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Ile bólu można zmieścić w sercu, gdy patrzy się 
na cierpienie swojego dziecka? Ile trzeba mieć w 

sobie siły, żeby stawić wraz z nim czoła każdemu 
budzącemu się dniu? Ilu potrzeba wokół ludzi 
dobrej woli, żeby uwierzyć, że cud może być na 
wyciągnięcie ręki.

Dobczyce, okolice ale także cała Polska, trwają 
w myślach, wsparciu, modlitwach przy dwóch 
dzielnych dziewczynach: Weronice z Czechówki 
(gmina Siepraw) i Marysi z Kwapinki (gmina 
Raciechowice). 

Trwają i nie spoczywają na laurach. Od kil-
kunastu tygodni nie ma dnia, by wspaniali ludzie  
o ogromnych sercach nie organizowali dla obu 
dziewcząt różnego rodzaju akcji: koncertów, raj-
dów, maratonów zumby, czy jasełek lub kolędowań. 
Nie brakuje akcji na portalach społecznościowych, 
aukcji, z których dochód zasila konta Weroniki  
i Marysi: na rehabilitację i na leczenie.
Weronika

Ma 24 lata. Jeszcze w ubiegłym roku świętowała 
zamknięcie jednego z etapów naukowych w swoim 
życiu (obrona dyplomu inżyniera logistyki na UE  
w Krakowie), który miał być kontynuowany na stu-
diach magisterskich. Była aktywna, wysportowana, 
energiczna, zakochana w górach, w podróżach. 

W jednej sekundzie zmieniło się jej życie  
– w październiku. Jechała, jako pasażerka motocykla, 
z którym zderzył się pijany, a jak się później okazało, 
znajdujący się także pod wpływem narkotyków, 
kierowca samochodu osobowego. Nie ustąpił 
pierwszeństwa. Weronika w stanie zagrażającym 
życiu trafiła do szpitala. Miała złamane dwa kręgi, 
uszkodzony rdzeń kręgowy i otwarte złamanie uda. 

Lekarze nie pozostawiali najbliższym złudzeń: 
Weronika może się nie wybudzić ze śpiączki, może 
nie chodzić, może nie mówić, może…

Jednak Weronika i cała jej rodzina nie poddali 
się – ani w modlitwach, ani w woli walki. Dzisiaj 
dziewczyna jest po dwóch operacjach kręgosłupa, 
operacji uda. Ma niedowład nóg, nie ma też w pełni 
sprawnych rąk.

Przebywa w ośrodku rehabilitacyjnym,  
w którym pobyt miesięczny (turnus rehabilitacyjny) 
kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nikt nie ma 
wątpliwości, że jest to jedyna droga do tego, żeby 
Weronika odzyskała sprawność w najszerszym 
wymiarze.

Jej przyjaciele, rodzina, znajomi, zupełnie 
obcy ludzie, których poruszyła historia dziewczy-
ny , ale przede wszystkim jej siła, jej wiara i ten 
uśmiech, którym dzieli się i teraz, kiedy rozmawia 
z pomagającymi i wspierającymi ją przez portal 

Pomagamy, wspieramy – ogromne serca dla 
Weroniki i Marysi

społecznościowy, nie przestają działać.
Niedawno Weronikę odwiedziła osoba, o której 

dziewczyna mówi „moja największa motywatorka” 
– Ewa Chodakowska. Weronika jest ambasadorką 
Chodakowskej i także od popularnej trenerki otrzy-
mała wielkie wparcie.

Wraz ze swymi rehabilitantami, stawia sobie 
kolejne cele, z których tym najważniejszym jest 
stanąć na nogi. W to, że się uda, wierzą nie tylko 
najbliżsi, ale także ci, którzy obserwują dzielną 
dziewczynę na profilu fb.
Marysia

Marynia to maluszek – ma za sobą niespełna 
rok życia. I strach rodziców – czy uda się uzbierać 
8 mln. zł. Na tyle wyliczono życie tego dziecka. 

Marysia cierpi na rdzeniowy zanik mięśni. SMA 
dotyczy nie tylko mięśni odpowiedzialnych za ruch, 
ale również tych odpowiedzialnych za przełykanie, 
oddychanie, za życie…

Mama dziewczynki wspomina, że nie przypusz-
czała, iż może przeżyć ból większy, niż ten, kiedy 
Marysia została zdiagnozowana. Ale ten strach, 
że mogą nie zdążyć, jest obecnie jej największym 
koszmarem.

Marysia od sierpnia przyjmuje lek, który jest 
podawany przez punkcję do rdzenia kręgowego. 
Pozwala on zahamować obumieranie neuronów. 

Choroba jest powstrzymywana, ale jest wciąż 
obecna. A szansą dla Marysi jest kosztowne leczenie 

– konkretnie: podanie leku, którego jedna dawka 
wystarczy na całe życie. Jednorazowy wlew pre-
paratu dostarcza kopię uszkodzonego genu SMN1 
i przywraca jego funkcje, a tym samym zatrzymuje 
powolne umieranie mięśni.

Kwota, jaką wymaga to leczenie, to 8 mln. zł. 
 i bardzo mało czasu. Warunkiem podjęcia leczenia 
jest to, że Marysia nie może przekroczyć drugiego 
roku życia. 

Rodzice i Marysia nie zostali z tą tragedią sami  
– od samego początku, kiedy tylko okazało się, że jest 
szansa na leczenie – rodzina, przyjaciele, znajomi, 
obcy ludzie organizują zbiórki, akcje, aukcje. Do 
pomocy małej, dzielnej dziewczynce namawiają 
celebryci, politycy, sportowcy… 
Dobczyce pomagają

W pomoc dla obu dziewcząt włączyła się także 
gmina Dobczyce. Jeszcze w grudniu, na Jarmarku 
Świątecznym, na rzecz Weroniki przeprowadzony 
został kiermasz ciast. Ciasteczkowych kiermaszów 
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Pomagamy, wspieramy – ogromne serca dla 
Weroniki i Marysi

nie zabrakło także dla Marysi.
„Zima” – dla Weroniki

Sekcja Wokalna MGOKiS, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Dobczycach, Stowarzyszenie Ispina 
i ośrodek kultury od ubiegłego roku organizują 
koncerty w ramach cyklu: Cztery pory roku. 
Odsłona „Zima” dedykowana została Weronice, 

na leczenie i rehabilitację której zorganizowano 
podczas imprezy zbiórkę.

W czasie koncertu nie zabrakło pięknych  
i nostalgicznych piosenek, które wprowadzały 
w klimat zimowy: zaczarowany, bajkowy, świą-
teczny… czasami bolesny. 

Piosenki przeplatane były wierszami, które 
wybrane zostały specjalnie na tę okazję. Nie 
zabrakło także zimowych pejzaży i zdjęć. 

W czasie koncertu zebrano dla Weroniki 
3067,40 złotych i 5 Euro.

„Lecimy bokiem dla Weroniki Góry”
Kolejna motoryzacyjna impreza pod zaporą 

w Dobczycach, zorganizowana została także  
z myślą o Weronice. Co ważne – w dniu jej 
urodzin (29 grudnia). 

Głównym punktem programu były pokazy 
driftu, jednak największą atrakcją była możliwość 
przejazdu na fotelu pasażera profesjonalnego 
samochodu. Taką przyjemność mógł zafundo-
wać sobie każdy nabywca cegiełki, a dochód ze 
sprzedaży tych emocjonujących przejażdżek 
zasilił zbiórkę na rzecz Weroniki. 

Uczestnicy wydarzenia mogli nie tylko 
bezpiecznie przyglądać się motoryzacyjnym 
zmaganiom, ale także mieli okazję zobaczyć 
quady sportowe i przeprawowe zawodników 
Mistrzostw Polski. Sukces imprezy przypieczę-
towany został wspaniałą informacją – zebrano 
prawie 12 tys. zł, które zasilą zbiórkę.

Organizatorami motoryzacyjnych pikników  
w Dobczycach yli: TKKF Dobczyce, Stowarzyszenie 
Klub Moto Sport Myślenice, Gmina Dobczyce 
oraz liczni partnerzy i sponsorzy.
Gwiazdo świeć, kolędo leć

Najpiękniejsze kolędy, pastorałki i bożo-
narodzeniowe piosenki w niezapomnianych 
aranżacjach zabrzmiały w Regionalnym Centrum 
Oświatowo-Sportowym. Koncert, organizowany 
po raz szósty przez Szkołę Podstawową nr 1  
w Dobczycach, dostarczył wiele energii, uśmiechu, 

najcieplejszych emocji, ale też wzruszeń. 
Pomysłodawczynią i zarazem reżyserką 

koncertu była Elżbieta Janik, która go też 
poprowadziła. Wdzięczny śpiew dzieci, uczniów 
szkoły, wzbogacali instrumentaliści, a wśród 
nich również nauczyciele. Nie zabrakło też gości 
specjalnych. 

Mocne uderzenie zapewnił rockowy zespół 
„Not 4 Vegans” złożony z pedagogów Zespołu 
Szkół w Dobczycach z debiutem siedmioletniej 
Hanny. Na scenie pojawili się również kolędni-
cy: rozśpiewana rodzina oraz grupa kolędnicza  

„Z konikiem” ze Skrzynki. Wystąpił także Zespół 
Elegancko oraz chór gospel złożony z uczniów 
klasy 3c Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach, 
przygotowany przez wychowawców Katarzynę 
Matogę i Piotra Skórę. Chór niedawno został lau-
reatem Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek 
w Sułkowicach. Świetne wykonanie zapewnili 
również soliści Sekcji Wokalnej MGOKiS: Alan 
Michalik, Gabrysia Murzyn, Lena Kowalska  
i Małgorzata Stalmach, którzy również mają na 
swoim koncie wiele sukcesów, w tym ostatnio na 
Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Sułkowicach. 

Na scenie pojawiła się także wokalistka 
Renata Przemyk, która wspólnie z publicznością 
zaśpiewała piękne polskie kolędy. Jak mówiła, 
przyjeżdża co roku do Dobczyc, by „naładować 

się” dobrą energią. 
Koncert i tym razem miał charytatywny 

charakter i dedykowany był Marysi. Tego wie-
czoru otworzyły się serca. Licytacja obrazów, 
które przekazały nauczycielka plastyki Anna 
Dziadkowiec-Bisztyga i Grupa Twórcza „W wolnej 
chwili”, pozwoliła zgromadzić ponad 11 tysięcy 
złotych. W przygotowania włączyła się również 
aktywnie Rada Rodziców Szkoły, przygotowując 
poczęstunek i aukcję. 

Kolejne akcje
Na pomoc obu dzielnym dziewczynom 

organizowane są kolejen akcje. Wiele  
z nich już się zakończyło: kolędowanie  
w Skrzynce, bal charytatywny w Nowej Wsi. 
Wiele przed nami. 
Weronice można w każdej chwili pomóc 
w następujący sposób: wpłata środków na 
konto bankowe (Fundację Złotowianka)
Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie
Oddział w Złotowie, al. Mickiewicza 24a
77-400 Złotów
nr konta: 25 8944 0003 0002 7430 2000 
0010
W tytule przelewu:
darowizna dla Weroniki Góra G/148;
wpłata środków poprzez stronę Fundacji 
Złotowianka, której Weronika jest pod-
opieczną: www.zlotowiankahelp.pl/cel/
zmienzycieweroniki;
przekazanie 1% podatku przy rozliczeniu 
za 2019 rok: Numer KRS: 0000308316, Cel 
szczegółowy: Góra Weronika G/148
udział w aukcjach charytatywnych na stro-

nie: #ZmieżŻycieWeroniki - licytacje
Pieniądze na leczenie Marysi można wpłacać na 

konto „BĄDŹMY RAZEM” Stowarzyszenie Hospicyj-
ne w Wiśniowej 62860200000008002647500001 
z dopiskiem Marysia Miąsko. Wpłaty 
zagraniczne: SWIFT CODE: POLUPLPR 
PL62860200000008002647500001lub poprzez 
stronę: www.siepomaga.pl/razem-dla-marysi 

Z myślą o dziewczynce organizowane są 
aukcje na FB, m.in. Razem dla Marysi - licytacje

Zachęceni do łączenia motoryzacyjnych 
zmagań z akcjami charytatywnymi, organizato-
rzy maratonu dla Weroniki, już szykują kolejne 
wydarzenie - Walentynkowy Rajd. Zaplanowany 
9 lutego pod koroną zapory dedykowany będzie 
Marysi. Wśród atrakcji, poza pokazem driftu, 
będzie również okazja do wylicytowania nieco-
dziennych usług, jak np. wypożyczenie quada 
na weekend.

anka, mag, jota
fot. Magda Gaweł, Paweł Stożek, zbiory TKKF 
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Kolędy popłynęły w cztery świata strony

Kolędy nie tylko należą do naszej historii, 
lecz poniekąd tworzą naszą historię naro-

dową i chrześcijańską - mówił Jan Paweł II.  
W gminie Dobczyce szczególnie pielęgnuje się 
tę cześć naszej tradycji. 

W tym roku najpiękniejsze polskie kolę-
dy, pastorałki i utwory świąteczne powtórnie 
rozbrzmiały w cztery świata strony, wieńcząc 
wyjątkowy czas kolędowania w naszej gminie, 

jednocześnie inaugurując Rok Świętego Jana 
Pawła II.

Kolędy tradycyjnie wyśpiewała cała spo-
łeczność, której akompaniowała niezastąpiona 
Orkiestra Dęta „Dobczyce”. Wspólnie kolędowali: 
przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele, członko-
wie organizacji pozarządowych, samorządowcy, 
strażacy, koła gospodyń wiejskich, przedsiębiorcy, 
sportowcy, przedstawiciele instytucji kultury.

Gospodarzami kolędowania byli burmistrz 
Tomasz Suś oraz jego zastępca Edyta Podmokły.
 – Tegoroczne kolędowanie ma wyjątkowy 
charakter – mówili – koncertujemy dziś  
z Janem Pawłem II, który zgodnie z uchwałą 
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej jest patronem 
roku 2020. Przy wyborze na patrona zwrócono 
uwagę na zajmowane przez niego szczególne 

miejsce w historii Polski i Europy, a jego zde-
cydowane upominanie się o prawo naszej 
ojczyzny, do wolności, jego praktyczna obrona 
praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego 
najważniejszym z ojców niepodległości Polski. 

Janowi Pawłowi II zadedykowana została 
jego ulubiona pastorałka „Oj maluśki, maluśki”, 
do której w 1981 r. w Rzymie sam ułożył cztery 
zwrotki, a całość nagrywał ówczesny student, 

dziś biskup Mieczysław Cisło. 
W tym dniu nie zapo-

mniano również o osobach 
szczególnie potrzebujących 
naszego wsparcia, podczas 
koncertu prowadzona była 
zbiórka dla młodej i ambit-
nej mieszkanki Czechówki 

- Weroniki Góry, której nie-
szczęśliwy wypadek, spowo-
dowany przez nietrzeźwego 
kierowcę, odebrał szansę na 
realizację dotychczasowych 
planów. 

Dzięki wielkim sercom 
społeczności gminy Dobczyce 
udało się zebrać ponad 2,5 

tys. zł.
Koncert był także wyjątkową okazją do 

zaprezentowania szczególnej nagrody, którą tego 
dnia przyznano Gminie Dobczyce. W tegorocz-
nej, dwunastej edycji, konkursu Małopolskie 
Wektory Współpracy 2019 Gmina Dobczyce 
zajęła wysokie III miejsce. 

Tegoroczne kolędowanie mieszkańców gminy 
Dobczyce wybrzmiało po raz szósty, integrując 
całą społeczność. Gościnnie wystąpiła również 
grupa kolędnicza Werdebusy oraz Chór Dobczyc-
kiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów.

Organizatorem wydarzenia był Urząd Gminy 
i Miasta Dobczyce przy nieocenionym wsparciu 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Dobczycach oraz Orkiestry Dętej „Dobczyce”.

tekst i foto: jota

Szlachetna akcja zainaugurowała Nowy 
Rok

Prawie 12 litrów krwi - takim bilansem 
zakończyła się styczniowa akcja krwio-

dawstwa, która odbyła się w Urzędzie Gminy 
i Miasta w Dobczycach. 

Krew udało się oddać 26 osobom, chętnych 
było jednak więcej, ale nie wszyscy się zakwa-

lifikowali. Krew oddawali młodsi, jak i starsi 
obywatele, zarówno mieszkańcy gminy, jak  
i pracownicy magistratu. 

Akcję po raz kolejny zorganizowali wspól-
nie - Regionalne Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Krakowie Oddział Tereno-
wy w Myślenicach oraz Urząd Gminy i Miasta 
Dobczyce. Organizatorzy dziękują za każdą 
oddaną kroplę i chęci!

tekst: jota
fot. ugim

46. Akcja Honorowego Krwiodawstwa  
w dobczyckim „Tischnerze”

Po raz 46. w Zespole Szkół w Dobczycach 
odbyła się Akcja Honorowego Krwiodaw-

stwa. Do oddania krwi zgłosiły się 44 osoby, 
a krew oddało 37.

Łącznie zebrano 16,65 litrów krwi. Podczas 
46 dotychczasowych akcji oddawania krwi w ZS 
zebrano w sumie 892,95 litrów tego bezcennego 
płynu. 

Opiekę nad akcją honorowego oddawania 
krwi sprawowali jak zawsze organizatorzy: 
Ewa Mikołajczyk, Jacek Mikołajczyk i Danuta 
Ścibor, którzy dziękują wszystkim krwiodawcom  
i zapraszają na kolejną AHK, która odbędzie 
się już 6 marca.

bd
fot. ze zbiorów ZS

Czwarty mędrzec

O nieustannej wędrówce człowieka w poszu-
kiwaniu miłości i dobra, ale też zagubieniu 

i zwątpieniu w dzisiejszym świecie, traktował 
niedzielny spektakl przygotowany przez mło-
dzież Szkoły Podstawowej ze Stadnik. 

W tradycji chrześcijańskiej znamy historię 
mędrców, cudzoziemców, którzy wiedzeni gwiazdą 
wyruszyli w drogę do Betlejem. Legenda mówi, 

że był także czwarty mędrzec, który podążał 
śladem owej cudownej gwiazdy. Artaban, mag 
z miasta Ekbatany, który sprzedał swój dom  
i włości, aby kupić trzy klejnoty: szafir, rubin 
i perłę, nigdy do Jeruzalem nie dotarł i darów 
Dzieciątku nie złożył. Wszystkie rozdał, ratując 
po drodze ludzką biedę, pomagając innym. I to 
okazało się największym darem. 

Spektakl oparty na tej legendzie został 
wystawiony w kościele parafialnym Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Stadnikach.  

W niedzielę uczniowie wystą-
pili w kościele parafialnym  
w Stadnikach, gdzie zagrali 
dla Marysi. Występ został 
nagrodzony gromkimi brawa-
mi oraz hojnymi ofiarami do 
puszek. Cały dochód zebrany 
przez uczniów w niedzielę 
w wysokości 2550 złotych 
został przekazany na leczenie 
Marysi Miąsko z Kwapinki.  

Opiekunami i odpo-
wiedzialnymi za realizację 
przedstawienia były nauczy-
cielki: Małgorzata Mistarz  
i Agnieszka Talarek.

Red. 
fot. Parafia Stadniki
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Wniosek Gminy Dobczyce o dofinansowanie 
zadania w zakresie transportu publicz-

nego dla linii komunikacyjnej na trasie Bień-
kowice – Brzączowice – Kędzierzynka złożony  
w grudniu 2019 r. do Wojewody Małopolskiego, 
został pozytywnie rozpatrzony.

Umowa o świadczenie usług w zakresie 
transportu zbiorowego o charakterze użytecz-
ności publicznej dla tej linii komunikacyjnej, 
podpisana została 31 grudnia 2019 r. 

Umowa obejmuje ona wykonywanie trzech 
kursów dziennie, od poniedziałku do piątku,  
z wyłączeniem świąt oraz jednego kursu  
w każdą sobotę.

Koszt dopłaty dla linii komunikacyjnej 

Bieńkowice – Brzączowice – Kędzierzynka  
w 2020 r. to kwota 39 120 zł, w tym koszt ponie-
siony przez Gminę Dobczyce to 3912 zł. 

Pozostałe środki pozyskane zostały z „Fun-
duszu rozwoju przewozów autobusowych  
o charakterze użyteczności publicznej”.

Odjazd busa z Bieńkowic: (od poniedziałku 
do piątku, z wyłączeniem świąt): 7:15, 8:55, 12:50, 
w sobotę o 7:15.

Odjazd busa z Kędzierzynki (od poniedziałku 
do piątku, z wyłączeniem świąt): 10:10, 13:35, 
16:15, w sobotę o 10:10.

Szczegółowy rozkład jazdy wraz z cennikiem 
i trasą można pobrać ze strony www.dobczyce.pl.

jota

Osiem sołectw i miasto Dobczyce skomunikowane Zadecyduj o swoim 
procencie podatku (cz. I)

Czas corocznych rozliczeń rozpoczyna się 
15 lutego i upływa 30 kwietnia. Podobnie 

jak w ubiegłych latach, podatnicy mogą zdecy-
dować o przekazaniu 1 proc. podatku na rzecz 
wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). 

Procedura jest niezwykle prosta i co ważne  
- nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. 
Wystarczy tylko w zeznaniu podatkowym wpi-
sać odpowiedni numer KRS. Wypełniając PIT 
sami możemy decydować, jak nasze pieniądze 
z podatku będą wykorzystane. 

Zachęcamy Państwa do przekazania 1 proc. 
potrzebującym z naszej gminy. Prezentujemy 
listę osób, którym mogą go Państwo ofiarować.

Jednocześnie mamy ogromną prośbę. Jeśli 
wiedzą Państwo o innych osobach z terenu Gmi-
ny Dobczyce, którym wsparcia można udzielić 
właśnie poprzez przekazanie procenta, prosimy 
o przesłanie informacji na adres mgawel@dob-
czyce.pl Z góry dziękujemy za pomoc.
Komu możemy pomóc:
Filip Piąstka
Od urodzenia cierpi na mózgowe porażenie 
dziecięce. Komfort mojego życia poprawia 
rehabilitacja.
KRS 0000037904
6298 Piąstka Filip
Paweł Rak
choruje na stwardnienie rozsiane
KRS: 0000338878 z dopiskiem Paweł Rak
Julia Misiarz
urodziła się z rzadkim schorzeniem - Zespołem 
Retta. Julii potrzebna jest bardzo intensywna, 
codzienna rehabilitacja
KRS 0000037904
Cel szczegółowy: 10268 Misiarz Julia Janina
Wojciech Grządziel
urodził się jako wcześniak. Cierpi na niewy-
dolność nerek, głuchotę, padaczkę, torbiel 
podpajęczynówki. Wojtkowi potrzebna jest 
stała rehabilitacja.
KRS: 0000037904
Cel szczegółowy: 34349
Jan Miąsko 
urodził się z guzem mózgu. Choruje na porażenie 
dziecięce. Wymaga stałej rehabilitacji i kontroli 
wielu specjalistów.
KRS: 0000037904
Cel szczegółowy: 36554 Miąsko Jan
Andrzej Mitan
z powodu trudności w poruszaniu potrzebuje 
rehabilitacji, środków na sprzęt ułatwiający 
przemieszczanie się.
KRS 0000186434 subkonto: 607/M Andrzej 
Mitan
Dominik Wikar
w 2012 r. miał udar krwotoczny mózgu, którego 
przyczyną był tętniak mózgu. Dominik potrzebuje 
mozolnej i kosztownej rehabilitacji
KRS 0000186434 
Cel szczegółowy: dla 241/W Dominik Wikar
Konrad Haberkiewicz 
walczy z nowotworem, potrzebuje pieniędzy na 
kosztowne leki i konsultacje lekarskie
KRS: 0000358654
Cel szczegółowy: Program Skarbonka – Konrad 
Haberkiewicz, 110774
Kuba Skrzypek 
choruje na autyzm, wymaga intensywnej reha-
bilitacji i wsparcia wielu specjalistów.
KRS: 0000037904
Cel szczegółowy:34244 Skrzypek Kuba

mag

Emeryci i renciści spotkali się przy herbatce

Tradycyjnym spotkaniem przy herbatce roz-
poczęli nowy rok członkowie dobczyckiego 

koła działającego przy Polskim Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów w Myślenicach. 
Miłe popołudniowe spotkanie było okazją do 
podsumowania minionego roku .

O działalności koła, ale też planach na ten 
rok opowiedziała  prezes Władysława Feliks. 

Dobczyckie koło skupia obecnie 45 członków, 
którzy nie tylko spotykają się na tradycyjnej 

noworocznej herbatce, ale korzystają również 
z oferty turnusów sanatoryjnych, czy kilku-
dniowych wycieczek m.in. do miejscowości 
uzdrowiskowych, miejsc kultu religijnego czy 
na gorące źródła. 

Nawiązując do oferty turnusów obejmują-
cej miejscowości nadmorskie, 
burmistrz Tomasz Suś zapro-
ponował podjęcie współpracy 
z emerytami z partnerskiej 
Gminy Ustka, zachęcał również 
do korzystania z bogatej oferty 
kulturalnej naszej gminy. 

Spotkanie było okazją do 
podsumowania działań Gminy 
Dobczyce, szczególnie tych, które 
pozytywnie wpływają na popra-
wę życia seniorów. Burmistrz 
przywołał tu m.in. działania 
obejmujące uruchomienie porad-
ni chirurgicznej, remont starej 
szkoły przy ul. Jagiellońskiej  
w celu utworzenia tam miejsca 
dedykowanego także seniorom 

czy reaktywację amatorskiego teatru, który już 
wkrótce ponownie zagości w Dobczycach i będzie 
ciekawą alternatywą spędzenia wolnego czasu.

tekst i fot. jota

Szkolne Przygody  
Gangu Słodziaków

Uczniowie klasy 1 z SP w Nowej Wsi uczest-
niczyli w konkursie o szkolnych przygodach 

Gangu Słodziaków.
Wychowawca przez kolejne dni czytał swoim 

uczniom przygody Słodziaków. Na pierwszym 
spotkaniu uczniowie otrzymali mini albumy 
na naklejki. Rodzice zostali poinformowani 

o akcji, w której obowiązkiem jest codzienne 
rodzinne czytanie. 

Po każdym dniu, jeśli rodzic potwierdził 
wykonanie zadania składając podpis, uczeń 
otrzymywał naklejkę oraz dodatkowo 10 pkt. 

Po 21 dniach albumy wróciły wypełnione 
naklejkami, a to oznaczało, że zadanie zostało 
wykonane. Przez cały okres w klasie odbywały 
się spotkania z książką. W trakcie zajęć wyko-

rzystano również scenariusze zajęć 
dostępne na stronie konkursu. 

Uczniowie potrafią segregować 
śmieci, wiedzą jak należy dbać  
o środowisko oraz naszą planetę.

Podczas zajęć uczniowie wraz 
z nauczycielem wykonali Magiczne 
Drzewo Słodziaków wykorzystując do 
tego gazety, papier: szary, kolorowy, 
pudełka itp.

Na zakończenie akcji uczniowie 
posadzili przy szkole 20 tui. Była to 
wspaniała akcja, która promowała 
czytanie wśród dzieci.
tekst i fot. Kazimiera Windak
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Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych

Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe 
wciąż żywe są w świadomości i lokalnej 

tradycji naszego regionu. Szansą, aby się  
o tym przekonać był Powiatowy Przegląd Grup 
Kolędniczych w Dobczycach. 

Na scenie Regionalnego Centrum Oświato-
wo-Sportowego zaprezentowało się w konkursie 

jedenaście zespołów, w tym pięć grup reprezen-
tujących gminę Dobczyce, a także gościnnie 
Grupa Kolędnicza „Z Konikiem” ze Skrzynki.

Barwnym i żywiołowym występom bacznie 
przyglądała się komisja konkursowa, w skład 
której weszły: Inka Bogucka – etnograf, Agnieszka 
Oczkowska – etnograf i Bożena Lewandowska 

– etnomuzykolog. 
Po burzliwych naradach jury zdecydowa-

ło się przyznać cztery równorzędne Nagro-
dy Główne, w postaci nominacji do udziału  
w Ogólnopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych 

„Karnawał Góralski” w Bukowinie Tatrzańskiej, 
które otrzymali: Grupa Kolędnicza „Z Turoniem”  
z Trzebuni, Grupa Kolędnicza „Pasterze” ze 
Stojowic, Grupa Kolędnicza „Herody” z Tokarni, 
Grupa Kolędnicza „Z Dziadem” z Kornatki-Burletki.

Dwie równorzędne Nagrody, w postaci 

nominacji do udziału w Ogólnopolskich Spo-
tkaniach Dziecięcych i Młodzieżowych Grup 
Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie” 
(Podegrodzie) powędrowały do: Dziecięcej Grupy 
Kolędniczej „Z Gwiazdą” z Trzebuni, Dziecięcej 
Grupy Kolędniczej „Mali Kliszczacy” – „Pasterze 
w polu” z Tokarni.

Na scenie zaprezentowały się również: Dzie-
cięca Grupa Kolędnicza „Z Maryjką” z Dobczyc, 
Dziecięca Grupa Kolędnicza „Pastuszkowie  
z Gwiazdą” z Zespołu Regionalnego Cyrniawa 
z Krzeczowa, Grupa Kolędnicza „Szopka z 
Lalkami” z Dobczyc, Grupa Kolędnicza „Paste-
rze” z Dobczyc, Grupa Kolędnicza Zagórzanie  

„Z Żydem i Turoniem” z Lubnia.
Poziom prezentacji wszystkich grup był 

niezwykle wysoki, a widowisko było wspaniałą 
okazją do poznania tradycji i obrzędów bożo-
narodzeniowych.

Organizatorem Powiatowego Przeglądu 
Grup Kolędniczych było Starostwo Powiatowe  
w Myślenicach przy współpracy z Miejsko-Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Dobczycach. 

tekst: jota
fot: Joanna Talaga, mgokis

Wraz nadejściem zimy zwiększa się  
w naszym kraju poziom zanieczyszczenia 

powietrza. Ma to głównie związek ze spadkiem 
temperatury zewnętrznej i związaną z tym 
zwiększoną aktywnością palenisk na paliwa 
stałe. 

Niemałe znaczenie ma też brak przewietrza-
nia miast i zjawisko inwersji, które to sprzyjają 
zaleganiu zanieczyszczonych mas powietrza  

w miastach. Efektem tak nakładających się na 
siebie czynników jest powstawanie tzw. smogu. 

Jednym z rozwiązań, które poprawią czystość 
powietrza w naszych domach jest zastosowanie 
oczyszczaczy powietrza, które jednak są dość 
drogimi urządzeniami. Wspomóc w tym mogą 
nas rośliny oczyszczające powietrze, które 
pomogą nam uzyskać zdrowsze warunki życia 
we własnym domu. 

Listę takich roślin stworzyła amerykańska 
NASA (Narodowa Agencja Aeronautyki i Prze-
strzeni Kosmicznej), która to przeprowadziła 
badania na wybranych gatunkach roślin i w 1989 
roku sporządziła raport, w którym umieszczono 
20 gatunków roślin. 

Oto one: epipremnum złociste, skrzydłokwiat, 
daktylowiec niski, nefrolepis wyniosły, Nephro-
lepis obliterata, zielistka Stenberga, aglaonema, 
palma bambusowa, fikus Benjamina, anturium 
Andrego, liriope szafirkowata, rapis wyniosły, 
gerbera Jamesona, dracena wonna, dracena 
deremeńska, bluszcz pospolity, wężownica 
gwinejska, dracena obrzeżona, chryzantema wie-
lokwiatowa, aloes, areka, chamedora wytworna, 
filodendron czerwieniejący, paprotka. 

Z nauki w szkole wiadomo, że podczas pro-
cesu fotosyntezy rośliny pobierają z powietrza 
dwutlenek węgla, a oddają niezbędny nam do 
życia tlen, w czym w znacznym stopniu, popra-
wiają jakość powietrza w domu. Dodatkową 
właściwością roślin oczyszczających powietrze 
jest neutralizowanie przez nie metali ciężkich 
(miedź, ołów, cynk i kadm) i odfiltrowywanie 
lotnych związków organicznych (m.in.: formal-
dehydu, benzenu, ksylenu, toluenu, amoniaku). 
Oczywiście należy zaznaczyć, że badania prze-
prowadzone były w specyficznych warunkach 
laboratoryjnych i gatunki nie ujęte w tym wykazie 
też pozytywnie wpływają na jakość powietrza 
w naszych domach. 

Oczywiście jedna paprotka nie poprawi 
nam stanu powietrza w mieszkaniu, ale już 
większa ilość roślin zapewne sprawi, że będzie 
ono lepsze. Należy również nadmienić, że część 
tych gatunków jest niebezpieczna dla dzieci  
i zwierząt z racji posiadania w swoim składzie 
trujących substancji. Warto jednak wypełnić 
mieszkanie roślinami oczyszczającymi powietrze, 
aby polepszyć komfort naszego codziennego życia.

Jacek Kozubek
fot. ekologia.pl

Rośliny doniczkowe 
oczyszczające powietrze 

Hej Kolęda, Kolęda
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Nieodpłatna pomoc prawna
Od stycznia 2020 w Urzędzie Gminy i Mia-

sta Dobczyce (na parterze) działa punkt 
pomocy prawnej. Obsługiwany jest przez 
adwokatów wyznaczonych przez Okręgową 
Radę Adwokacką w Krakowie, którzy świadczą 
usługi nieodpłatnie. Z porad będzie mogła 
skorzystać każda osoba fizyczna, która złoży 
pisemne oświadczenie o braku możliwości 
poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Rejestracja wizyty

Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne pora-
dy odbywa się wyłącznie telefonicznie według 
kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu pod 
numerem Starostwa Powiatowego w Myśleni-
cach 012/274 97 59 w godzinach pracy Urzędu.  
W ramach telefonicznej rejestracji podana godzi-
na jest godziną planowaną i może ulec zmianie.

Kobiecie, która w jest w ciąży, udzielenie 
nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza 
kolejnością

Co do zasady porady udzielane są osobiście 
przez profesjonalnych prawników (adwokatów 
i radców prawnych) w wyznaczonych punktach. 
Wyjątek stanowi usługa świadczona osobom 
ze znaczną niepełnosprawnością ruchową (np. 
obłożnie chorym), które nie mogą stawić się w 
punkcie osobiście oraz osobom doświadczają-
cym trudności w komunikowaniu się (np. głu-
choniemym). Osobom tym może być udzielana 
nieodpłatna pomoc także poza punktem albo np. 
przez telefon. Regulacja ta ma na celu dotarcie 
z pomocą do grup z ograniczoną możliwością 
kontaktu z udzielającymi porad w punktach.

Z ważnych powodów kolejność udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej może ulec zmianie. 

Harmonogram przyjęć w ramach nieodpłat-
nej pomocy prawnej: pn. od 10 do. 14; wt.- czw.: 
14-18, pt.: 8-12.
Zakres udzielania nieodpłatnej pomocy 
prawnej

W zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej 
mieszczą się: poinformowanie osoby fizycz-
nej o obowiązującym stanie prawnym oraz 
przysługujących jej uprawnieniach lub spo-
czywających na niej obowiązkach, w tym  

w związku z toczącym się postępowaniem przy-
gotowawczym, administracyjnym, sądowym 
lub sądowoadministracyjnym lub wskazanie 
sposobu rozwiązania powstałego problemu 
prawnego lub sporządzenie projektu pisma,  
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się 
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym  
i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-

-administracyjnym – w takim przypadku praw-
nik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej 
może sporządzić projekt pisma o zwolnienie 
od kosztów sądowych lub ustanowienie pełno-
mocnika z urzędu w postępowaniu sądowym 
lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, 
doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego  
w postępowaniu sądowo-administracyjnym 
oraz poinformowanie o kosztach postepowania 
i ryzyku finansowym ze skierowaniem sprawy 
na drogę sądową.
Zakres udzielania nieodpłatnego porad-
nictwa obywatelskiego i mediacji

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obej-
muje działania dostosowane do indywidualnej 
sytuacji osoby uprawnionej, której celem jest 
podniesienie świadomości tej osoby o przysłu-
gujących jej uprawnieniach lub spoczywających 
na niej obowiązkach. Ma za zadanie udzielić 
wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu pro-
blemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie 
wspólnie z osobą uprawnioną planu działania 
i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne porad-
nictwo obywatelskie obejmuje w szczególności 
porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu 
spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia 
społecznego.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, 
w których: sąd lub inny organ wydały posta-
nowienie o kierowaniu sprawy do mediacji lub 
postępowania mediacyjnego; zachodzi uzasad-
nione podejrzenie, że w relacji stron występuje 
przemoc.

Więcej informacji na stronie Powiatu Myśle-
nickiego – www.myslenicki.pl w zakładce Nie-
odpłatna pomoc prawna.

ugim

Dotacje dla klubów  
sportowych na rok 2020

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przyznał 
dotacje na 2020 rok dla klubów sportowych 

na realizację działań z zakresu sprzyjania 
rozwojowi sportu. 

W sumie na ten cel przeznaczono 308 
tys. zł, a beneficjentami zostało sześć klubów  
z gminy Dobczyce.

Dotację otrzymali:
KS Raba Dobczyce – 136 000 zł
LKS Rokita – 47 000 zł
LKS Dziekanovia – 49 000 zł
LKS Iskra – 27 500 zł
UKS Orzeł – 33 000 zł
KS Futbol Brzączowice – 15 500 zł.

ugim

Dni Dobczyc sprzed lat  
- apel do Mieszkańców

W związku z przygotowaniami do tegorocz-
nych Jubileuszowych XXV Dni Dobczyc, 

poszukujemy materiałów – plakatów, zdjęć, 
nagrań filmowych z Dni Dobczyc organizowanych 
w latach 1995-2010. 
Materiały te posłu-
żą do przygotowania 
filmowej retrospekcji 
z minionych imprez.

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

– 15:30; pt. 7:30 – 14:00) lub w biurze MGOKiS 
w Dobczycach (ul. Szkolna 43). Udostępnione 
materiały zostaną skopiowane/zeskanowane,  
a oryginały oddane zostaną właścicielom.

ugim

W związku z obchodami Światowego Dnia 
Chorego 11 lutego Gabinety Lekarskie  

w Dobczycach (Rynek 19) organizują akcję 
badań dla dzieci, w ramach której będzie moż-
na wykonać nieodpłatnie badanie USG płuc 
oraz skorzystać 
z porady pulmo-
nologa dziecięce-
go - doktor Emilii 
Jakubowskiej.

Aby sko-
rzystać z akcji, 
należy wcześniej 
zarejestrować się 
telefonicznie pod 
numerem 533 32 
32 11. Rejestracja telefoniczna w ramach tej 
akcji będzie aktywna tylko w czwartek 6 lutego 
2020r. w godzinach od 15. do 16. Ilość miejsc 
ograniczona.

Badanie ultrasonograficzne płuc jest metodą 
nieinwazyjnego, bezpiecznego obrazowania, 
mającą ugruntowaną pozycję w pulmonologii 
obok badania RTG i tomografii komputerowej. 
W pewnych sytuacjach klinicznych jest świet-
nym narzędziem służącym do monitorowania 
leczenia. Stanowi również uzupełnienie badania 
RTG w podstawowej diagnostyce chorób dolnych 
dróg oddechowych

Badania profilaktyczne  
dla dzieci

Nie bój się użyć defibrylatora – on ratuje życie

Wiele osób obawia się udzie-
lenia pierwszej pomocy, 

wydaje nam się, że nie damy rady. 
Należy wiedzieć, że od naszej 
szybkiej reakcji, pomocy zależy 
czyjeś życie. W takich wypadkach 
warto też użyć defibrylatora, 
przenośnego i łatwego w obsłudze 
urządzenia.

Defibrylator to urządzenie, 
które interpretuje EKG i decyduje  
o tym czy dokonać defibrylacji, czyli 
czy przepuścić prąd przez serce. 

AED komunikuje się z nami 
w języku polskim i wydaje nam 
polecenia. Pomaga nam prowadzić 
czynności ratunkowe od momentu 
uruchomienia.

Badania pokazują, że dokonanie defibrylacji 
w ciągu pierwszych 3 minut od zatrzymania 
krążenia jest skuteczne w 90 procentach.

Urządzenie informuje nas krok po kroku, 
jak go używać i pomagać osobie poszkodowanej 

– nie bójmy się go użyć. 

Przypominamy że na terenie naszej Gminy 
urządzenia są dostępne w 3 lokalizacjach: Budynek 
Urzędu Miasta, Budynek Regionalnego Centrum 
Oświatowo Sportowego, budynek Specialmed 
(wewnątrz), budynek OSP w Kornatce.

Marcin Kęsek
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Podsumowując pierwszy rok pracy na 
stanowisku Burmistrza Gminy i Miasta 

Dobczyce, pragnę przedstawić sytuację 
finansową gminy w momencie objęcia urzę-
du, a także założenia wieloletniej prognozy 
finansowej. W swoich wstępnych słowach 
po wyborach informowałem, że zwołam 
konferencję prasową i poinformuje Pań-
stwa o zastanej sytuacji finansowej gminy. 
Stwierdziłem jednak, że po roku pracy  
w urzędzie, łatwiej będzie przedstawić obraz 
finansów gminy.

W kampanii wyborczej w 2018 roku, 
mogliśmy się dowiedzieć z materiału wybor-
czego mojego poprzednika, że „Gmina  
i Miasto Dobczyce są w doskonałej kondycji 
finansowej.” Dzisiaj mogę powiedzieć o braku 
wyartykułowania informacji w materiałach 
wyborczych, że już wtedy planowano zacią-
gnięcie dużych kredytów przez gminę. Piszę  
o tym, gdyż chciałbym, aby mieszkańcy naszej 
gminy wiedzieli o sytuacji finansowej gminy 

„teraz i na najbliższe lata”. Ta informacja jest 
ważna, dlatego że kiedyś i ja będę zapewne 
oceniany z wykonanej pracy. 

Kredyty – plany już wcześniej zapisane
Mój poprzednik zaproponował do porząd-

ku obrad na sesję w dniu 7 listopada 2018r., 
projekt uchwały na zaciągnięcie kredytu 
opiewającego na kwotę 10 mln zł. 

Analizując program sesji zwołanej na 
7 listopada 2018r., zdziwił mnie projekt 
uchwały dotyczący zaciągnięcia kredytu 
w kwocie 10 mln zł! Dostrzegłem także, że 
spłata tego kredytu planowana jest na lata 
2021-2023, czyli na lata, kiedy przyjdzie mi 
urzędować. Zwróciłem się zatem pismem 
do urzędującego wtedy Burmistrza Gminy 
i Miasta Dobczyce z prośbą, o rozłożenie 
rat spłaty kredytu w terminie dłuższym niż 
zaplanowano, uznając że termin jest krótki 
i może mieć wpływ na realizację zadań  
w trakcie kadencji 2018-2023.

Tuż przed sesją Rady Miejskiej w Dobczy-
cach w dniu 7 listopada 2018 r., rozmawiano 
ze mną jako „Burmistrzem Elektem”, o moich 
uwagach co do uchwały planowanego kredytu. 
Ostatecznie Rada miejska podjęła uchwałę 
nr LVII/413/18 w sprawie zaciągnięcia kre-
dytu długoterminowego na sfinansowanie 
planowanego w latach 2018-2019 deficytu 
budżetu Gminy Dobczyce w kwocie 4 mln 
900 tyś. zł., ze spłatą na lata 2021-2024. 
Ostatecznie zaciągnięto 3 mln zł.

W uchwale budżetowej na 2019 rok 
zaplanowano kredyt w wysokości 20 276 
694,81zł. jako wkład własny do realizowa-
nych projektów unijnych.

Ze względu na kontynuację zadań inwe-
stycyjnych w 2020 r. przewidzianych do 
realizacji w 2019 r. oraz po urealnieniu planu 
dochodów i wydatków w 2019 r., ostatecznie 
zaciągnięty został kredyt długoterminowy 
w wysokości 9 000 000,00 zł.

W uchwale budżetowej Gminy i Miasta 
Dobczyce na 2019 rok przyjętej uchwałą Nr 
III/27/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 
28 grudnia 2018 r. nie zostały zaplanowane 
środki finansowe na kontynuacje budowy 

Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach.  Ze 
względu na poniesione już nakłady finansowe, 
które na dzień 31.12.2018 r. zamknęły się 
kwotą 5 309 116,48 zł oraz na duże ryzyko 
związane z niszczeniem niezakończonej 
inwestycji podjąłem decyzję o kontynuowa-
niu budowy szkoły. 

Należy wspomnieć, że po przeczytaniu 
materiału w jednej z gazet w 2018r., można 
było  odnieść wrażenie, że na dokończenie 
szkoły w Dziekanowicach zostaną przezna-
czone środki, ze sprzedaży budynku w 2018 
roku po byłej szkole rolniczej (tj. 3,6 mln zł. 
). Jak się okazało w projekcie budżetu na 
2019r. , który został przedstawiony przez 
poprzednie władze do RIO w Krakowie do 
15 listopada 2018r., na kontynuację budowy 
szkoły w Dziekanowicach zaplanowano 
niespełna ponad 140 tys. zł.! 

W styczniu 2019 roku podjąłem działania, 
aby uzyskać środki na kontynuację budowy 
szkoły w Dziekanowicach. Za pośrednictwem 
Wojewody Małopolskiego, otrzymaliśmy  
z rezerwy do dyspozycji Premiera, środki  
w wysokości 3 500 000,00 zł. Koszty realiza-
cji tegoż zadania według podpisanej umowy 
to 14,5 mln zł! Oznacza to, że w sumie ten 
budynek będzie kosztował gminę ponad 
20 mln zł nie uwzględniając budowy sali 
gimnastycznej. Przyznam, że osobiście 
mam swoje krytyczne zdanie co do wyboru 
projektu tego obiektu. Obecnie wykonujemy 
wiele przeróbek, aby dostosować szkołę do 
teraźniejszej sytuacji, gdyż projekt liczy 
kilka lat. Oddanie do użytkowania szkoły 
planowane jest w bieżącym roku. Nie ulega 
wątpliwości, że dzieci w Dziekanowicach 
mają trudne warunki do nauki.

W odpowiedzi na prośby mieszkańców, 
przedstawiam sytuację finansową gminy: 

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finanso-
wą sporządzoną na lata 2020-2029 przyjętą 
uchwałą Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej  
w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2019 roku:

- zadłużenie Gminy Dobczyce wg stanu 
na dzień 31 grudnia 2017 r. zamknęło się 
kwotą 14 360 666,27 zł.

- zadłużenie Gminy Dobczyce wg stanu 
na dzień 31 grudnia 2018 r. zamknęło się 
kwotą 12 387 974 zł.

- zadłużenie Gminy Dobczyce wg stanu 
na dzień 30 września 2019 r. wyniosło 26 
343 974. Natomiast zadłużenie na dzień 
31 grudnia 2019 r. zamknęło się kwotą 16 
977 974 zł.

Zwiększenie poziomu zadłużenia wyni-
ka z konieczności zabezpieczenia środków 
finansowych na realizację inwestycji roz-
poczętych w 2018 r., a kontynuowanych  
w latach 2019-2020.

Konkludując pragnę dodać, że oczywistym 
jest fakt, że aby gmina mogła się rozwijać 
oraz korzystać ze środków zewnętrznych, 
musi posiadać swój wkład finansowy. Wtedy 
oczywiście zaciąga się kredyty oraz korzysta 
z pożyczek oraz środków własnych. Niemniej 
jednak uważam, że na koniec kadencji win-
no się przedstawiać społeczności lokalnej, 
aktualną sytuację finansową gminy „na 
teraz i na najbliższe lata”. 

Nie ulega wątpliwości, że mieszkańcy 
oczekują rozwoju, realizacji nowych pomy-
słów. Nie oznacza to jednak, że musimy 
przystępować do wszystkich projektów, gdyż 
musimy liczyć się z kosztami na przyszłość. 
To wielka radość, kiedy pojawia się nowa 
inwestycja oraz nowe zaplecze. Musimy 
jednak analizować możliwości i koszty, które 
będzie ponosić gmina, czyli my wszyscy. 

Zapewne gmina, jak każda inna, nadal 
będzie zaciągać kredyty oraz będzie je 
spłacać. Musimy także wiedzieć, że środki 
z UE w nowym rozdaniu będą mniejsze,  
a dofinansowania będą niższe „procentowo”. 
Mieszkańcy mimo rozwoju naszej gminy, 
wciąż oczekują standardów takich jak dobra 
droga, chodnik czy kanalizacja. Staramy się 
i nadal będziemy się starać. 

Mam ogromną satysfakcję, że konse-
kwentnie realizujemy zapisy programu 
wyborczego, który prezentowałem ubie-
gając się o urząd Burmistrza. Wystarczy 
wspomnieć podjęcie działań mających na 
celu uruchomienie poradni chirurgicznej, 
wprowadzenie wsparcia finansowego dla 
młodych rodziców, uruchomienie stanowiska 
urzędniczego do współpracy ze stowarzy-
szeniami, wydłużenie czasu pracy urzędu  
w poniedziałek, podjęcie działań zmierza-
jących do uruchomienia Środowiskowego 
Domu Samopomocy, podpisanie umowy 
partnerskiej z Ustką czy działaniami zmie-
rzającymi do ponownego uruchomienia  
w Dobczycach teatru amatorskiego. Cieszę 
się, że udało się nam pozyskać środki na 
modernizację budynku dawnej „Chirany”. 

Wielką radością jest dla mnie, że Władysław 
i Kazimierz Kowalscy zostali uhonorowani 
nadaniem imienia „Braci Kowalskich” jednej 
z ulic a rondo w Dobczycach uzyskało nazwę 

„Rondo 100-lecia odzyskania niepodległości 
Polski”. Dużą niespodzianką dla mieszkańców 
i turystów było uruchomienie regularnych 
rejsów po Jeziorze Dobczyckim , co udało 
się zrealizować dzięki współpracy MPWiK  
w Krakowie, PGW „Wody Polskie” oraz 
Gminy i Miasta Dobczyce.

Reasumując chciałbym podziękować 
Radzie Miejskiej za współpracę i szacunek 
oraz za to, że potrafimy ze sobą współpra-
cować, mimo iż czasami różnimy się zda-
niami. Słowa podziękowania kieruję na ręce 
Pani Wiceburmistrz Edyty Podmokły, Pani 
Skarbnik Antoniny Trojan, Pani Sekretarz 
Małgorzaty Góralik – Piętki oraz wszystkich 
pracowników urzędu i jednostek podległych. 
Dziękuję sołtysom oraz wszystkim służ-
bom pomocowym na czele ze strażakami 
ochotnikami. 

Dziękuję księżom, stowarzyszeniom, fun-
dacji, a także mieszkańcom za współpracę, 
dobre słowo ale i motywację. Wychodzę z 
założenia, że współpraca buduje wielkie rzeczy 
a my ich mamy jeszcze wiele do zrobienia. 
Burmistrzem się bywa, a człowiekiem się 
jest i pozostanie.

Tomasz Suś
Burmistrz 

Gminy i Miasta Dobczyce

Szanowni mieszkańcy Gminy i Miasta Dobczyce
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w kręgu kultury

Kolędowanie ze Szkołą Muzyczną

Wspólne kolędowanie to już tradycja Szkoły 
Muzycznej w Dobczycach. Uczniowie  

i nauczyciele zapraszają na ten wyjątkowy 
koncert rodziców oraz wszystkich mieszkań-
ców gminy. Radosne kolędowanie roznosi się 

po całym RCOS.
We wspólnym koncertowaniu licznie wzięła 

udział publiczność, która nagrodziła występ 

uczniów i nauczycieli gromkimi brawami. 
Koncert poprowadzili członkowie Samorządu 
Uczniowskiego.

W wykonaniu uczniów można było usłyszeć 
kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne, te bardzo 

popularne oraz mniej 
znane. Chór szkolny 
pod dyrekcją Magda-
leny Chruścińskiej-

-Chryczyk wykonał, 
wspólnie z zespołem 
smyczkowym, pasto-
rałkę „Dobrze żeś się 
Jezu pod Giewontem 
zrodził”. Młodsze 
klasy, przygotowane 
przez Karolinę Vogt, 
zaśpiewały pastorałkę 

„W tej kolędzie” oraz 
piosenkę „Biała szafa”. 
Uczniowie śpiewali  
z wielką pasją i zaan-
gażowaniem. 

Klasa III sześcioletniego cyklu nauczania 
wykonała świąteczny taniec do muzyki Piotra 
Czajkowskiego. Dyrektor Magdalena Irzyk złożyła 

wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom 
życzenia wesołych i spokojnych świąt. Koncert 
zakończył się małą niespodzianką, pastorałką 

„Tylko jedna jest taka noc” w wykonaniu sióstr 
Magdaleny i Oli Szczygieł, a towarzyszyły im 
obój i wiolonczela. Na zakończenie koncertu 
na wszystkich czekały słodkości.
Kolędowanie u Matejków

Prawie 50 młodych muzyków pod okiem 
swoich mistrzów wystąpiło w noworocznym 
koncercie kolęd w Krakowie. Koncert rozpo-
czął 8. sezon muzykowania Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Dobczycach u Matejków. 

Koncert poprowadziła dyrektor szkoły 
Magdalena Irzyk. Na scenie wystąpili soliści, 
zespoły kameralne, szkolny chór Vox Coelestis 
oraz orkiestra smyczkowa.

Tradycją Domu Matejki było wspólne muzy-
kowanie, gdyż ojciec artysty Franciszek był 
nauczycielem muzyki. Sam Jan Matejko zyskał 
również gruntowne przygotowanie w tym zakresie. 

Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli Kazuko 
Tsuji, Karoliny Vogt, Magdaleny Chruścińskiej-

-Chryczyk i Tomasza Polaka zaprezentowali 
wiele pięknych kolęd. W połączeniu z muzyką 
graną na żywo dało to niezapomniany koncert, 
który publiczność nagrodziła gromkimi brawami.

tekst i fot. SM Dobczyce

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami

Od morza, plaż po szyty Tatr (dosłownie) 
kwestowali 12 stycznia wolontariusze 28. 

Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Nie inaczej było w gminie Dobczyce, gdzie 

na ulicach miasta, czy przy kościołach, spotkać 
było można zarówno młodszych, jak i starszych 

wolontariuszy, którzy za każdy datek odwdzięczali 
się wspaniałym uśmiechem i tradycyjnym czer-
wonym sercem wielkiej, rozśpiewanej, Orkiestry. 

Kwestujący w gminie Dobczyce wolontariu-
sze zebrali niebagatelne kwoty - 25 078,78 zł  
w mieście Dobczyce, gdzie kwestowali uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach, zuchy 
10. Myślenickiej Gromady Zuchowej „Mini Kin-
derki” oraz harcerze z 9. Myślenickiej Drużyny 
Starszoharcerskiej. Kwotę 4 272,72 zł udało 
się zebrać Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej  

z Sierakowa, która w Dziekanowicach kwestowała 
wspólnie z zuchami  10. Myślenickiej Gromady 
Zuchowej „Mini Kinderki”. 

Kwestujących nie brakowało również  
w pozostałych miejscowościach gminy Dobczy-
ce, jednak byli to wolontariusze odwiedzający 
różne gminy, stąd niemożliwe jest podanie 
zebranych kwot.

W tym roku dochód z Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy przeznaczony zostanie na 
zakup najnowocześniejszych urządzeń dla rato-
wania życia i zdrowia dzieci z zakresu chirurgii 
ogólnej, kardiochirurgii czy neurochirurgii. 

Ostateczna kwota zebrana w 28. Finale 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie 
znana w marcu. 

jota
Fot. SP nr 2

Jasełka w Brzezowej

Czas bożonarodzeniowej radości to okazja 
do opowiedzenia najpiękniejszej historii 

o miłości, nadziei, spełnieniu.
Wyjątkowe jasełka, z różnymi nawiązaniami, 

grywane są w tym czasie przez szkoły, przedszko-
la, a także grupy parafialne, w których młodzi 
ludzie realizują swoje aktorskie pasje. 

Nie inaczej było w Brzezowej. Tutejsza grupa 
parafialna, działająca przy kościele Bożego Miło-
sierdzia w Kornatce, po raz kolejny wystawiła 
ztukę o historii narodzenia. W przedstawieniu 
ujawniło się aktorskie zacięcie mieszkańców 
Brzezowej i Kornatki. 

Historia opowiedziana z humorem, wzboga-
cana muzyką i śpiewem, przeniosła zebranych 
w czasy narodzenia Jezusa. 

Całość poprowadziła sołtys Brzezowej, 
Marzena Dominik.

W jasełkach wystąpili:
Maryja i Józef: Hiacynta Paluch i Szymon Czyrnek,
Królowie: Albert Paluch, Kacper Dominik  
i Marek Klimala, 
Archaniołowie: Gabriel - Zuzia Klakla, Michał  

- Wiktoria Duda oraz Rafał - Gosia Duda
Pasterze: Filip Braś, Bartłomiej Dominik, Hubert 
Paluch, Marcin i Andrzej Klimala, Piotrek  
i Hubert Kowalczyk. 

W pozostałych rolach wystąpili: Jagna 
(gosposia Heroda) - Magdalena Klakla, Herod  

- Maksymilian Braś, hetman - Dariusz Krawczyk, 
Diabeł - Konstancja Braś, diabełki: Michał Nowak 
i Oliwia Stróżak, Żyd - Szymon Piwowarczyk. 
Narrację spektaklu prowadziła Magdalena Braś. 

Anielski chór: Magda Duda, Gabriela Kowal-
czyk, Agata Klimala, , Anna Wadyl, Agnieszka 
Nowak, Ewa Braś, , Agnieszka Wadyl.

Zespół: Gabriela Kowalczyk i Magdalena 
Czyrnek (skrzypce), Krzysztof Leśniak (akordeon), 

Nagłośnienie: Wiesław Zięba
Scenografia: Włodzimierz Piwowarski  

i Damian Czamara. 
Reżyserem jasełek była Konstancja Braś.

Red.
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Kominki, nagrobki, parapety,
 schody marmurowe 

tel. 601 958 378

Kontakt w sprawie reklam w Tapecie:

Marcin Kęsek, tel. 12/372-17-01

adres e-mail: mkesek@dobczyce.pl
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u Tischnera

Centrum Kształcenia Zawodowego  
- start w lepszą przyszłość

Centrum Kompetencji Zawodowych (CKZ) to 
projekt, który realizowany jest w Zespole 

Szkół od 2017 roku. Jego celem jest podniesienie 
kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli 
w branży E – Elektryczno – Elektronicznej

Dzięki projektowi w ZS w ciągu dwóch lat 
(2017-20919) wykonane  zostały prace adapta-
cyjne w pracowniach. Przeprowadzona została 
adaptacja pomieszczeń dla nowych pracowni 
technicznych: pracowni instalacji elektrycznych 

i elektronicznych, którą doposażono w specjali-
styczne stoły oraz sprzęt laboratoryjny służący 
do montażu badań i eksploatacji, a także zestawy 
komputerowe i sprzęt multimedialny; pracowni 
automatyki i mechatroniki, którą doposażono 
w sprzęt do programowania sterowników PLC 
oraz stanowisko laboratoryjne do montażu, 
badań i eksploatacji urządzeń hydrauliki siłowej.

Ważnym założeniem projektu, którego 
pomysł przedłożyli Starostwu Powiatowemu, 
beneficjentowi projektu, nauczyciele dobczyc-
kiego Tischnera, było doskonalenie zawodowe 
i podnoszenie kompetencji nauczycieli. Dzięki 
temu możliwe było ukończenie: studiów pody-
plomowych na AGH związane z elektroniką 
stosowaną przez dwie osoby; kursu programo-
wania sterowników PLC (2 osoby); kursu obsługi 
urządzeń monitoringu IP(2 osoby); kursu obsługi 
urządzeń alarmowych (3 osoby).

Kursy i szkolenia odbyli także uczniowie.  
W ramach projektu mogli odbyć je za darmo - 
takie same szkolenia poza szkołą to poważny 

wydatek z budżetu domowego. W ramach tychże 
odbyły się: programowanie sterowników PLC, 
automatyka budynkowa, prawo jazdy kat. B, 
obsługa wózków jezdniowych silnikowych,  
uprawnienia SEP (eksploatacja urządzeń do 
1kV), spawanie metodą MAG, zastosowanie 
sterowników programowalnych w systemach 
automatyki, programowanie platformy elektro-
nicznej Arduino, projektowanie urządzeń z wyko-
rzystaniem oprogramowania AUTOCAD, montaż 

instalacji elektrycznych  
i elektronicznych,  język 
obcy zawodowy angiel-
ski/niemiecki.

W tych pozaszkol-
nych formach szkole-
nia uczestniczyło 376. 
uczniów, z czego 161. 
uzyskało państwowe 
certyfikaty, potwier-
dzające uzyskanie kwa-
lifikacji i podniesienie 
kompetencji. Uczniowie 
odbyli również staże 
(technikum) oraz prak-
tyki zawodowe (szkoły 
zasadnicze zawodowe i 
branżowe). 

Z tej formy doskonalenia skorzystało 72. 
uczniów. Każdy, po ukończenie stażu/prak-
tyki, otrzymał certyfikat oraz stypendium.  
W ramach tego zadania szkoła współpracowała 
z firmami: Wawel S.A., Sigma-Elektro Sp. z o.o., 
ES-System NT Sp. z o.o., Alpha Technology Sp. 
z o.o., Polimerc Sp. z o.o., ALFA Sp. z o.o. 

Ogólny budżet projektu, którego beneficjentem 
jest Starostwo Powiatowe (organ prowadzący 
ZS Dobczyce)  to 1 440 072 zł, z czego wkład 
własny powiatu (10 %) wyniósł 144 007,20 zł.

Projekt CKZ, dzięki staraniom Powiatu 
i nauczycieli Zespołu Szkół, będzie kontynu-
owany w latach 2020-2022. To bardzo ważna 
informacja, ponieważ projekt zakłada dalsze 
doskonalenie kadry nauczycielskiej i uczniów 
dobczyckiego Tischnera.

Z ramienia szkoły za realizację projektu 
odpowiada Maciej Machnicki przy współpracy 
Pawła Kniaziowskiego i Pawła Słowika.

anka
fot. ze zbiorów ZS Dobczyce

Oswoić Photona - w szkole w Stadnikach

Technologie komputerowe odgrywają coraz większe znaczenie w życiu 
nowoczesnych społeczeństw, a programowanie staje się umiejętnością, 

która pozwoli dzieciom na odnalezienie się w tej nowej rzeczywistości.
Włączenie programowania do edukacji szkolnej pozwala na lepsze 

nabycie przez uczniów umiejętności kreatywnego, świadomego i bez-
piecznego wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów  
i rozwiązywaniu problemów. 

Szkoła w Stadnikach posiada roboty edukacyjne Photony i tablety. 
Są one wykorzystywane podczas zajęć z kodowania i programowania 
dla klas 1-3. Uczą pracy w grupie i rozwijają logiczne myślenie. Photon 
to bardzo zaawansowany technologicznie robot edukacyjny, dostępny 
na rynku. Posiada całą gamę interaktywnych czujników, dzięki czemu 
stanowi świetne narzędzie dydaktyczne i doskonale urozmaica zajęcia. 

W grudniu odbyła się lekcja otwarta, podczas której wykorzystano 
roboty. Uczniowie rozwiązywali zagadki, zadania matematyczne oraz 
logiczne. Dużo emocji wzbudziło specjalne zadanie – „wyścigi Photonów”. 

A.O.; K.G.

Świąteczny czas
w Jedyneczce

Grudzień to czas magiczny i tak też spędziły 
go dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 

1 w Dobczycach. Wszystko zaczęło się 6 grud-
nia, kiedy do dzieci bryczką przyjechał długo 
oczekiwany gość - Święty Mikołaj z workiem 
pełnym prezentów.

Bardzo liczna grupa przedszkolaków uczest-
niczyła w tegorocznym Jarmarku Świątecz-
nym, uświetniając go swoim występem. Dzieci 

wyruszyły również ze świątecznymi życzeniami 
odwiedzając: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, 
Policję, Straż. Bank Spółdzielczy Szkołę Pod-
stawową Nr 1 i Nr 2, księdza proboszcza, Zespół 
Szkół Dobczyce, RCOS, Bibliotekę. Ubierały 
choinkę w kościele parafialnym własnoręcznie 
wykonanymi ozdobami oraz pochodzącymi  
z III Gminnego konkursu „Ozdoba Choinkowa”, 
organizowanego przez nasze przedszkole.

W przeddzień wigilii w przedszkolu odbyła 
się uroczysta wigilia, podczas której wszyscy 
składali sobie świąteczne życzenia, dzieląc się 
białym opłatkiem. W tym dniu mieliśmy zaszczyt 
gościć Halinę Wojtowicz, mieszkankę Brzezowej, 
gawędziarkę ludową, która przybliżyła dzieciom 
Boże Narodzenie ze swojego dzieciństwa. 

Zwieńczeniem tego uroczystego dnia był 
koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu dzieci 
z poszczególnych grup. Niespodzianką dla 
wszystkich były słodkie pierniczki upieczone 
przez panią Halinę. 

PS 1 Dobczyce
fot. ze zbiorów Przedszkola
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Anegdoty o sławnych 
ludziach (7)

Zupa selerowa

wywar z kości i warzyw
śmietana, 
2 szt. selera, 
3 jabłka, 
łyżka mąki, 
natka pietruszki
łyżka masła, sól, 
gałka muszkatołowa, 
sok z cytryny do smaku

Ilość składników dobieramy dowolnie do 
ilości wywaru i własnego uznania.

Jabłka obrać, przekroić, usunąć gniazda, 
zetrzeć na tarce o dużych oczkach, razem  
z obranymi selerami.

Następnie podsmażyć na maśle, połączyć 
z wywarem i śmietaną wymieszaną z mąką. 
Całość chwilę pogotować.

Zupę posypać posiekaną natką pietruszki  
i doprawić po swojemu.

Smacznego życzy wszystkim
Teściowa

Porada: Pamiętajmy o uzupełnianiu braku 
witaminy D, a więc jedzmy ryby i pijmy mleko.

Z przepisów Teściowej

Podczas jazdy samochodem Daniel Olbrychski 
jedną ręką prowadził, a drugą obejmował żonę. 
Zatrzymał go milicjant. 

- Obywatelu Olbrychski, obiema rękami  
– pouczył.

- No dobra – odrzekł aktor – a czym będę 
prowadził?

Adolf Dymsza opowiadał, jak podczas spaceru 
z psem (wilczurem) spotkał płaczącą staruszkę.

- Dlaczego płaczesz babciu? – spytał.
- Bo do dworca muszę iśc dziesięć minut 

drogi, a za pięć odjeżdża mój pociąg. Nie zdążę 
– skarżyła się.

- Poszczułem i zdążyła – triumfował Dymsza.

Podczas rozmowy o kobietach ktoś oświadczył, 
że kobiety mogą uczynić mężczyznę milionerem. 
Do dyskusj wtrącił się stojący obok Charlie Chaplin

- Tak, to prawda – powiedział – ale tylko 
takiego mężczyznę, który był miliarderem.

C.F.

Ludzie z pasją
Skąd to malowanie? Niekoniecznie odziedzi-

czone, choć moja mama wyszywała kora-
likami i wyrabiała na drutach piękne wzorki, 
np. jelenie. Moje dzieci z kolei wykazywały 
talenty w tym kierunku, a córka wręcz doszła 
do udokumentowanej profesji w tej dziedzinie.

Kiedy to zaiskrzyło we mnie? Co prawda 
trochę rysowałam w przeszłości, ale zawsze uty-

kałam, kiedy dochodziło do położenia kolorów. 
Może palety akwareli były zbyt blade, a może 
zwyczajnie nie miałam do tego ręki. Jednak około 
4. lat temu postanowiłam spotkać się z kolorami 
i to wręcz olejnymi, czyli bardzo wyrazistymi. 
Skorzystałam z zaproszenia Ispiny i zapisa-
łam się na warsztaty artystyczne prowadzone  
w ośrodku kultury.

Na pierwszym spotkaniu, onieśmielona 
własnymi brakami w tej dziedzinie, chłonęłam 
głównie mocne barwy ikon i odważnie malowa-
nych przez koleżanki i kolegę kwiatów i postaci. 

„Jak się do tego zabrać?” – myślałam. 
W pewnej chwili ruszyłam i zaczęłam sta-

wiać swoje ślady na płótnie. Pani Celina Frajtag 
– nasza czołowa artystka, cierpliwie pokazywała 
sztukę wodzenia pędzlem i mieszania farb. 
Pani Ania Bugaj wspierała ciepłym uśmiechem  
i dobrym słowem. 

Przepis na przelanie dzieła na płótno spro-
wadzał się na początku do prostych czynności 
skopiowania konturów wybranego obrazu mistrza, 

a potem już dużo bardziej skomplikowanego 
wypełniania szkicu kolorem. 

Z czasem poczynałam sobie coraz śmielej  
i z zapałem ukończyłam dwie prace. W między-
czasie zaczęła pojawiać się we mnie tęsknota  
i stopniowo przybliżać wizja namalowania 
kobiety, jakiejś szczególnie dla mnie ważnej. 
Ta, którą wybrałam na wzór, nie była łatwa, ale 

zdecydowanie czułam, by tę 
właśnie wyrazić na mój spo-
sób na obrazie. Dołożyłam 
własne elementy do obrazu 
i… mimo niewątpliwego 
braku perfekcji czułam, 
że spełniałam swoją wizję. 

Kolejne dwa lata przy-
niosły niewiele nowych 
prac i zauważyłam spadek 
motywacji, jaka towarzy-
szyła mi, gdy malowałam 
moją Madonnę. Koleżanki 
i koledzy byli dużo bardziej 
płodni w swoich pracach,  
a ja ociągałam się. 

Ostatecznie nastąpił 
jakiś przełom w momencie, 

kiedy przestałam myśleć o efekcie, zaczęłam 
pozwalać, by się działo. Ręka, jakby zwolnio-
na ze smyczy umysłu, wodziła pędzlem coraz 
swobodniej. Zaczęłam czuć rosnącą radość  
i powrót weny. 

Byłoby miło móc wywiesić swoje prace 
publicznie – przeszło mi kiedyś przez myśl.  
I tak się stało, dzięki inicjatywie i aplauzowi 
pani Celiny, Ispiny, gościnności Biblioteki  
i dyrekcji MGOKiS. Wspaniale jest spędzać czas 
nad płótnem, dając sobie dużo wolności wyboru 
szlaku dla pędzla. Mogę podążać za wizją kopio-
wanego artysty i cieszyć się efektami bliskości 
i wierności oryginałowi, lub skręcać w swoje 
ścieżki, kierowana własną wizją czy intuicją. 

Takie jest moje doświadczenie z uczęszczania 
na spotkania naszej grupy „Wypisz wymaluj”  
i jestem za to bardzo wszystkim wdzięczna.

Efekty, dorobek? – nie ma tego wiele, może 
około 10 sztuk, ale to dobry start. Ale co dla 
mnie ważne, to to, że nie boję się już kolorów.

Ewa Stachowska

Noworoczne spotkanie Stowarzyszenia

Noworoczne spotkanie to już tradycja  
w Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów. 

To nie tylko okazja do wspólnego kolędowania, 
ale przede wszystkim do wymiany pomysłów 
na kolejny rok działalności. 

Kolędowaniu przewodzili wokalni przed-
stawiciele stowarzyszenia. Prezes Józefa Baran 

podziękowała za liczne przybycie i przedstawiła 
informacje dotyczące działalności stowarzyszenia 
w ostatnim roku.

Burmistrz Tomasz Suś podsumował 2019 rok, 
przedstawił rozpoczęte i zrealizowane projekty 
oraz przedstawił plany i pomysły na kolejny rok. 

Podkreślił, jak ważne dla każdego społeczeń-
stwa jest doświad-
czenie seniorów. 

Prosił o dzie-
lenie się nim  
z młodszymi, gdyż, 
jak zaznaczył, jest 
to dla nich ogrom-
ną wartością, że 
mogą czerpać 
pomoc, korzystać 
i uczyć się dzięki 
poznaniu przeżyć  
i doświadczeń star-
szych pokoleń.

Tekst i foto: ps
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szlakiem pamięci

Tamten styczeń
75 lat po wojnie - pamiętamy

Ostatnie dni okupacji hitlerowskiej były 
tragiczne dla mieszkańców Dobczyc. Pod-

czas krwawej bitwy między wycofującymi się 
oddziałami niemieckimi a nacierającą armią 
radziecką ucierpiała ludność cywilna.  

Wiele osób straciło dach nad głową, doro-
bek życia, a niektórzy swoich bliskich. W tym 
roku mija 75 lat od tamtych wydarzeń. Warto 
je przypomnieć. 

Już 17 stycznia 1945 roku rozpoczęły się 
naloty bombowe, podczas których zginęli Maria 
Figlewicz, Andrzej Wątorek i Helena Pytel z ulicy 
Św. Kingi oraz Franciszek Szmidt, mieszkaniec 
ulicy Rzeźniczej. Dzień później zmarła, ranna 
w wyniku wybuchu bomby, dziesięcioletnia 
Zosia Jeż, której siostra Krysia straciła życie 

w podobnych okolicznościach we wrześniu 
1939 roku. 

Najtragiczniejsze wydarzenia rozegrały się 
w niedzielę 21 stycznia. Żołnierze niemieccy 
podpalali domy przy ulicy Górskiej i na Starym 
Mieście, strzelali do ludności cywilnej, także 
kobiet i dzieci. Siedmioletnia Marysia Krzysiak 
z ulicy Górskiej, siostra znanego w Dobczycach 
księdza Kazimierza Krzysiaka, została zastrze-

lona przez niemieckiego żołnierza. Kula, która 
ją zabiła, przestrzeliła rękę jej matce, próbującej 
osłonić dziewczynkę. Od strzału w głowę zginęła 
Helena Machajska z Przedbronia. Do piwnicy 
domu przy ulicy Przedbronie należącego do 
Franciszki Koperowej przyszedł żołnierz w nie-
mieckim mundurze. Chciał zastrzelić wszystkie 

ukrywające się tam osoby, także kobiety i dzieci. 
Uratowała ich mała dziewczynka, która uklękła 
przed nim na kolana i prosiła o darowanie życia. 

Mniej szczęścia mieli ich sąsiedzi ze Starego 
Miasta. W dniu 21 stycznia 1945 roku, około 
godziny 7. rano, hitlerowcy ostrzelali dom Elż-
biety Zapalskiej, a potem wtargnęli do środka. 
Kopali i bili przebywające tam osoby. Następnie 
zastrzelili siedmioletniego syna Zapalskiej, Jurka 
Zięcika oraz Katarzynę Bugnową i Józefa Zięcika, 
po czym skierowali się do sąsiednich domów. 
Zapalska zobaczyła przez okno, jak żołnierze 
niemieccy podpalają dom jej sąsiadów Licho-

niów. Widziała śmierć Ludwika 
Lichonia, który został zastrzelony, 
kiedy biegł do stawu po wodę do 
gaszenia pożaru. Czterej żołnie-
rze wrócili do domu Zapalskiej  
i chcieli ją zabić. Zobaczyli leżące 
na podłodze ciała trzech zamor-
dowanych osób, wśród których 
było dziecko kobiety. Ulitowali 
się nad nią i poszli. Kiedy strzały 
umilkły, Zapalska wyszła z domu. 
Okazało się, że Niemcy zastrzelili 
jeszcze dwóch jej sąsiadów: Józefa 
Pudłowskiego i Stanisława Licho-
nia. Spłonął też podpalony dom 
Karola Sternala, ale na szczęście 
nie zginął nikt z jego mieszkańców. 

Nie były to jedyne ofiary tego 
dnia. Od bomby poniosła śmierć 
Anna Cholewa z ulicy Cegielnianej 
oraz Marysia Łukasik z tej samej 
ulicy. Pocisk zabił Wojciecha Wój-
towicza oraz jego syna Andrzeja, 
a sześcioletnia Helenka Wójtowicz 
zmarła kilka dni później na skutek 
odniesionych ran. 

W tym samym dniu straciły 
życie Wiktoria Czajowska z ulicy 
Górskiej oraz Józefa Czachoń. 

Niemcy podpalili 12 domów mieszkalnych i 25 
budynków gospodarczych, od pocisków spłonęło 
18 budynków mieszkalnych i 14 gospodarczych.

O tych tragicznych wydarzeniach nie można 
zapomnieć.

Elżbieta Polończyk-Moskal
fot. ze zbiorów archiwalnych

Wojna zgasiła świece - nie zgasiła pamięci „Minęło wiele lat od czasu, kiedy żydowscy 
mieszkańcy stanowili część społeczności 

Dobczyc. Dziś jedynym śladem ich obecności 
w miasteczku są porośnięte trawą ruiny mykwy. 

Odchodzi ostatnie pokolenie, które pamięta 
żydowskich sąsiadów. Nadszedł czas, aby utrwalić 
pamięć o nich.”

To fragment wstępu do książki Elżbiety 
Polończyk-Moskal. 

W tym szczególnym miesiącu, kiedy mija 75. 
lat od wyzwolenia Auschwitz, kiedy w pamięci 
żywe są wspomnienia naszych dziadków - ich 
tragiczne losy, czas gdy tracili rodzinę i przy-
jaciół, kiedy wyzwolenie Dobczyc było dla nich 
szczęściem na chwilę, chcemy zaprosić Państwa 
na wyjątkową premierę, wyjątkowej książki.

Praca Elżbiety Polończyk-Moskal pomoże 
ocalić pamięć o dobczyckich żydach. Będzie 
to niezwykła publikacja. Ponad trzysta stron 
w dwóch językach - polskim i angielskim, nie 
zabraknie cennych fotografii i indeksów i tabeli.

Serdecznie zapraszamy - już za miesiąc,  
w RCOS. Szczegóły związane z promocją już 
wkrótce na stronach Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Red.



14

rozmaitości

TAPETA 1(201)/2020 

W dobczyckiej bibliotece

Młoda duchem, z zapałem
Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach 

to wyjątkowy zespół, który nie zwalnia 
tempa, by zadowolić swoich czytelników.  
A przecież już od dawna wiadomo, że w dob-
czyckiej bibliotece nie tylko książki czekają na 
spragnionych wiedzy i przygód.

Wystarczy wejść na chwilę, żeby się przeko-
nać, że pomysłów nie brakuje. To ważne, kiedy 
ma się na uwadze, że biblioteka w styczniu 
skończyła 71 lat.
Dynamiczna siedemdziesięciolatka – rok 
2019 w bibliotece

W Nowy Rok wkraczamy z werwą i z przytu-
pem! Minione dwanaście miesięcy było dla nas 

bardzo pracowitym czasem, pełnym wyzwań, 
nowych doświadczeń i uśmiechów. Choć sta-
tystyka nie należy do naszych ulubionych zajęć, 
a biblioteka kojarzy nam się raczej z miejscem 
spotkania z drugim człowiekiem, to jednak 
cieszą nas liczby, które udowadniają nam jak 
bardzo potrzebna jest nasza praca! 

Rok 2019 otworzyliśmy hucznie organizując 
„Galę z siedmioma niespodziankami” z okazji 
naszego Jubileuszu – 70-lecia biblioteki. Było 
to dla nas ogromne przeżycie! Zorganizowali-
śmy 27 imprez i spotkań – liczba uczestników, 
których jesteśmy w stanie policzyć (statystyka 
obejmowała wystawy) to 2339 osób. 

Zorganizowaliśmy także 103 [sic!] zajęcia 
edukacyjne w których wzięło udział 3405 osób. 
Poza tym zapraszaliśmy do siebie uczniów 
przedszkoli oraz szkół – podstawowych i gim-
nazjalnych, aby prowadzić lekcje biblioteczne  
i szkolić dzieci i młodzież. W takich spotkaniach 
uczestniczyło 571 uczniów.

Spełniliśmy marzenia tysięcy dzieci i doro-
słych czytelników zdobywając dotację 28.668 zł, 
dzięki której zrealizowaliśmy pięć twórczych 
projektów. W tym największym – Akcji Zostań 
SuperCzytelnikiem – nagrodziliśmy ponad 
550 osób!

W tym roku działaliśmy także w czte-
rech klubach: w Klubie Kulturalnego Kibica 
(zorganizowaliśmy 21 wyjazdów na mecz!),  
w Klubie Miłośników Kultury, w Klubie Nowych 
Technologii oraz w Klubie Małych i Dużych. 
Doskonaliliśmy się zawodowo przez 136 godzin 
w różnych miejscach Polski. 

To naprawdę nie wszystko, bo nasza praca 

składa się także z codziennych, mniejszych 
dokonań – obsługa, doradztwo czytelnicze, 
wpisywanie zbiorów, układnie książek na pół-
kach, ale także ciekawe rozmowy prowadzone 
z naszymi czytelnikami, wysłuchanie drugiego 
człowieka, pomoc, promowanie lokalnych arty-
stów i kultury oraz włączanie się w działania 
innych stowarzyszeń i Instytucji.

Dziękujemy, że w roku 2019 roku znów nam 
zaufaliście. Do zobaczenia w bibliotece!

IBUK LIBRA i Legimi za darmo
Lubisz korzystać z e-książek? Miejska 

Biblioteka Publiczna w Dobczycach ma dla 
Ciebie gorącą ofertę  
w środku zimy! 

Po raz kolejny dla 
naszych czytelników 
przygotowaliśmy dar-
mowe kody na cały rok 
z dostępem do LIBRA 
IBUK – wirtualnej czytelni 
Wydawnictwa Naukowego 
PWN z całodobowym  
i bezpłatnym wglądem do 
publikacji z różnych dzie-
dzin, głównie naukowych. 

Wystarczy przyjść 
do biblioteki i poprosić 
bibliotekarza o specjal-
ny kod, który umożliwi 
korzystanie z platformy.

W tym roku mamy 
także nie lada gratkę dla 
miłośników literatury, 

pragnących być na bieżąco z nowościami uka-
zującymi się na rynku wydawniczym. Jako 
biblioteka oferujemy dostęp do aplikacji Legimi 

„Czytanie bez limitu” – około 25.000 tytułów 
z różnych wydawnictw. To darmowe kody  
z miesięcznym i nieograniczonym dostępem do 
platformy czytelniczej. 

Kody będą udostępniane od 1 dnia każdego 
miesiąca i można je odebrać wyłącznie osobiście. 
Oferta jest limitowana. Szczegóły znajdują się na 
naszej stronie, a także u bibliotekarzy. Gorąco 
polecamy!

jSza

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć 

dostępność wsparcia 
dla Osób z Niepeł-
nosprawnościami, 
uruchomił System 
Obsługi Wsparcia 
(SOW) finansowa-
nego ze środków 
PFRON. 

Od 1 stycznia tego roku wniosek dotyczący 
dofinasowania turnusu rehabilitacyjnego a także 
przedmiotów ortopedycznych, zainteresowany 
dofinasowaniem ze środków PFRON może złożyć 
przez Internet.

System SOW jest obecnie wdrażany na 
bardzo szeroką skalę w jednostkach samorządu 
powiatowego nie tylko na terenie wojewódz-
twa małopolskiego, a także w całej Polsce.  
W Małopolsce do SOW przystąpiły już wszystkie 
22 powiaty.
SOW

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna 
platforma, za pomocą której osoby z niepełno-
sprawnościami, a także jednostki działające na 
rzecz tych osób, mogą elektronicznie składać 
wnioski dotyczące wsparcia finansowego ze 
środków PFRON. 

System ten umożliwia szybki i sprawny 
proces aplikowania o środki PFRON będące  
w gestii jednostek samorządowych bezpo-
średnio za pomocą systemu informatycznego. 
Jednocześnie pozwala na sprawną weryfikację 
wniosków osób indywidualnych i instytucji 
na etapie przyznawania dofinasowań i co też 
ważne badanie skuteczności wydatkowania 
środków PFRON.

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie spra-
wy drogą elektroniczną na każdym jej etapie: 
uzyskania informacji, wypełnienia wniosku, 
podpisania i złożenia wniosku, dokonania 
uzupełnień, zapoznania się ze wzorem umowy, 
rozliczenia dofinasowania.

System na bieżąco jest rozwijany i dostoso-
wywany zarówno do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami jak i realizatorów wsparcia. Nowy 
formularz wniosku uwzględnia m.in. dodatek dla 
wnioskodawcy składającego wniosek w systemie 
SOW, w związku powyższym wnioskodawca 
może otrzymać dodatek zwiększony nawet do 
kwoty 800 zł. na pokrycie kosztów kształcenia.
Profil Zaufany

Przyznana pomoc pozwoli także na pokrycie 
kosztów podpisu elektronicznego oraz ewentu-
alnego dojazdu w celu załatwienia formalności 
związanych z tym podpisem lub Profilem 
Zaufanym. 

Warto zaznaczyć, że posiadanie Profilu 
Zaufanego jest pomocne w procesie pobiera-
nia nauki. Zapewnia nie tylko bezpieczny, ale 
i darmowy dostęp do usług publicznych bez 
wychodzenia z domu. 

Profil Zaufany umożliwia korzystanie z ofe-
rowanych przez Fundusz ułatwień związanych z 
 uzyskaniem dofinasowania ze środków PFRON 
oraz innych usług on-line na wielu portalach 
urzędowych.

Zachęcamy do korzystania z możliwości 
składania wniosków bez wychodzenia z domu 
a także do kontaktu z bezpłatną infolinią pod 
numerem 800 889 777. 

Informacje można uzyskać również  
w Oddz. Małopolskim PFRON, ul. Na Zjeździe 
11, 30-527 Kraków, tel. 12 31 21 411, 12 31 2 1 416 
oraz na stronie: https://portal-sow.pfron.org.pl
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Rozbiegali 2019 rok
Liczby nie są w stanie oddać w pełni wszyst-

kich chwil, które wspólnie przeżywaliśmy, 
wszystkich trudności, którym stawialiśmy 
czoła. Z pewnością nie wyrażą naszej radości, 
gdy wkraczaliśmy na metę. 

Liczby nie namalują krajobrazów, które 

widzieliśmy, nie uzmysłowią, jak wiele wysiłku 
włożyliśmy by osiągać cele… od takich, które 
oznaczały wyjście na trening, gdy aura nie 
sprzyjała, aż po te oznaczające łamanie granic 
wytrzymałości. Z pewnością jednak liczby mogą 
przypominać o tym, co nie da się za ich pomocą 
wyrazić. A to, co da się wyrazić, budzi podziw. 

W 2019 roku spotkaliśmy się na 52. czwart-
kowych treningach (wszystkie czwartki w roku!). 

Wzięły w nich udział 602 osoby! Oznacza to, że 
średnio na trening przychodziło przynajmniej 
11 osób. Członkowie naszej grupy wzięli udział 
w 70. imprezach biegowych w roku. Podczas 
nich przebiegliśmy łącznie 2880 kilometrów! 
Startowaliśmy na dystansach od 60 metrów do 

80 kilometrów. Dwie osoby – Agnieszka i Jacek, 
zadebiutowały na dystansie maratońskim, z kolei 
w półmaratonie po raz pierwszy wystartowali 
Kinga i Paweł. W triathlonie zadebiutował Dominik. 
Choć bliższe nam bieganie, to na Majka Days nie 
mogło zabraknąć żółtych – Kamila i Mariusza.

W naszym gronie mamy Mistrzynie Polski 
Energetyków (Anna), Mistrza Polski Pracowni-
ków Bibliotek (Paweł), czy też 4. i 5. zawodnika 

Mistrzostw Polski Masters w lekkoatletyce,  
a zarazem reprezentanta Polski w Halowych 
Mistrzostwach Masters w lekkoatletyce  
w Toruniu (Tomasz). 

Zorganizowaliśmy IV Rodzinny Mini Festi-
wal Biegowy „O złotą kózkę”. W biegu i marszu 
Nordic Walking na dystansie 5 km wystartowało 
334 biegaczy i 73 chodziarzy, a w biegach dzieci 
na metę wpadło 540 osób!

Współorganizowaliśmy z grupą biegową 
Adama Czerwińskiego charytatywną imprezę 
biegową pn. „400 metrów dla Patryka”. Podczas 
tej imprezy w Wieliczce udało się zebrać na 
leczenie chłopca 15 321 zł! Pomagaliśmy także 
przy Biegu Wielkich Serc w Krakowie. 

Odwiedzaliśmy także kilkukrotnie szkoły 
i przedszkola, opowiadając o naszej biegowej 
pasji, byliśmy również gośćmi XV Gminnej 
Olimpiady Sportowej w Brzączowicach (30 
maja). Kilkoro z nas zadebiutowało w biegach 
wirtualnych. Zupełnie na luzie i bez stresu 

„wynikowego”. Brawo dla Ewy, Bogusi, Bożeny, 
Jana, Anety, Marty.

Biegowo zwiedziliśmy kilkukrotnie Kraków… 
Oprócz tego obiegaliśmy Polskę w wielu mia-
stach i miejscowościach…Oto co zwiedziliśmy 
na biegowo: Krościenko n/Dunajcem (Gorce, 
Pieniny, Beskid Sądecki), Gdynię, Bochnię, 
Białystok, Wrząsowice, Tarnów, Warszawę, 
Brzeszcze, Skałę, Skawinki, Skawinę, Zakopane, 
Mogilany, Piekary Śląskie, Baranówkę, Zbąszyń, 
Niepołomice, Wrocław, Szczawnicę, Krynicę, 
Kryspinów, Poznań, Szczecin, Rabkę-Zdrój, Łódź, 
Żywiec, Poznań, Lublin, Wadowice, Wapienne, 
Inwałd oraz za tzw. miedzą Kornatkę, Myślenice, 
Siepraw, Wieliczkę, Wiśniową.

Żółta Ekipa 
Rozbieganych Dobczyc

fot. ze zbiorów Rozbieganych

Znów pobiegamy w Dobczycach!
Cześć kochani! Tu Wasza przyjaciółka - Koza 

Basia. 
Mój festiwal miłośników biegania, aktywnego 

spędzania czasu oraz dobrej, rodzinnej zabawy 

to już tradycja w Dobczycach!
A podczas czwartej edycji Rodzinnego Mini 

Festiwalu „O złotą kózkę” nie zabraknie oczy-
wiście kozich wyzwań dla tych najmłodszych 
 i dla tych trochę starszych, dla tych najszybszych  
i tych, którzy delektują się każdą chwilą pod-
czas biegu oraz dla tych, którzy radość czerpią 
z marszów Nordic Walking! 

Jeśli któraś z powyższych grup pasuje do 
Ciebie, to jedno jest pewne: musisz być ze mną 

31. maja w Dobczycach! 
Bo w tej „grze” nie ma przegranych - tu każdy 

przekraczając linię mety jest zwycięzcą - każdy 
czuje, że sięgnął niemożliwego i osiągnął swój 

wymarzony cel!
Moja oferta IV 

Rodzinnego Mini Festi-
walu Biegowego pozostaje 
bez zmian, a to znaczy, że 
jest wyborna. Zapraszam 
dzieci w wieku do 13 lat 
do udziału w biegach 
na dystansach 100 do 
500 m, które dostarczą 
niesamowitą porcję wra-
żeń i emocji, miłośników 
sportu w każdej formie do 
przebycia 5 kilometrów 
malowniczymi zakątkami 
Dobczyc oraz zwolen-
ników marszów Nordic 
Walking! 

Zapisy ruszyły 31 stycznia!
Śledź wydarzenie oraz stronę, żeby nie 

umknęły Ci żadne wiadomości, które będę miała 
do przekazania. 

A szczegółowe informacje znajdują się na 
stronie internetowej moich przyjaciół, którzy 
będą mi pomagali: www.rozbiegane.dobczyce.
pl/nasz-bieg Tam znajdziecie regulamin imprezy.

Do zobaczenia w rozbieganych Dobczycach! 
Wasza Koza Basia

Świetny rok Futbolu

Szkółka piłkarska Futbol Brzączowice ma za 
sobą bardzo udany rok. Drużyna młodzików 

klubu, po raz pierwszy w historii piłki dziecięcej 
w Brzączowicach, awansowała do Myślenicko 

– Wielickiej I Ligi Młodzików, gdzie zagrają 
m.in z Puszczą Niepołomice. 

Koniec roku to również liczne sukcesy innych 
drużyn klubu - najwyższe miejsca na turniejach 
halowych rocznika 2011, 2009 m.in w turnieju 
Jurajski Cup w Piekarach, gdzie wychowankowie 
Futbolu pokazali poziom nieosiągalny dla kilku 
krakowskich zespołów.

Najważniejszym momentem roku dla Fut-
bolu jest jednak bez wątpienia przyznanie przez 
PZPN „Brązowej Gwiazdki” w procesie Certy-
fikacji Szkółek Piłkarskich. Klub z Brzączowic, 
jako jedyny z gminy Dobczyce, otrzymał to 
wyróżnienie. 

W całej Małopolsce, spośród kilkuset apli-
kujących szkółek, tylko 40 pozytywnie przeszło 
proces weryfikacyjny na brązową gwiazdkę. To 
pokazuje, w jak elitarnym gronie znalazła się 
szkółka z Brzączowic.

W nowym roku Klub planuje w dalszym 
ciągu rozwijać swoją działalność. Powstają nowe 
grupy, wśród trenujących są również dziewczynki. 

Zapraszamy na nasz fanpage: Futbol.brza-
czowice lub na stronę www.laczynaspilka.pl 
gdzie w zakładce certyfikowane szkółki można 
znaleźć klub z Brzączowic i zapoznać się z jego 
ofertą i harmonogramem zajęć zatwierdzonym 
przez PZPN.

Futbol Brzączowice
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