przekazywane są na stronach 
facebook.com/SzachywDobczycach/, facebo-
ok.com/TKKFDobczyce/ 

Tekst i foto: Sekcja Szachowa Dominik 
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jest pozyskanie kadry instruktorskiej, lokalu,  
w którym będą prowadzone zajęcia szachowe, 
a także wyposażenia. Okazało się także, że 

Zarząd TKKF Dobczyce chce utwo-
rzyć Sekcję Szachową. Dlatego człon-
kowie stowarzyszenia przychylnie 
odnieśli się do pomysłu rodziców, 
bezpłatnie przekazując świeżo wyre-
montowane pomieszczenia, wyposa-
żenie (stoliki, stołki, szachownice  
i zegary szachowe). Udało się pozy-
skać kadrę instruktorską: Bartosza 
Ślęczkę, Marcina Wątorka, Agnieszkę 
Tracz i Jacka Kasprzyckiego. 
 W listopadzie, po zakończeniu 

III Turnieju w ramach IV edycji Grand Prix 
Dobczyc w Szachach, organizatorzy zaprosili 
wszystkich zainteresowanych na spotkanie, na 
którym przedstawiono pomysł i pierwsze dzia-
łania w związku z powołaniem sekcji szacho-
wej przy TKKF. Na spotkaniu Marcin Wątorek 
zaproponował też nazwę sekcji – Sekcja Sza-
chowa „Dominik” TKKF Dobczyce, na cześć 
słynnego szachisty Józefa Dominika. 
 W styczniu działacze Sekcji, we wnio-
sku złożonym do Burmistrza o zgodę na wyko-
rzystanie herbu i logo, zaproponowali hasło 
promujące dyscyplinę „Królewskie Miasto – 
Królewska Gra”, mające za zadanie kojarzenie 
Dobczyc z grą w szachy. Burmistrz Paweł 
Machnicki objął także Honorowym Patrona-
tem akcję promującą działalność sekcji, za co 
rodzice serdecznie dziękują.  
 13. stycznia zorganizowano zebranie, 
podczas którego przedstawiono instruktorów, 
program szkolenia, zamiary i plany na przy-
szłość.  
 Początkowo powstały trzy grupy  
o różnym stopniu zaawansowania. Jak pokaza-
ły kolejne dni, chętnych przybywało, dlatego 
utworzono czwartą grupę. Aktualnie Sekcja 
działa w ramach następujących grup: Skoczki 
– początkująca, Wieże I – zaawansowana, 

W  pierwszych dniach listopada ubiegłego 
roku w głowach rodziców dzieci, które 

uczestniczą w zajęciach szachowych organizo-

wanych przez Stowarzyszenie Integracji Ro-
dziny „Więź”, powstał pomysł utworzenia 
klubu szachowego. Bożena Piwowarska - pre-
zes Stowarzyszenia oraz Jerzy Cholewa – in-
struktor, sędzia szachowy i wielki propagator 
szachów w Dobczycach, poparli inicjatywę 
podkreślając, że w grupach zajęciowych pro-
wadzonych w Ognisku TKKF w Dobczycach 
uczestniczą dzieci z ogromnym potencjałem do 
dalszego rozwoju dyscypliny szachowej. War-
to wspomnieć, iż dzieci, które kilka lat wcze-
śniej rozpoczęły naukę gry w szachy w przed-
szkolach w Dobczycach pod okiem Jerzego 
Cholewy, aktualnie osiągają liczne sukcesy  
w turniejach szachowych, uzyskując regularnie 
kolejne kategorie szachowe. Rodzice młodych 
szachistów, oprócz zapewnienia dalszego roz-
woju w szachach dla swoich pociech, chcieli 
też wypełnić im czas wolny oraz zrównoważyć 
i urozmaicić uczestnictwo między innymi  
w treningach sekcji tanecznych i szkółki pił-
karskiej.  
 Nawiązano kontakt z szachistą i in-
struktorem, Bartłomiejem Ślęczką, który to  
z ogromnym zainteresowaniem i zaangażowa-
niem włączył się w organizację klubu. Organi-
zatorzy przystąpili do przygotowania planu 
działania – ustalono, że najważniejszą sprawą 

Królewskie Miasto – Królewska Gra 

Dzień Seniora… tym razem na wesoło i na kolorowo W  Szkole Podstawowej w Brzączowicach 
zapraszanie babć i dziadków na uroczy-

stość z okazji ich święta, stało się już tradycją 
na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. 
Dzień Seniora, który w tym roku przypadł na 

21 stycznia, był dniem niezwykłym, nie tylko 
dla dzieci, ale przede wszystkim dla zaproszo-
nych. Licznie przybyli goście zasiedli w pięk-
nie, kolorowo udekorowanej sali, przy stołach 
z poczęstunkiem i z niecierpliwością czekali 
na rozpoczęcie występu swoich wnucząt. 
 Najmłodsza, przedszkolna grupa Bie-

dronek powitała miłych gości, piosenką „Polka 
dla Babci i Dziadka” oraz „Babciu, droga Bab-
ciu”, a także zaprezentowała uroczy taniec 
pajacyka z misiem. Grupa Krasnoludków 
przedstawiła wiersze dla naszych Seniorów, 

piosenkę „Zaświeciła gwiazda 
złota” oraz wykonała taniec do 
melodii „Zimowe gwiazdeczki”. 
Smerfy z kolei, złożyły wszyst-
kim Seniorom serdeczne życzenia 
oraz zatańczyły w rytm piosenki 
„Czacza dla Babci i Dziadka”. 
 Uczniowie poszczegól-
nych klas, pod opieką wycho-
wawców, zaprezentowali tema-
tyczne przedstawienia, pokaz 
gimnastyki artystycznej, występ 
mażoretek oraz wzruszające wier-
sze i piosenki okolicznościowe, 

związane z tymże świętem. Następnie goście 
zostali obdarowani upominkami, które wnu-
częta własnoręcznie przygotowały. Tegorocz-
ne spotkanie, pełne uśmiechów i wzruszeń 
upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. 

Marzena Krawczyk, Barbara Żaba 
Fot. ze zbiorów Szkoły 

Pszczółki odwiedziły „Tischnera” W  tym roku szkolnym już po raz drugi,  
w ramach współpracy Zespołu Szkół  

w Dobczycach z Przedszkolem Samorządo-
wym nr 3, ruszyła akcja „Czytamy w przed-
szkolu”. W ramach spotkań z książką ucznio-
wie „Tischnera” czytają dzieciom wierszowa-
ne bajki z serii o przygodach kogutka Ziutka 
autorstwa Barbary Sudoł. Książki wydało 
wydawnictwo Skrzat. W akcję czytania dzie-
ciom zaangażowali się redaktorzy gazetki 
szkolnej „Niecodziennik”: Karolina Puchała, 
Paulina Serafin, Gabriela Trojańska, Aleksan-
dra Jamka i Weronika Piwowarczyk. 
- W ramach tej akcji – opowiada Barbara 
Śmietana, nauczyciel bibliotekarz, koordynator 
akcji ze strony szkoły – również przedszkolaki 
z Trójki, grupa Pszczółek, pod opieką wycho-
wawczyni Krystyny Pudlik, gościły w naszej 
bibliotece. Dzieci zwiedziły ją, wzięły udział  
w pogadance na temat pracy biblioteki i bi-
bliotekarza szkolnego oraz spotkały się z mło-
dzieżą, która zadeklarowała  udział w akcji.  
 Zarówno przedszkolaki jak i ich star-
sze koleżanki cieszą się ze współpracy  
i z radością oczekują kolejnych spotkań.  

oprac. (bd) 
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Dzięki Regionalnemu Zarządowi Gospodarki 
Wodnej w Krakowie uczestnicy mogli biec  
u podnóża dobczyckiej zapory. Malta Służba 
Medyczna Oddział Myślenice i ochotnicze 
zastępy straży pożarnej z Dobczyc, Skrzynki, 
Rudnika i Raciechowic, zadbały o nasze bez-
pieczeństwo na trasie. Firma Personal Best 
przyjechała, by bezpłatnie wykonać pomiar 
czasu, a Panorama Sport sprezentowała kilka-
set medali. O posiłki, nagrody i inny rodzaj 
wsparcia zadbały także: Piekarnia Cukiernia 
Dom Chleba, Betoniarnia Marbud, Piekarnia 
Cukiernia Awiteks, Złoty Kłos, Tarsmak, Fres-
hO i Slope, agencja Illimite, reklamy BG s.c., 
księgarnia Zegarlińscy, „Sekret” Krystyna 
Woźniczka, GS Samopomoc Chłopska, firma 
gastronomiczno-cateringowa Lińczowska Ma-
ria. Logistyczne wsparcie zapewnił także Ze-
spół Szkół w Dobczycach – ta pomoc była 
bezcenna. Ogromne uznanie dla klubu 
„Dystans” z Krakowa, który wypożyczył nie-
zbędny sprzęt i nagłośnił całą imprezę, którą 
poprowadził najbardziej znany działacz tego 
klubu, rozpoznawalny w biegowym środowi-
sku – Paweł Żyła. Nie sposób zapomnieć rów-
nież o licznych wolontariuszach – w pomoc  
w biurze zawodów zaangażowali się harcerze  
z Hufca Myślenice, nauczyciele, uczniowie.  
W sposób szczególny dziękujemy partnerom 
medialnym i wszystkim, którzy przygotowali 
wspaniałe relacje filmowe i zdjęciowe: Sav-
sky.Media, RePlay, Stowarzyszenia KAT Dob-
czyce, Biuro Promocji Urzędu i Gminy Miasta 

Dobczyce, Dobczycki Portal Informacyjny. 
Wielkie słowa uznania za pomoc w biurze oraz 
w promocję biegu i udział dla klubów biego-
wych z całej Małopolski, a szczególnie najbar-
dziej zaangażowanym z Riders&Runners Te-
am Stajnia Przylesie Borzęta, Gdów Proud 
Runners, oraz I Ty Możesz Być Wielki - 
ITMBW Kraków. Tych podziękowań mogłaby 
być jeszcze bardzo długa lista, bo tak wiele 
osób i instytucji zechciało pomóc Patrykowi  
w różny sposób – od promocji po wkład czaso-
wy, finansowy i rzeczowy. Wszystkim z serca 
dziękujemy! 
 Dziękujemy Wam biegacze! Wielu  
z Was bieg, a przede wszystkim jego cel, zmo-
tywował tak mocno, że po raz pierwszy stanę-
liście na starcie oficjalnego biegu. Być może to 
początek Waszej dłuższej przygody z biega-
niem? Zapraszamy na nasze czwartkowe tre-
ningi – startujemy o godz. 19 spod placu za-
baw przy ulicy Szkolnej. 
 Patryk, trzymamy za Ciebie mocno 
kciuki i wierzymy, że tak jak prawdziwy bie-
gacz, nie zwolnisz przed metą i nie poddasz 
się! Czekamy na Ciebie i mamy nadzieję, że za 
jakiś czas pobiegamy razem. 

 ROZBIEGANE DOBCZYCE 

Przedsięwzięcie serca na „Piątkę” B o jak inaczej nazwać ten spontaniczny 
zryw, który pozwolił nam w niecałe dwa 

tygodnie zorganizować największą jak do tej 
pory imprezę biegową w Dobczycach, podczas 
której dystans 2 lub 5 km pokonało prawie 700 

osób? Zryw, bieg, poryw serca. Po prostu 
„Piątka dla Patryka”, w której zwycięzca jest 
tylko jeden.  
 „Wyszliśmy z założenia, że z inicjaty-
wami niosącymi pomoc dla Patryka trzeba 
wyjść poza miasto i gminę i w różne środowi-
ska. Jako że jesteśmy biegaczami postanowili-
śmy celować właśnie w nich i tych, którzy ze-
chcą podjąć wysiłek w szczytnym celu. Starto-
waliśmy już w niezliczonych biegach. Skoro 
potrafimy się świetnie bawić, biegając, a do 
tego mamy zdolności organizacyjne i potrafimy 
wygrywać, to nie mogliśmy tego nie wykorzy-
stać w tak szlachetnym celu” – takie mieliśmy 
myśli na samym początku… 
Zróbmy to „z pompą”  Tym razem nie będzie to relacja z trasy 
biegu. Chociaż jest wśród nas wiele osób, któ-
re mają w sobie dar organizatorski i liderski, 
poza tym większość z nas tworzyła i organizo-
wała kiedyś bieg dobczycki, zrealizowaliśmy 
także duży projekt pt. „Mali Maratończycy”, to 
jednak tym razem główną trudnością był krótki 
czas na organizację, a także zerowy budżet. 
Początkowo myśleliśmy, że to będzie mały 
koleżeński bieg. Od chwili, gdy pojawił się 
pomysł, gdy odbyło się spotkanie grupy działy 
się cuda. Doszliśmy do wniosku, że jeśli zrobi-
my mały bieg, to i pomoc będzie mniejsza.  
A jeśli zrobimy go „z pompą”, to i odzew bę-
dzie naprawdę duży. A w tym biegu chodziło 
głównie o to, by wybiegać cegiełkę pomocy 
dla Patryka. Przez dwa tygodnie nasze głowy 
ciągle zajmowała myśl o tym by stanąć na 
wysokości zadania, do współorganizacji zapro-
siliśmy wszystkie grupy biegowe z okolicy. 
Nawzajem zarażaliśmy się zapałem. Nie obyło 
się bez kłopotów, nie sprzyjała nam pogoda  
w dni poprzedzające zawody, musieliśmy 
zmieniać trasę biegu. Liczba uczestników rosła 
i rosła, co powodowało radość, a zarazem bu-
dziło lekkie obawy. W tym wszystkim cel był 
jednak ponad wszystko. Byliśmy jeszcze bar-
dziej zmotywowani. Ale było też ogromne 
wzruszenie. Chyba nigdy z nas nie zniknie – 
piątka już zawsze kojarzyć nam się będzie  
z tym „przedsięwzięciem serca”. 
Ambasadorzy dobra  Nie sposób przywołać wszystkich tych 
radości, tych cudów, które się zdarzyły przy 

okazji organizacji biegu. Na pytanie o chęć 
współpracy przy organizacji wszyscy odpo-
wiadali pozytywnie – pojawiali się sponsorzy, 
partnerzy. W promocję biegu zaangażowali-
śmy znanych biegaczy. Wśród nich był wice-

mistrz olimpijski Ilya 
Markow, działający 
obecnie z grupą biego-
wą „Niepołomice 
biegają”, reprezentant-
ka Polski Katarzyna 
Broniatowska, wspa-
niali biegacze z Ada-
mem Czerwińskim  
i Kacprem Piechem na 
czele. Nie zabrakło 
również olimpijki  
z Dobczyc – Agniesz-
ki Szwarnóg, dzięki 
której w bieg zaanga-
żowała się firma 
„Personal Best”, która 

zagwarantowała bezpłatny pomiar czasu.  
I wreszcie czołowa biegaczka górska w Polsce 
– również nasza krajanka, Ewa Majer. Nie 
wszyscy ambasadorzy mogli osobiście zjawić 
się na biegu, ale wszyscy z całego serca go 
wspierali. A bieg wygrał w kategorii mężczyzn 
właśnie jeden z ambasadorów - Adam Czer-
wiński. Na mecie oklaskiwał go wicemistrz 
olimpijski z Atlanty Ilya Markow. Puchar za 
zwycięstwo trafił do Patryka. Zresztą wszyscy, 
którzy kończyli ten bieg, wygrywali go wła-
śnie dla niego. 
Rozbiegana do granic pomoc  Zazwyczaj biegi organizuje się z co 
najmniej kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. 
Dodatkowo zbiera się wpisowe, otrzymuje się 
dotacje, dzięki tym środkom można wiele.  
W tym wypadku barierą nie były środki po-
trzebne do organizacji biegu. Nie przeszkodzi-
ła pogoda, która zmieniła trasę biegu, a potem 
ją podmyła. Strażacy i pracownicy urzędu 
gminy pracowali, by bieg odbył się w jak naj-
bardziej komfortowych warunkach. Dzień 
przed zawodami w gumowcach, z łopatami, 
miotłami w rękach my – Rozbiegani, stworzy-
liśmy biuro zawodów w zniszczonych zabudo-
waniach na ul. Budowlanych. Wczesnym ran-
kiem deszcz stukający w dach trochę nas za-
smucił. To, co wydarzyło się potem przeszło 
nasze najśmielsze oczekiwania. Biegaczy nie 
odstraszyła pogoda, zjawiła się telewizja,  
z całej Małopolski zjechali biegacze, a puszki 
pękały w szwach od środków, które zamiast 
wpisowego uczestnicy przekazywali na pomoc 
dla Patryka, który osobiście wystartował bieg. 
Uzbierało się ich ponad 20 tysięcy! Kałuże? 
Żaden problem! Że czasem trochę ciasno? Nie 
ma problemu. Przez chwilę wydawało się nam, 
że życie całych Dobczyc odbywa się tylko na 
terenie starej giełdy przy ul. Budowlanych. 
„Przebiegłam pierwszy raz w życiu taki dy-
stans”, „Dałem z siebie wszystko”, „Pogoda 
mnie nie odstraszyła”…dało się słyszeć ko-
mentarze.  
Dziękujemy!  Dziękujemy wszystkim sponsorom  
i partnerom za zaangażowanie w organizację 
tego wielkiego przedsięwzięcia. Wielu z nich 
pozostało anonimowych. Słowa wdzięczności 
za wkład Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce. 
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