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W trakcie uroczystej gali, która odbyła 
się we wrześniu w Wiśle, podczas 

Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów 
Polskich, wręczono nagrody dla najlepszych 
powiatów i gmin. 

Wśród laureatów znalazła się Gmina 
Dobczyce, która w kategorii gmin miejskich 
i miejsko-wiejskich uplasowała się na wyso-
kim 5. miejscu w kraju. 

Jury składające się z ekspertów opiniuje 
samorządy według kryteriów ujętych w dzie-
sięciu grupach tematycznych, by następnie 
wybierać najlepsze, najbardziej rozwojowe 

samorządy.
- Wysokie wyniki Gminy Dobczyce, na 
które zapracowało wiele osób i instytucji, 
a także mieszkańcy gminy, bardzo mnie 
cieszą. Gmina Dobczyce po raz pierwszy 
została wyróżniona w tym rankingu, zaj-
mując miejsce w najlepszej piątce. To nie 
tylko powód do radości, ale też ogromna 
dawka motywacji do dalszej pracy - mówi 
burmistrz Tomasz Suś.

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to 
bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony 

przez Związek Powiatów Polskich. 
Laureaci typowani są w podziale na: 

powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty 
od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty 
powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na 
prawach powiatu; gminy miejskie i miej-
sko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Oceniając JST, eksperci ZPP wydają 
opinię według wielu kryteriów ujętych  
w dziesięciu grupach tematycznych takich 
jak: działania proinwestycyjne i proroz-
wojowe; rozwiązania poprawiające jakość 
obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania 

jednostki samorządu terytorialnego; roz-
wój społeczeństwa informacyjnego; rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie 
systemów zarządzania bezpieczeństwem 
informacji; promocja rozwiązań z zakresu 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspie-
ranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; 
promocja rozwiązań ekoenergetycznych  
i proekologicznych; współpraca krajowa  
i międzynarodowa; działania promocyjne.

jota
fot: Krzysztof Siekielski (www.zpp)

Gmina Dobczyce piąta w Polsce
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Ponad tysiąc zawodników na starcie Majka Days

Pogórze Wielickie po raz kolejny stało się 
areną, a Dobczyce sercem, wyjątkowego 

wyścigu kolarskiego Majka Days. 
Może nie przy wymarzonej pogodzie, 

ale za to z niespotykaną energią, na starcie 
stanęło w sumie ponad tysiąc kolarzy. Do 
Dobczyc zjechali z całej Polski, by móc stanąć 
ramię w ramię z Rafałem Majką – medalistą 

olimpijskim z Rio, najlepszym „góralem” 
Tour de France, członkiem zawodowej grupy 
kolarskiej UAE Team Emirates.

Wszystkich przybyłych gorąco powitał 
Tomasz Suś, który jednocześnie podkreślił, 
że Majka Days jest największą imprezą 
sportową w regionie i niezmiernie cieszy 
się z tego, że to właśnie Dobczyce już po raz 
drugi mogą gościć tak wspaniałe gremium 
sportowców. 

Zawodnicy, tuż przed startem, mogli 
usłyszeć również hejnał Dobczyc wygrany 

przez trębaczy Orkiestry Dętej „Dobczyce”.
Trzy zróżnicowane trasy dostarczyły 

pasjonatom kolarstwa nie lada emocji, które 
dodatkowo potęgował fakt, że przecież właśnie 
tu Rafał Majka „kręcił pierwsze kilometry”. 
I to właśnie on dopingował i dodawał otuchy 
zawodnikom będącym na starcie, którzy 
już w pierwszych kilometrach mierzyli się 

z podjazdem pod Skrzynkę. 
Trasy wyścigu zdecydowanie należały do 

wymagających, a najszybciej z ich pokona-
niem poradzili sobie: Dominik Siwiec (40 
km) z czasem 1:12:48, Mateusz Burda (59 
km) z czasem 1:42:37 oraz Piotr Tomana 
(82 km) z czasem 2:15:57.

W miasteczku zawodów na uczestników 
czekały wyjątkowe, pamiątkowe medale, 
ciepły posiłek oraz przede wszystkim Rafał 
Majka, który rozdawał autografy i pozował 
do wspólnych zdjęć. 

Całą imprezę zwieńczyła, odbywająca 
się w przyjacielskiej atmosferze, ceremonia 
dekoracji najlepszych kolarzy w poszczegól-
nych kategoriach. Puchary dla najlepszych 
wspólnie z Rafałem Majką wręczyli przed-
stawiciele samorządu gminy Dobczyce oraz 
powiatu myślenickiego.

Podczas wydarzenia, z inicjatywy Gminy 

Dobczyce, działał Powszechny Punkt Szcze-
pień, z którego w tym dniu skorzystało 21 
osób. Punkt prowadził podmiot leczniczy 
Specjalmed, ten sam, który obsługuje punkt 
przy ul. Podgórskiej.

Wydarzenie Majka Days zorganizowane 
zostało przy wsparciu Gminy Dobczyce, pod 
Honorowym Patronatem Starosty Myśle-
nickiego Józefa Tomala oraz przy wsparciu 
licznych partnerów.

jota
fot. Paweł Stożek
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Ważna informacja dla podatników
posiadających grunty położo-

ne w miejscowościach: Bieńkowice,  
Dziekanowice, Kędzierzynka,  Niezdów, 
Nowa Wieś, Rudnik, Sieraków, Skrzynka, 
Stadniki.

Prowadzona z inicjatywy Starosty 
modernizacja ewidencji gruntów i budyn-
ków objęła m.in. aktualizację informa-
cji o gruntach, budynkach i lokalach. 
Powierzchnie działek ewidencyjnych 
określone zostały z dokładnością do  
1m2. Zmianie mogły ulec również użytki 
gruntowe w działkach. Pomierzonym 
budynkom zostały nadane numery ewi-
dencyjne, a także uzgodnione zostały ich 
funkcje. Zaktualizowane zostały dane 
dotyczące przebiegu granic nierucho-
mości. Modernizacja ewidencji gruntów  
i budynków mogła, więc skutkować zmianą 
oznaczenia (numeracji) oraz powierzchni 
działki, zmianą powierzchni i oznaczenia 
użytków gruntowych, ujawnieniem bądź 
wykreśleniem budynków, lokali, a także 
zmianą ich danych technicznych. 

Prace prowadzone na terenie naszej 
gminy poprzedzone były kampanią infor-
macyjną prowadzoną przez Starostwo,  
a informacje o zmianach były upublicz-
niane i ujawniane w celu weryfikacji 
przez każdego czyjego interesu praw-
nego dotyczą dane zawarte w ewidencji 
gruntów i budynków. Przeprowadzając 
modernizację na podstawie art. 24a usta-
wy Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
Starosta nie ma obowiązku informowania  
o zmianach w ewidencji gruntów każdego 
właściciela z osobna.

W związku z przeprowadzeniem przez 
Starostwo Powiatowe w Myślenicach, 
modernizacji ewidencji gruntów i budynków 
informujemy, że wprowadzone z dniem 
20 marca 2021 r. zmiany powodują obo-
wiązek dla podatników podatku rolnego, 
leśnego, od nieruchomości posiadających 
grunty objęte modernizacją, złożenia 
druków informacji/deklaracji podatko-
wych – bez wezwania organu podatko-
wego w terminie 14 dni od zaistnienia 
okoliczności uzasadniających powstanie 
obowiązku podatkowego.

Dane, wynikające ze zmoder-
nizowanej ewidencji gruntów  
i budynków, które zostały prze-
kazane do Urzędu Gminy Dob-
czyce ze Starostwa Powiatowego 
w Myślenicach, będą podstawą 
do zmiany wymiaru podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego 
za rok 2021.

 Informację, czy po przeprowadzo-
nej modernizacji zmianie uległy zapisy 
w ewidencji gruntów i budynków moż-
na uzyskać w Starostwie Powiatowym  
w Myślenicach, Wydział Geodezji, Kar-
tografii i Katastru, ul. Słowackiego 36, 
w tut. Urzędzie Gminy lub na stronie 
https://portal.myslenicki.pl/e-uslugi/
portal-mapowy .

Podatnicy z obrębów: Bieńkowice, 
Dziekanowice, Kędzierzynka, Niezdów, 
Nowa Wieś, Rudnik, Sieraków, Skrzynka, 
Stadniki w terminie do 22 października 
2021 mogą składać osobiście w Urzędzie 
Gminy pok. 115, pocztą lub elektronicznie 
za pomocą skrzynki ePUAP wypełnio-
ne informacje/deklaracje podatkowe. 
Druki w formie elektronicznej wraz  
z instrukcjami ich wypełnienia dostępne 
są na stronie https://www.podatki.gov.pl/
podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ oraz 
https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce. 

Ponadto informujemy, iż Rada Gminy 
Dobczyce utrzymała stawki podatku od 
nieruchomości na poziomie z roku 2020 
(Uchwała nr XV/122/19 Rady Miejskiej 
w Dobczycach z dnia 27 listopada 2019 
roku w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości). 

W wyniku modernizacji ewidencji 
gruntów i budynków zmianie może ulec 
przedmiot opodatkowania. Ustalając 
wysokość zobowiązań podatkowych 
Burmistrz Gminy  obowiązany jest do 
przyjęcia podstawy wymiaru podatku, 
wykazanej w ewidencji gruntów i budyn-
ków prowadzonej przez Starostwo. Pod-
ważenie tych danych bądź też ich zmiana 
może nastąpić jedynie w postępowaniu 
prowadzonym przed Starostą.

ugim

Grupa kobieca AA „Róża” zaprasza na spotkania

W Dobczycach przy ul. Kilińskiego 4  
(w budynku Starej Biblioteki) od 

lipca działalność rozpoczęła nowa Grupa 
AA „Róża” dla kobiet. Mitingi odbywają się  
w każdą sobotę o godz. 18.

Oprócz tego, już od 2014 roku, nie-
przerwanie działa Grupa AA „Zapora” dla 
wszystkich uzależnionych, pragnących żyć 
w trzeźwości. Mitingi odbywają się w każdy 
wtorek o 18.

Otwarte mitingi, na które mogą przyjść 
inne osoby, dla których trzeźwość własna 
lub bliskich nie jest obojętna, odbywają się 
w drugi wtorek każdego miesiąca. 

Kim są Anonimowi Alkoholicy?
To dobrowolne, samopomocowe grupy 

osób uzależnionych od alkoholu, tworzo-
ne w celu utrzymania trzeźwości własnej 

i wspomagania innych alkoholików w jej 
osiąganiu. Podstawą filozofii grupy jest 
Dwanaście Kroków AA.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we 
wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. 
Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, 
samowystarczalność zapewniają własne 
dobrowolne datki. 

Wspólnota AA nie jest związana z żadną 
sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, 
organizacją lub instytucją, nie angażuje się 
w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani 
nie zwalcza żadnych poglądów.

To wielki sukces i radość, że pojawia się 
u nas taka inicjatywa. 

Zapraszamy do skorzystania z tej moż-
liwości.

Zofia Kozielska
pełnomocnik Burmistrza ds. uzależnień

Nowe pojemniki  
na odpady zmieszane

W październiku i listopadzie Urząd Gminy 
i Miasta Dobczyce przekaże Państwu 

nowe pojemniki na śmieci zmieszane, z któ-
rych będzie można korzystać od nowego roku.

Od 1 lipca 2013r. w całej Polsce funkcjonuje 
nowy system odbierania odpadów, który nakła-
da na gminę obowiązek ich zagospodarowania. 
Obecnie nasze kosze na śmieci są w posiadaniu 
firmy Anbud Sp. z o. o. z Trąbek, która do 31 
grudnia 2021r. świadczyć będzie w naszej gminie 
usługę odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych. Po wygaśnięciu umowy, kosze 
należące do firmy Anbud trzeba będzie zwrócić. 

Samorząd gminy Dobczyce przygotowu-
jąc się do przetargu na kolejny okres odbioru  
i zagospodarowania odpadów komunalnych, 
postanowił więc zakupić kosze na śmieci dla 
mieszkańców i domków letniskowych, dzięki 
czemu proponowane w przetargu kwoty będą 
zawierały jedynie opłatę za odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów.

Wszyscy właściciele nieruchomości zamiesz-
kałych i domków letniskowych, którzy złożyli do 
tutejszego urzędu deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
zostaną wyposażeni w kosze o takiej samej 
pojemności jak te, z których obecnie korzystają. 
Pojemnik ten jest przekazywany właścicielowi 
nieruchomości, który podpisem na specjalnej 
liście potwierdza jego odbiór. Zakupione pojem-
niki posiadają atesty i widnieje na nich napis 
GMINA DOBCZYCE wraz z logo. Pojemniki są 
nowe, w pełni sprawne i będą one przekazane 
Państwu na zasadzie użyczenia. Kosze dostarczy 
do każdej posesji Firma SSI Schafer Sp. z o.o. 
z Warszawy.

Przekazane kosze powinny być utrzymywane 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porząd-
kowym i technicznymi oraz wykorzystywane 
zgodnie z przeznaczeniem tzn. do zbierania 
niesegregowanych odpadów komunalnych.  
W pojemnikach tych nie wolno gromadzić śniegu, 
lodu, gorącego popiołu, żużlu, trawy i gałęzi, 
odpadów z remontów, odpadów wielkogabary-
towych, odpadów niebezpiecznych i odpadów 
w postaci zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego, ani innych odpadów podlega-
jących segregacji. Koszy nie wolno niszczyć, ani 
oddawać do używania osobom trzecim. 

Uszkodzenie mechaniczne pojem-
nika, które spowodowane będzie przez 
firmę odbierającą odpady (np.: przy 
załadunku śmieci) spowoduje wymianę 
pojemnika na koszt przedsiębiorstwa. 
Uszkodzenie mechaniczne pojemnika, 
które spowodowane będzie przez właści-
ciela nieruchomości, na której pojemnik 
się znajduje (np.: poprzez wsypanie do 
wnętrza gorącego popiołu), skutkować 
będzie zakupieniem pojemnika przez 
właściciela nieruchomości we własnym 
zakresie. Proszę zatem o dbanie o pojemnik, 
poprzez jego regularne mycie, konserwację ele-
mentów jezdnych, tak, aby kosze zakupione przez 
Gminę służyły jej mieszkańcom jak najdłużej.

W razie dodatkowych pytań bardzo proszę 
o kontakt z Referatem Gospodarowania Prze-
strzenią i 0chrony Środowiska pod numerem 
telefonu 12 37 21 757, 12 37 21 769.

Uwaga: z nowych pojemników proszę 
korzystać od 01.01.2022r., do 31.12.2021r. 
proszę o używanie koszy firmy Anbud. 
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Na Skwerze Przyjaźni w Parku im. Wła-
dysława Kowalskiego spotkali się we 

wrześniu przedstawiciele gminy Dobczyce 
i gminy Ustka. Spotkanie to było przypie-
czętowaniem partnerstwa obu gmin.

Partnerstwo z nadmorską gminą zawią-
zane zostało we wrześniu 2019 r., jednak 
wybuch pandemii pokrzyżował założenia, 
które odnosiły się m.in. do wymian uczniow-
skich. Dzielące Dobczyce i Ustkę 700 km 

oraz sytuacja w kraju, nie stanęły jednak na 
drodze do zacieśniania partnerskich więzi.

Jednym z przykładów była właśnie 
niedawana wizyta w Dobczycach delegacji 
z gminy Ustka, na czele z wójt Anną Sobczu-
k-Jodłowską. Podczas krótkiego pobytu na 
południu Polski, goście mieli okazję poznać 

regionalną kulturę i tradycję, zasmakować 
w lokalnej kuchni czy zwiedzić dobczycki 
zamek nocą, podczas trwającej wówczas 

„nocy z duchami”.
Symbolicznym przypieczętowaniem 

przyjaźni było odsłonięcie pamiątkowej 
tablicy poświęconej gminie Ustka na Skwe-
rze Przyjaźni oraz pamiątkowe zdjęcie na 

„ławeczce przyjaźni”. Tam też historię tej 

Partnerstwo z Ustką  
przypieczętowane

przyjaźni przywołał burmistrz Tomasz 
Suś. Jak się bowiem okazało, wójt Annę 
Sobczuk-Jodłowską burmistrz spotkał na 
50-leciu Zespołu Szkół w Dobczycach i tam 
zawiązał się pierwszy pomysł współpracy.

Wójt gminy Ustka z sentymentem wró-
ciła wspomnieniami do młodzieńczych lat, 
spędzonych właśnie w gminie Dobczyce, 
gdzie uczęszczała do Zespołu Szkół.

- Gmina Dobczyce to kawał mojej młodości. 

Zawsze z nutką nostalgii wracam do tego 
miasta, bo tutaj spędziłam trochę swojej 
młodości, tutaj poznałam wielu wspania-
łych ludzi i przeżyłam wiele cudownych 
przygód – mówiła Anna Sobczuk-Jodłowska 
z nieukrywanym wzruszeniem.

A jakie są założenia i plany tego partner-

stwa? Zarówno burmistrz, jak i wójt, zwró-
cili uwagę przede wszystkim na wymianę 
dzieci i młodzieży, ale także seniorów oraz 
współpracę rad i organizacji w wymianie 
doświadczeń. Jak podkreśliła wójt Anna 
Sobczuk-Jodłowska - w każdej dziedzinie 
życia możemy się rozwijać, ważne jest tylko, 
aby znaleźć ludzi i chęci, aby to kontynuować.

tekst i fot: jota

Centralna ewidencja  
emisyjności budynków

Od 1 lipca tego roku wszedł w życie obo-
wiązek składana deklaracji dotyczących 

źródeł ciepła i spalania paliw. Złożenie 
deklaracji jest obowiązkowe. 

Obowiązek złożenia deklaracji wynika  
z rozdziału 5a ustawy z 21 listopada 2008r. 
o wspieraniu termomodernizacji i remon-
tów oraz o centralnej ewidencji emisyjności 
budynków.

Do złożenia deklaracji zobowiązany jest 
właściciel lub zarządca budynku, w którym 
znajduje się źródło ciepła (dotyczy to zarów-
no budynków mieszkalnych jak również 
wszystkich innych np. budynki usługowe, 
produkcyjne, garaże itp.) 

Deklarację można złożyć przez Internet 
(strona internetowa Głównego Urzędu Nad-
zoru Budowlanego) – wymagane posiadanie 
profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu 
elektronicznego, lub w wersji papierowej  
w Urzędzie Gminy (druki do pobrania  
w BOK, u Ekodoradcy oraz na stronie inter-
netowej Gminy).

Jeśli źródło ciepła zamontowano przed 
1 lipca 2021r., deklarację należy złożyć do 
końca czerwca 2022r. 

Jeśli źródło ciepła zamontowano po  
1 lipca 2021r. deklarację należy złożyć do 
14 dni od jego uruchomienia.

Od czerwca w Urzędzie Gminy i Miasta 
Dobczyce funkcjonuje Gminny Punkt Kon-
sultacyjno-Informacyjny Programu Czyste 
Powietrze.

W punkcie można uzyskać informacje 
o samym Programie jak również pomoc  
w wypełnieniu i złożeniu wniosku.

Punkt zastał utworzony w pok. 214 i jest 
obsługiwany przez Ekodoradcę. 

ugim

Osiemnaście orkiestr z sześciu powiatów 
zmagało się w ostatni weekend września 

na scenie RCOS w Dobczycach, w ramach 
I Festiwalu Orkiestr Dętych Krakowiacy  
i Górale. Wyniki festiwalu znajdują się 
na stronie MGOKiS Dobczyce – jednego  
z organizatorów Festiwalu.

Więcej o przeglądzie, paradzie orkiestr 
i wynikach w kolejnym numerze Tapety.

Red.
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W sierpniu gościliśmy w słowackiej 
miejscowości Vitanova, gdzie grupa 

z Sierakowa reprezentowała naszą gminę 
na tamtejszych dożynkach. 

A wszystko to za sprawą partnerskiego 
projektu „Świętość i codzienność na pol-
sko-słowackim pograniczu”, który daje nam 

możliwość obcować z tamtejszą kulturą  
i tradycją. 

Nasi partnerzy byli niezwykle gościn-
ni, a dożynki stanowiły ważny święto dla 
całej społeczności tamtejszej gminy. Grupa  
z Sierakowa wystąpiła nie tylko podczas 
tradycyjnej prezentacji wieńców, polskimi 
piosenkami zabawiała przybyłych także po 
oficjalnych uroczystościach.

Udział w dożynkach był możliwy dzięki 
realizacji partnerskiego projektu „Świętość  
i codzienność na polsko-słowackim pograniczu”. 

W ramach tego projektu, realizowanego 
wspólnie przez Gminę Dobczyce, Obec 
Vitanova oraz Obec Cimhova możliwa jest 
wymiana kulturowa, ale także zachowanie 
dziedzictwa kulturowego w postaci przy-
drożnych krzyży i kapliczek. 

W sumie w gminie Dobczyce zreali-

zowane zostały prace konserwatorskie 
przy trzech zabytkowych kapliczkach, trzy 
kolejne przechodzą konserwację na terenie 
partnerskich gmin.

Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze 
środków budżetu państwa za pośrednictwem 
Euroregionu „Tatry”, w ramach Programu 
Współpracy Trnasgranicznej Interreg V-A 
PL-SK 2014-2020.

tekst i fot: jota

Odbudowa mostu to jedno z kluczowych 
zadań inwestycji realizowanej w obrębie 

dobczyckiego zamku. Ma ono na celu nie 
tylko poprawić walory estetyczne całego 
obiektu, ale także zwiększyć bezpieczeństwo 
odwiedzających. To jednak nie jedyne zadanie 
wykonywane w ramach projektu „Zamek  

i wiejska chata - nowa przestrzeń dla kultury 
na polsko-słowackim pograniczu”.

Równolegle wykonywane są prace  
w zamku, których celem jest stworzenie 
nowej przestrzeni dla wydarzeń wystawien-
niczych (stałych i czasowych), koncertowych, 
wykładowych i innych popularyzujących 
regionalną kulturę i tradycje.

Projekt realizowany jest w partnerstwie 
ze słowacką gminą Hladovka, gdzie powstała 
już izba regionalna w tamtejszym urzędzie.

Projekt współfinansowany jest przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze 
środków budżetu państwa za pośrednictwem 
Euroregionu „Tatry”, w ramach Programu 
Współpracy Trnasgranicznej Interreg V-A 
PL-SK 2014-2020.

tekst i fot: jota

Partnerstwo, które buduje i łączyZaawansowane prace  
w dobczyckim zamku

„Z jabłkiem do szkoły” - pod takim hasłem z akcją do szkół ruszyli przedsiębiorcy: Jan Burkat 
firma „Jan”, Krystian Zapalski – właściciel sadów w Jodłowniku i właściciele firmy MASPEX.

Przekazali oni uczniom klas I-III oraz wszystkim przedszkolakom z dobczyckich placówek 
zestawy zawierające 1. kg jabłek, soczek jabłkowy Tymbark oraz mus jabłkowy.

Z taką dawką zdrowych przekąsek dzieci mogą z nową energią rozpocząć rok szkolny. 
sacy

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce 
zarządza przeprowadzenie konsultacji pro-
jektu uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach 
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu 
Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami działalności 
pożytku publicznego na rok 2022.

Konsultacje przeprowadzone zostaną 
poprzez wyrażenie w formie pisemnej opinii 
i uwag przez organizacje i przesłanie drogą 
pocztową na adres UGiM lub pocztą elek-
troniczną na adres jbras@dobczyce.pl albo 
złożone bezpośrednio w Urzędzie.

Program współpracy oraz projekt uchwały 
dostępne są na stronie internetowej Gminy 
Dobczyce. 

ugim
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77. rocznica pacyfikacji Wiśniowej i Lipnika w strugach deszczu…

W piątek 17 września, w rocznicę krwa-
wej pacyfikacji Wiśniowej i Lipnika, 

tradycyjnie zorganizowano w Wiśniowej  
i Dobczycach szereg wydarzeń upamiętnia-
jących tragedię sprzed blisko 77 lat. 

Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. 
w kościele parafialnym pw. św. Marcina  

w Wiśniowej. Następnie na tamtejszym 
cmentarzu parafialnym, przy pomniku 
pomordowanych przez hitlerowców, delegacje 
złożyły wieńce i znicze. Wieńce złożono rów-
nież pod pomnikiem pamięci o żołnierzach 
Armii Krajowej w Glichowie.

Ze względu na pogodę, uroczystości  
w Dobczycach odbyły się nie w Rynku, przy 
symbolicznym Grobie Nieznanego Żołnie-
rza, a w sali widowiskowej Regionalnego 
Centrum Oświatowo-Sportowego.

W auli, w uroczystym apelu, wzięli 
udział przedstawiciele samorządu, służb 
mundurowych, środowisk kombatanckich, 
organizacji pozarządowych oraz biegaczy.

Dyrektor dobczyckiego ośrodka kultu-
ry, Andrzej Topa odczytał rys historyczny, 
opracowany przez historyka, Piotra Przęczka,  
a uczeń Zespołu Szkół w Dobczycach, Norbert 

Worwa odczytał odezwę do wszystkich 
zgromadzonych, po której zabrzmiał sygnał 
odegrany przez trębacza z orkiestry wojskowej. 

Niesprzyjająca aura była także przyczyną 
odwołania XXXVIII Sztafety Szlakiem Walk 
Partyzantów AK i BCh.

Zapisanych do biegu było około 450. 

mieszkańców gminy Wiśniowa i Dobczyce, 
uczniów z okolicznych szkół, strażaków, 
samorządowców, których w tym wyjątko-
wym roku nagrodzono symbolicznie meda-
lami. Uroczystość zakończyła się złożeniem 
wieńcy przy Grobie Nieznanego Żołnierza 
w dobczyckim Rynku. Mimo tego, że bieg 
się nie odbył, sama obecność młodych ludzi 
w Wiśniowej i Dobczycach była wyrazem 
czci dla ofiar wrześniowej pacyfikacji  
w 1944 roku.

W tym roku, do biegu sztafetowego 
zgłoszono: 10 sztafet z młodszych klas szkół 
podstawowych, 9 sztafet ze starszych klas 
szkół podstawowych, 2 sztafety ze szkół 
ponadpodstawowych, 3 sztafety zgłoszone 
przez służby mundurowe (OSP), 4 sztafety 
wystawione przez inne instytucje, 2 pełno-
letnich biegaczy indywidualnych.

Wszyscy zgłoszeni zawodnicy otrzymali 
poczęstunek oraz pamiątkowe dyplomy, któ-
re wręczyli przedstawiciele Organizatorów 
oraz zaproszeni goście.

Nagroda pułkownika Krzysztofa Miękiny 
trafiła do reprezentacji ze Szkoły Podstawowej 
w Kornatce, natomiast nagroda specjalna 

od I Ułana Rzeczypospolitej Polskiej, 
Włodzimierza Brodeckiego - powędro-
wała do Zespołu Szkół im. ks. Józefa 
Tischnera w Dobczycach. 

Puchar dla najmłodszej zgło-
szonej drużyny przypadł w udziale 
reprezentacji Szkoły Podstawowej 
nr 2, złożonej z uczniów klasy III  
i I sportowej.

Organizatorem XXXVIII Szta-
fety Szlakiem Walk Partyzantów 
AK i BCh Wiśniowa – Dobczyce pod 
Patronatem Honorowym Marszałka 
Województwa Małopolskiego Witolda 
Kozłowskiego byli: Gmina Dobczyce, 
Gmina Wiśniowa, Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Dob-
czycach, Gminny Ośrodek Kultury  
i Sportu w Wiśniowej.

Wydarzenie wsparli: LKS Markam 
Wiśniowa-Osieczany, Zespół Placówek 
Oświatowych w Wiśniowej, Starostwo 
Powiatowe w Myślenicach, Małopolskie 
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 

w Krakowie, Maltańska Służba Medyczna 
Oddział Myślenice, Zespół Szkół im. ks. 
Józefa Tischnera w Dobczycach, Specjal-
med, Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy 
Wiśniowa oraz Gminy Dobczyce, Policja.

Organizatorzy serdecznie dziękują 
wszystkim, którzy pomogli w organizacji 
wydarzenia.

oprac. anka
fot. MGOKiS Dobczyce
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Kolorowe stroje, wyjątkowe choreogra-
fie, wspaniałe głosy i muzyka na żywo  

– Zespół Pieśni i Tańca Dobczyce w uroczystym 
koncercie świętował swoje dwudziestolecie.

Jubileuszowy koncert, w dwóch odsłonach, 
odbył się 24 września w auli widowiskowej 
RCOS. Zgromadzona na widowni publiczność 
obejrzała prezentację suit taneczno-wokal-
nych: lubelską, śląską, rzeszowską. Podziwiali 
pieśni i tańce krakowiaków wschodnich oraz 
melodie i pieśni ludowe.

Pomysłodawcą założenia Zespołu  

w 2000r., był Leszek Pniaczek, dyrektor 
ośrodka kultury. Pierwszym choreogra-
fem zespołu była Maria Bobowska, a po 
niej Zespół prowadziły Barbara Chęcińska  

i Emilia Dziewońska. Próby chóru i kapeli 
prowadzili Piotr Suchta, Józef Maniecki  
i Andrzej Topa.

W roku 2006 współpracę z Zespołem podjął 
pan Adrian Kulik, który jest choreografem 
i kierownikiem Zespołu. W roku 2015 do 
kadry dołączyła Paulina Karp – kierownik 
kapeli, a w roku 2018 pani Justyna Łokcik 

– instruktor wokalny.
Dzisiejszy Zespół to 70 osób, które 

wchodzą w skład grupy taneczno-wokalnej 
oraz kapeli.

Zespół koncertuje w kraju i poza jego 
granicami, bierze udział w najważniejszych 
turniejach i imprezach tanecznych w Polsce, 
zdobywając medale i najwyższe miejsca 

Tanecznym krokiem w kolejne dwadzieścia lat
na podiach. Reprezentuje także Dobczy-
ce podczas międzynarodowych festiwali 
folklorystycznych organizowanych w Pol-
sce (Olsztyn, Ostróda, Kraków, Myślenice, 
Dobczyce) oraz poza granicami kraju (Serbia, 
Słowacja, Niemcy, Hiszpania, Portugalia, 
Włochy, Rumunia).

Koncert Jubileuszowy, którego orga-
nizatorami byli: Stowarzyszenie Wspie-
rania Kultury „Charstek” w partnerstwie  
z Gminą Dobczyce oraz Miejsko-Gminnym 
Ośrodkiem Kultury i Sportu w Dobczycach, 

dofinansowany został z budżetu Gminy 
Dobczyce w ramach otwartego konkursu 
w dziedzinie kultury.

tekst i fot: mgokis

We wrześniu we foyer RCOS można było 
oglądać wystawę malarstwa i rysunku, 

której autorami są studentki i studenci Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie: Justyna 
Barzowska, Stanisław Czwartos, Ewa Dzidek, 
Laura Gutowska, Anna Michalik, Karolina 
Żądło, Michał Żądło, Wioletta Żądło. 

Prezentowane prace - to współczesne 

malarstwo figuratywne, a także rysunki stu-
dyjne, stworzone w ramach zajęć na uczelni. 
Wszystkie obrazy i rysunki powstawały na 
przestrzeni ostatnich dwóch lat. Spoiwem 
je łączącym jest zainteresowanie naturą, 
człowiekiem i jego najbliższym otoczeniem, 
a także czerpanie inspiracji ze sztuki dawnej. 

mgokis

Sandra Kiełtyka z Sekcji Wokalnej MGOKiS, 
wyśpiewała drugie miejsce w Festiwalu 

Piosenki Lwowskiej, który odbył się w Kra-
kowie. Wokalistce towarzyszył nasz pianista, 
Daniel Mazurkiewicz. 

Sandra wystąpiłą w koncercie kaureatów, 
podczas uroczystej Gali Piosenki Lwowskiej, 
który odbył się w Teatrze Groteska.
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200 lat Nowej Wsi (cz.5)
Na wiosnę 1945 roku zaczęto organizować 

administrację państwową. Przywróco-
no obszary gmin zbiorowych. Nowa Wieś 
przypadła w skład gminy Siepraw. Powołano 
Milicję Obywatelską - 60 osób na gminę. 
Powiatami zarządzali starostowie oraz 
Komitety Powiatowe PPR. Jednocześnie 
powstawały grupy dywersyjne walczące  
z władzą ludową. W naszej okolicy też dzia-
łała taka grupa, a kierował nią Józef Mika. 
Wszelkie kontakty z działaczami tej grupy 
były surowo karane. Jednym z aresztowanych 

był ksiądz proboszcz z parafii Dziekanowice 
Stefan Muniak, który za udzielenie ślubu 
Franciszkowi Mrozowi i Celinie Drozdowicz 
otrzymał wyrok siedmiu lat pozbawienia 
wolności. Trzech mieszkańców Nowej Wsi 
również było zatrzymanych i więzionych. 
Grupie Miki udało się przetrwać do 1950 
roku, kiedy to wprowadzono do oddziału 
wywiadowcę, który wciągnął wszystkich  
w zasadzkę w przysiółku Górki w Winiarach. 
Po 40-tu latach wszyscy prześladowani- 
bohaterowie wyklęci, zostali rehabilitowani.

W grudniu 1945 roku spłonęła remiza 
strażacka, w której spotykała się młodzież 
i organizowano przedstawienia teatru 
amatorskiego. Budynek spłonął całkowicie, 
uratowano jedynie sikawkę pożarną.

Po wojnie odnowiła działalność Ochot-
nicza Straż Pożarna. Prezesem był Franci-
szek Molendys. Był to człowiek gospodarny 
i rozpoczął gromadzenie materiałów na 
budowę nowego domu wiejskiego, w którym 

byłaby remiza strażacka, świetlica i sklep. 
Od 1952 roku kierownikiem szkoły był 
Tadeusz Panasiewicz. Dzięki jego zaangażo-
waniu udało się mieszkańcom w 1955 roku 
wybudować dom wiejski. Użyto materiałów 
budowlanych zgromadzonych przez OSP, 15 
000 sztuk cegieł wypożyczono od państwa 
Sznajdrów. Kamienie do fundamentów (500 
sztuk) zakupił zespół amatorski utworzony 
przy komitecie szkolnym. Zespół ten liczył 
30 osób i okresie 1951-55 odegrał 20 przed-
stawień w Nowej Wsi, Jankówce, Sieprawiu 

i Dziekanowicach. Za uzyskane 
dochody, oprócz kamieni, kupio-
no także siatkę na ogrodzenie 
budynku szkolnego. Należy 
zaznaczyć, że cała społeczność 
Nowej Wsi zaangażowała się 
przy budowie domu wiejskiego. 
Organizowano dochodowe zabawy 
taneczne, oraz podejmowano 
prace społeczne. Dużą pomocą 
służył prezes Gminnej Spółdziel-
ni w Dobczycach. Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej 
przekazało gotówką na spłatę 
długów oraz przydzieliło okna, 
drzwi i krzesła. 

W 1956 roku umieszczono  
w domu wiejskim sprzęt prze-
ciwpożarowy, zaczął też funk-
cjonować sklep. Największą 
salę przeznaczono na świetlicę,  
a mniejszą na bibliotekę,  
W budynku urządzano zabawy, 
zebrania wiejskie, imprezy szkol-
ne. 5 marca 1955 roku w szkole 
odbyła się akademia żałobna  
w związku ze śmiercią Józefa 
Stalina. W 1956 roku przywróco-
no działalność kółka rolniczego.  
W tym czasie sołtysem wsi był 
Józef Molendys. Przy pomocy 
Funduszu Rozwoju Rolnictwa 
zakupiono na potrzeby miesz-
kańców dużą młocarnię, kosiarkę, 
śrutownik, dwa siewniki, dwie 
kopaczki do ziemniaków i sil-
nik elektryczny. Na przełomie 
1956-57 roku obowiązki sołty-

sa pełnił Henryk Małota, a od 1957 roku 
Michał Pokrywa. Kierownikiem szkoły był 
Stanisław Piechowicz. Jesienią 1957 roku 
panowała  

naszej okolicy epidemia czarnej grypy. 
Zmarło jedno dziecko. W 1958 roku kie-
rownikiem szkoły został Stanisław Dusza. 
Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane  
z Myślenic rozpoczęło rozbudowę szkoły. 
Prace przerwano na okres zimy, a naukę 
przeniesiono do Domu Ludowego. Przewi-
dywano, że prace remontowe będą zakoń-
czone 31 sierpnia, ale dopiero w listopadzie 
pokryto budynek dachówką. 

W lutym 1960 roku dzieci powróciły do 
szkoły. Wtedy też zbudowano przy szkole nowe 
ubikacje, śmietnik, wyremontowano budynek 
gospodarczy i zrobiono 225-metrowe ogro-
dzenie. W 1961r. powołano do życia Ludowy 
Zespół Sportowy. W 1962 roku założono Koło 
Gospodyń Wiejskich, który liczył 22 człon-
kinie. W 1963r., ze względu na silne mrozy, 

przerwano naukę na 14 dni. Zorganizowano 
w szkole drużynę harcerską. W tym samym 
okresie Stanisław Dusza założył Związek 
Młodzieży Wiejskiej. W 1963 roku przygoto-
wano dokumentację dotyczącą elektryfikacji 
Nowej Wsi. W pierwszych dniach stycznia 
1964 roku zaczęto przywozić słupy na stację 
PKP w Wieliczce, a stamtąd samochodami 
przetransportowano je do wsi. Miejscowa 
ludność pokryła koszty przewozu słupów,  
w czynie społecznym kopano doły i ciągnięto 
przewody. Wybrany komitet zadbał o wyży-
wienie i zakwaterowanie ekip elektryków. Na 
każdy dom przeznaczono opłatę 5500- 9500 
zależnie od posiadanego majątku, płatne 
przy podatku przez 4 lata. Przy ostatniej 
racie potrącano od 200 do 500 złotych za 
pracę lub kwatery dla pracowników. Pierw-
szy raz w Nowej Wsi światło zabłysło 30 
czerwca 1964 roku. Poprawiło to stan bez-
pieczeństwa, gdyż używane do tego czasu 
świeczki i lampy naftowe przyczyniały się 
do wielu pożarów. W 1966 roku poświęcono 
nowy Kościół Parafialny w Dziekanowicach.  
W tym też roku przeprowadzono reformę 
szkolną. Uczniowie, którzy ukończyli 14 lat 
do pierwszego lipca, mogli podjąć naukę w 
szkole ponadpodstawowej, pozostali kon-
tynuowali naukę w klasie ósmej. W szkole 
uczyło się 175 uczniów - najwięcej w historii 
szkoły. W 1968 roku dzięki staraniom kółka 
rolniczego wybudowano na Wielkiej Górze 
budynek przeznaczony na sklep. W 1969 
roku z inicjatywy Powiatowego Zarządu 
Kółek Rolniczych w Myślenicach wybudo-
wano magazyn do składowania i sprzedaży 
nawozów sztucznych. W 1970r. wybudowano 
w pobliżu sklepu zbiornik wodny. W tym 
okresie podjęto prace związane z moder-
nizacją dróg we wsi. Na Granicy pomiędzy 
Nową Wsią i Dobczycami zaczęto budować 
Zakład Uzdatniania Wody, gdzie wielu miesz-
kańców okolicznych miejscowości znalazło 
pracę. Kierownik szkoły zorganizował zespół 
taneczny dla młodzieży pozaszkolnej, który 
liczył 20 osób. Wystąpił on na Wojewódzkim 
Turnieju Gromad i zajął pierwsze miejsce. 
Strażacy corocznie przygotowywali jasełka 
dla mieszkańców wsi i gminy. W 1971 roku 
doprowadzono do szkoły telefon. W 1973 
roku Stanisław Dusza wyprowadził się do 
Gdowa. Dyrektorem szkoły została Teresa 
Piotrowska. Lekcje religii odbywały się  
w domu prywatnym, dlatego w latach 1976-
1977 na Wielkiej Górze zbudowano salkę 
katechetyczną. Większość prac wykonali 
mieszkańcy wsi w czynie społecznym.

W 1976r. wykonano szosę asfaltową przez 
Sieraków do Nowej Wsi i od 1977r.  zaczął  
kursować autobus PKS na trasie Dobczyce-

-Dziekanowice- Nowa Wieś. 16 października 
1978r. został wybrany papieżem kardynał 
Karol Wojtyła. W czerwcu 1979r. przybył 
on po raz pierwszy do Polski. Młodzież ze 
wsi wybrała się na pieszą pielgrzymkę do 
Krakowa, gdzie na Błoniach Jan Paweł II 
odprawiał mszę święta. Dorośli wzięli udział 
w pielgrzymce organizowanej przez parafię, 
a kilku strażaków z wiejskiej OSP pełniło 
służbę porządkową na Błoniach.

Bogusława Suder 
SP w Nowej Wsi
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wspomnienie

Pamiętamy przede wszystkim Jej uśmiech, 
jej radosne oczy. Jej zapał, kiedy opowiadała 

o swoich pasjach – między innymi o poezji 
i bursztynach. Pamiętamy Jej determinację 
w działaniach na rzecz pokoju. Pamiętamy…

Grażyna Trzeciak – w naszym mie-
ście mocno utożsamiana jest z Zespo-
łem Szkół, w którym uczyła języka  
niemieckiego. Uczyła także miło-
ści do drugiego człowieka, szacun-
ku do innych, wdzięczności za to, że 
możemy żyć w czasach pokoju. Z Jej  
inicjatywy młodzież Zespołu Szkół orga-
nizowała obchody Światowego Dnia Poko-
ju. Pani Grażyna zapraszała do udziału  
w tych spotkaniach dzieci z pobliskich 
szkół podstawowych. Wszyscy chętnie 
opowiadali o tym, jak widzą pokój, two-
rzyli żywą mandalę. Spotkaniu temu 
towarzyszył także powiatowy konkurs 
plastyczny, konkurs literacki.

O tym, że pokój na świecie, tolerancja 
i wolność są ważne, Grażyna Trzeciak 
przekonywała młodych ludzi opowia-
dając historię swoich rodziców, którzy  
przeżyli tragedię wojny. Podkreślała, że 
przeżycie wojny to jedno, ale emocjonalne  
okaleczenie, jakie pozostawia wojenna 
trauma, to bagaż na wiele lat. Ona sama, 
w czasach stanu wojennego, pomagała 
osobom, których bliscy zostali internowani.  
Była współzałożycielką studenckiego Punktu 
Pomocy Charytatywnej dla Rodzin Osób  
Internowanych. 

Dużo później, kiedy już była wychowaw-
cą i nauczycielem, przekazywała swoim 
uczniom prawdę o tym, co powinno być dla 
nich ważne w życiu. Angażowała się w akcje 
społeczne i kulturalne, zachęcała swoich 
wychowanków do działania na rzecz innych, do  
zmieniania swoich małych światów,  
małych ojczyzn, które powoli zmieniać będą 
rzeczywistość wokół nich.

Swoją wychowawczynię, panią od niemiec-
kiego, wielu absolwentów do dzisiaj wspomina 
ciepło: podkreślają, że lekcje były nie tylko 
nauką języka obcego, ale także wyjątkową  
przygodą, podróżą, do której Pani Grażyna 
zapraszała swoich uczniów. 

Kiedy rok temu okazało się, że Graży-
na Trzeciak zmaga się z poważną chorobą  
i potrzebuje pomocy, Jej przyjaciele, Jej wycho-
wankowie bardzo szybko się zorganizowali 

i zaangażowali w zbiórkę na leczenie. 
Niestety, choroba okazała się silniejsza…
Moje spotkania z Panią Grażyną sięgają 

czasów, kiedy pracowałam w Gazecie Kra-
kowskiej. Dzwoniła, informowała, zapraszała 

– zawsze, obok tematów organizacyjnych, 
poruszałyśmy wiele innych. Opowiadała  
o swoich uczniach, o tym jak wspaniale jest 
pracować z młodzieżą, jak się w tym spełnia. 
Rozmawiałyśmy o swoich pasjach, o swoich 
fascynacjach. Pani Grażyna zawsze z tym 
swoim charakterystycznym uśmiechem, 
który tak bardzo będzie mi się z Nią kojarzył.

Grażyna Trzeciak spoczęła na cmentarzu 
na Rakowicach w Krakowie. 

Za swoją działalność na rzecz wolności, 
została odznaczona Krzyżem Wolności 
i Solidarności. Ten, na ręce Mamy Pani 
Grażyny, przekazano już pośmiertnie,  
w czasie pogrzebu.

Anka Stożek
fot. ze zbiorów prywatnych

Radosne serc naszych brzmienie i duma, 
i zamyślenie gromadzą nas w tę godzi-

nę, społeczność szkolną – rodzinę. To nasz 
Patron dał nam ku temu powody, dziś już 
mówimy o Nim: błogosławiony!”. 

Tymi słowami rozpoczęliśmy świętowa-
nie Dnia Beatyfikacji Patrona naszej szkoły 

– Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
 13. września o godz. 8:00 wybrzmiał 

pierwszy dzwonek, dla nas tak wyjątkowy. 
Z entuzjazmem przystąpiliśmy do wyko-
nania laurek i znaczków z symbolami 
błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, 
przypomnieliśmy znaczenie nauki płyną-
cej z „ABC Społecznej Krucjaty Miłości”, 
której potrzeba współczesnemu światu.  
Z wiarą, która góry przenosi, miłością, 
która wszystkich jednoczy i nadzieją, która 
nigdy nie zawodzi staramy się najlepiej jak 
potrafimy postępować według wskazówek 
naszego Patrona na co dzień i nieść je innym.

 O godz. 11:00 w towarzystwie naszych 
gości, zgromadziliśmy się na uroczystym 
apelu. „Serce oddać chciał ojczyźnie, serce 
piękne, czyste, nawet Boga umiał kochać, 
ludziom miłość dał” - te ważne słowa hym-
nu naszej szkoły zarysowały postać godną 
naśladowania. Potrzebę dążenia do zgody, 
współpracy i jedności. Wyrazem tego stało 
się wspólne wzniesienie przygotowanego 
przez uczniów klas starszych portretu 
naszego Patrona, jako świadectwo godnego 
i dumnego wdrażania Jego słów w nasze 
działania.

Małgorzata Mistarz
Paulina Sikora

Orędowniczka pokoju  
– odeszła Grażyna Trzeciak

Ja wam mówię: 
„Czas to miłość”

We wrześniu w dobczyckim Zespole Szkół, po dość długiej prze-
rwie, spowodowanej pandemią koronawirusa i zdalną nauką, 

już po raz 49. odbywała się Akcja Honorowego Krwiodawstwa. Do 
oddania krwi  zgłosiło się 38 osób, a krew oddało 31 - zebrano 13,95 
litrów krwi. Podczas 49 dotychczasowych akcji oddawania krwi  
w ZS zebrano łącznie 933 litry tego bezcennego płynu.

 - Uczniowie „Tischnera” kolejny raz udowadniają, że nieobce 
jest im współczucie, życzliwość oraz poczucie odpowiedzialno-
ści; oddając krew ratują ludzkie życie i zdrowie – podsumowuje 
Ewa Mikołajczyk, która od lat sprawuje opiekę nad AHK wraz  
z Jackiem Mikołajczykiem i Danutą Ścibor. – Cieszy nas tak liczny 
udział i ogromne zaangażowanie młodzieży, dziękujemy wszystkim 
krwiodawcom i zapraszamy na kolejną AHK, która odbędzie się  
w  grudniu br. w naszym ZS.

oprac.  bd
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Anegdoty o sławnych 
ludziach (26)

Kalafior smażony
kalafior, 
tłuszcz, 
mąka, 
2 jajka, 
bułka tarta,
sól, cukier, ocet do smaku

Kalafior oczyścić i opłukać w lekko 
zakwaszonej octem wodzie.

Włożyć go do wrzącej, osolonej wody  
z dodatkiem cukru, ugotować bez przykrycia 

Miękki kalafior wyjąc z wody, podzie-
lić na cząstki, posypać mąką, panierować  
w rozmąconych jajkach i bułce tartej, kłaść 
na silnie rozgrzany tłuszcz, zrumienić ze 
wszystkich stron 

Następnie dosmażyć kilka minut na 
małym ogniu.

Smacznego życzy Teściowa

Porada: gdy gotujesz kalafiory, brokuły, 
szparagi, brukselkę czy kapustę, dolewaj 
do wody 2 łyżki mleka. 

To zmniejszy utratę witamin podczas 
gotowania. 

Z przepisów Teściowej

Potrójny książę: z racji pochodzenia  
i metropolita krakowski – kardynał Adam 
Stefan Sapieha, skaleczył się w palec. Operacja 
opatrzenia palca wymagała asysty; niestety, 
desygnowanemu do tej funkcji księdzu Sie-
dleckiemu na widok krwi zrobiło się słabo.

- Jest ksiądz zwykłą babą! – fuknął, 
potrząsając kontuzjowanym palcem książę 
kardynał.

- Ależ Wasza Eminencjo – oburzył się 
podwójnie blady ksiądz – Ja zemdlałem 
widząc, że krew Waszej Eminencji nie jest 
błękitna!

Pewnego dnia monsignor Martin, pre-
fekt Domu Papieskiego, przyniósł Pawłowi 
VI różaniec do poświęcenia, wyjaśniając:

- Ojcze Święty, on jest złoty.
- To dobrze – odpowiedział Paweł VI- 

wobec tego błogosławieństwo lepiej przylgnie.

W hiszpańskiej Avili, gdy szum czyniony 
przez rozradowane zakonnice stawał się 
już wprost nie do zniesienia, Jan Paweł II 
wypalił:

- Te siostry, które ślubowały milczenie, 
hałasują tu najgłośniej.  

C.F. 

Rokoko – ramy czasowe: 
XVIII wiek

Prekursor: Antoine Wat-
teau

Główne cechy malarstwa: 
zmysłowość, 

wdzięk, 
frywolność, 
dekoracyjność, 
kameralność, 
zamiłowanie do egzotyki, 
m.in. moda na japońszczyznę 
i chińszczyznę, 
motywy mitologiczne.

Najwybitniejsi przedsta-
wiciele:

Antoine Watteau, Fran-
cois Boucher, Jean-Honoré 
Fragonard.

C.F.

Skarby malarstwa europejskiego (5)
style, epoki, kierunki

Moje portrety w Ispinie
W Galerii Ispiny odbył się wernisaż 

wystawy „Moje portrety” autorstwa 
Sebastiana Sąsiadka. 

Wśród prezentowanych prac znala-
zły się portrety i autoportrety wykonane  

z wykorzystaniem różnorodnych technik: 
farb akrylowych, węgla, kredek, ołówka  
a nawet pisaków i mazaków.

Sebastian Sąsiadek pochodzi z Rzeszo-
wa, jest absolwentem Liceum Plastycznego 
w Rzeszowie oraz studiów na kierunku 
wychowania plastycznego Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Krakowie. 

Dyplom uzyskał w pracowni akwaforty 
prof. Andrzeja Bębenka. Obecnie mieszka 
i pracuje w Londynie. Obok malarstwa  
i rysunku pasjonuje się także fotografią  
i podróżami.

Inspiracją dla jego prac 
jest fascynacja otoczeniem 
oraz studium nad złożonością 
natury ludzkiej. 

Na wystawie znalazły się 
prace, w których autor stara 
się oddać uchwycone emocje, 
cechy charakteru i nastroje 
portretowanych osób, skupiając 
się na jakimś wybranym przez 
siebie szczególe. To zaintere-
sowanie człowiekiem, próba 
dogłębnego poznania siebie 
i innych powoduje, że autor 
umiejętnie steruje naszą uwagą, 
kierując ją na wybrane przez 
siebie detale.

Zdecydowana kreska  
i oszczędne operowanie kolo-
rem jest jak światło reflektora, 
które kieruje nasze spojrzenia 
w pożądanym przez autora 
kierunku. Zafascynowani obser-
wujemy, że człowiek nie jedno 
ma imię, bo ten sam model 
ukazany w różnych ujęciach 
wydaje się nam zupełnie inną 
osobą. Zmienia się ekspresja  
i siła wyrazu. Zmienia się także 
percepcja i nasza interpretacja, 
lecz ciągle mamy do czynienia 

z tym samym człowiekiem i dzięki temu 
poznajemy jego wewnętrzne bogactwo.

Wystawę prac Sebastiana Sąsiadka można 
oglądać do końca roku. Serdecznie Państwa 
zapraszamy i zachęcamy do zapoznania się 
z twórczością tego artysty!

Iwona Urbaniak
fot. ze zbiorów Ispiny
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z kart historii

Uczniowie nie rozpoczęli nowego roku 
szkolnego w dniu 1 września 1939 roku. 

W tym dniu wybuchła II wojna światowa,  
a na Dobczyce spadły pierwsze bomby.

Od 3 do 5 września w budynku szkoły 
stacjonował sztab wojskowy X Brygady 
Kawalerii pod dowództwem płk. Stani-

sława Maczka. Dopiero 12 września udało 
się rozpocząć naukę. Z powodu wypadków 
wojennych do szkoły przyszła mniejsza ilość 
uczniów niż zwykle. Część z nich uciekła  
z rodzicami na wschód w obawie przed armią 
niemiecką i nie zdążyła powrócić. Kilkoro 
dzieci zginęło w czasie bombardowania. 

Na mocy zarządzenia władz okupacyjnych 
15 listopada 1939 roku uczniowie żydowscy 
zostali wydaleni ze szkoły. Nastąpiły zmiany 
w programach nauczania. Literatura polska, 
historia i geografia były przedmiotami zaka-
zanymi. Zezwolono jedynie na nauczanie 
rachunków, czytania i pisania. Mimo tego 
uczniowie z tamtych czasów wspominają, 
że nauczyciele przemycali na lekcjach treści 
niedozwolone przez okupanta. Wycofano 
dotychczas używane podręczniki. Nauczyciele 
korzystali z wydawanych przez Niemców po 
polsku czasopism „Ster”, które docierały do 
szkoły ze znacznym opóźnieniem. 

W 1941 roku szkoła nie dostała druków 
świadectw na zakończenie roku szkolnego. 
W związku z tym kierownictwo szkoły wyda-
ło polecenie nauczycielom, aby odczytali 
uczniom wyniki klasyfikacji. Lekcje odby-
wały się nieregularnie. Przerwy w nauce 
były spowodowane brakiem opału, ciepłej 
odzieży i żywności, a także częstym zajmo-
waniem budynku przez wojsko niemieckie. 
Żołnierze niemieccy mieli bazę w szkole 
już w roku szkolnym 1940/41. W lecie 1944 
roku w budynku szkoły stacjonowało 40. 
żołnierzy Wehrmachtu, którzy zarekwiro-
wali większość pomieszczeń. Z tego powodu  
w ostatnim roku wojny nauka odbywała 
się w 4 salach na trzy zmiany. W okresie 

W starej szkole, cz. VI
okupacji posiedzenia Rady Pedagogicznej 
odbywały się rzadko, a sprawozdania z nich 
były lakoniczne i zawierały mało informacji. 

Po wojnie budynek i wyposażenie szkoły 
były zniszczone, brakowało ławek, pomocy 
naukowych, podręczników. Nauczycielka 
Stanisława Zając zmuszona była wypożyczać 

pomoce do nauczania biologii od lekarza, 
doktora Szwedowskiego. Remont wymagał 
dużych nakładów. 

W 1946 roku odnowiono sale szkolne.  
W 1957 roku przeprowadzono remont budyn-
ku i otoczenia. Wybudowano nowe piece,  
a teren szkoły otoczono siatką. Dzieci były 
na ogół biedne i niedożywione, niektóre  
z nich straciły rodziców. Do szkoły przycho-
dziły dary z organizacji UNRA, które były 
przydzielane najuboższym uczniom, sierotom  
i półsierotom. Szkoła otrzymywała przydział 
tranu, który był rozdawany dzieciom. Andrzej 
Piekarz z Kanady przysłał ołówki, zeszyty, 
linijki dla dobczyckich uczniów.

Działalność oświatowo-wychowawcza 
opierała się na ideologii marksistowsko-

-leninowskiej.
W 1950 roku długoletnia dyrektorka 

szkoły, Eugenia Wątorek została zwolniona 
za niepoprawność polityczną. Od września 
1950 roku szkołą kierował Bronisław Janicki, 
a od 1965 roku Jan Muniak.

Nowy budynek szkolny przy ulicy Par-
kowej oddano do użytku w lutym 1962 roku. 
Przeniesiono tam 11 klas. W starej szkole przy 
ul. Jagiellońskiej nadal uczyły się jedynie 
4 klasy. Mieściły się tam także pracownie 
zajęć technicznych. Z dwóch pomieszczeń 
w tym budynku korzystało utworzone  
w 1962 roku Technikum Elektryczne, które 
nie miało własnej bazy lokalowej. Uczniowie 
zdobywali tu zawodowe kwalifikacje na 
warsztatach szkolnych, natomiast piwnice 
udostępniono na magazyn materiałów nie-
zbędnych do szkolenia uczniów Technikum 
Elektrycznego. 

Przez krótki okres czasu uczyli się tu 
także uczniowie dwuletniej Zasadniczej 
Szkoły Rolniczej. Od czerwca do grudnia 
1971 roku w budynku szkoły funkcjonowała 
Miejska Biblioteka Publiczna, przeniesiona 
tu na czas remontu. 

W dniu 10 października 1972 roku Pre-
zydium Powiatowej Rady 
Narodowej przekazało 
budynek szkoły i działkę 
Wojewódzkim zakładom 
Sprzętu Naprawczego 

„Chirana” w Krakowie. 
W obiekcie naprawiano 
sprzęt medyczny i szkolo-
no uczniów Policealnego 
Studium Zawodowego  
o specjalności elektronika 
medyczna.

W 1973 roku prze-
kształcono szkoły podsta-
wowe w zbiorcze szkoły 
gminne. Budynek przy 
ulicy Parkowej nie mógł 
pomieścić tak dużej liczby 
uczniów. Po wielu stara-
niach rodziców i nauczy-
cieli w sierpniu 1983 roku 
zakłady „Chirana” udostęp-
niły jedną salę na potrzeby 
szkolnictwa podstawo-
wego, a w 1991 roku na 
mocy decyzji Wojewody 
Krakowskiego zwróciły 
budynek Gminie Dobczy-
ce. Po przeprowadzeniu 

remontu do budynku wrócili uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Dobczycach. Klasy 
1-3 uczyły i się w „starej szkole” do czerwca 
2017 roku. 

Od 1 września 2009 roku do 31 sierp-
nia 2012 roku z budynku korzystali także 
uczniowie Szkoły Muzycznej. Po reformie 
szkolnictwa w 2017 roku i zlikwidowaniu 
gimnazjów „stara szkoła” przestała służyć 
celom edukacyjnym. 

W 2019 roku rozpoczął się gruntowny 
remont budynku. Odbudowano drewnia-
ną wieżyczkę, zniszczoną podczas pożaru 
w 1933 roku. Budynek przystosowano do 
potrzeb niepełnosprawnych. 

Od października 2020 roku w pięknie 
wyremontowanym wnętrzu funkcjonuje 
Środowiskowy Dom Samopomocy. Na 
renowację czeka zabytkowa elewacja wraz 
z wieńczącą frontową ścianę attyką z histo-
rycznym napisem „SZKOŁA MIEJSKA 1892”, 
który świadczy o przeszłości tego budynku. 

Serdecznie dziękuję dyrekcji Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Dobczycach za udo-
stępnienie protokołów z posiedzeń Rad 
Pedagogicznych oraz p. Monice Kubickiej 
z archiwum UGiM Dobczyce za informacje 
na temat zakładów „Chirana”.

Elżbieta Polończyk-Moskal 

Zdjęcie: Na szkolnym podwórku, rok 1960. 
Siedzą od lewej: Maria Żuławińska, Maria 
Kozarzewska, Stanisława Zając, Maria Kośmider, 
Julia Janicka, kierownik szkoły Bronisław 
Janicki, Maria Bergel, Józefa Żuławińska, 
Jadwiga Lichoniewicz, Anna Polończyk. Stoją: 
Adolf Kubicki, Zofia Guzik, Helena Polończyk.
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Zlot na Suchej Polanie
Od wielu lat w rocznicę bitwy oddziałów 

partyzanckich AK i BCh z oddziałami 
armii niemieckiej w tzw. „Bitwie pod Łysiną” 
organizowany jest zlot upamiętniający to 
wydarzenie. 

Zlot ten odbywa się na Suchej Polanie, która 
leży na przełęczy pomiędzy Kamiennikiem 

a Łysiną w Beskidzie Makowskim. Czemu 
akurat na tej polanie? W tym miejscu 
oddziały partyzanckie w czasie wojny miały 
bazę, gdzie bytowali, odbywały się zbiórki, 
szkolenia i ćwiczenia, a nawet uczestniczono 
w mszach polowych. 

We wrześniu 1944r. w wyniku 

wcześniejszych potyczek z partyzantami 
w okolicach Pasma Lubomira i Łysiny, 
Niemcy postanowili zaatakować bazę na 
Suchej Polanie. 

W wyniku przeważającej siły przeciw-
nika partyzanci zmuszeni byli wycofać się 
w pobliskie lasy. W odwecie za poniesione 
straty Niemcy, swoim sposobem, spacyfiko-
wali okoliczne wsie m.in. Lipnik i Wiśniową 
zabijając wielu ich mieszkańców i paląc ich 
domostwa. 

W tym roku w celu upamiętnienia tych 
wydarzeń odbył się XXXI Małopolski Zlot 
Śladami Walk Partyzanckich, w którym 
uczestniczyli przedstawiciele instytucji  
i szkół z okolicznych miejscowości wraz  
z pocztami sztandarowymi oraz turyści. 

Uroczystość rozpoczęła się wręczeniem 
odznaczeń, po czym odbyła się msza polo-
wa, apel poległych i złożenie wiązanek pod 
pomnikiem partyzantów. 

Po oficjalnych uroczystościach był poczę-
stunek w postaci grochówki wojskowej  
i bigosu myśliwskiego oraz kiełbasy z ogniska. 

Dodatkową atrakcją była rekonstrukcja 
potyczki partyzantów z oddziałem niemieckim. 

Pomimo zachmurzenia i zimnego wiatru 
na uroczystości zjawiło się dużo gości. 

Jacek Kozubek
fot. Jacek Kozubek

W salonie pani Dulskiej
Salon Dulskiej, wzorowany na sztuce Zapol-

skiej, znalazł swoje miejsce w Czytelni 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach. 
To tam, na jeden wieczór, zagościły sceny 
z „Moralności pani Dulskiej”, która była 
lekturą tegorocznego Narodowego Czytania.

Do wspólnej lektury po raz kolejny 
zaprosiło mieszkańców gminy trio: KAT 

Dobczyce, Stowarzyszenie Sympatyków  
i Absolwentów ZS w Dobczycach i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Dobczycach.

Z tekstem i z interpretacją radzili sobie 
przedstawiciele instytucji, szkół, stowarzy-
szeń z gminy. W tym roku dostali za zadanie 
opracować jedną lub dwie sceny z dramatu 
Zapolskiej.

Do wspólnego czytania, obok przedsta-
wicieli organizatorów, zasiedli: SP nr 1, SP 
nr 2 z Dobczyc, Stowarzyszenie Granica, 

Stowarzyszenie Gościniec Kornatka, Sto-
warzyszenie Piramida Działań, Zespół 
Szkół w Dobczycach reprezentowany przez 
uczennice tej szkoły, Stowarzyszenie Ispina 
Dobczyce, zaproszeni do czytania przez 
Miejską Bibliotekę w Dobczycach czytelnicy 
dobczyckiej książnicy.

Nie zabrakło muzyki, doskonałego 

humoru. W prezencie od organizatorów 
uczestnicy otrzymali… udział w sesji zdję-
ciowej. Oczywiście w salonie i w kostiumach.  
A o te zadbali wszyscy, którzy za czytanie 
byli odpowiedzialni. 

Za rok – „Ballady i romanse” Adama Mic-
kiewicza. I już dzisiaj zapraszamy państwa 
do śledzenia stron organizatorów, którzy 
przygotowują niespodziankę. 

KAT Dobczyce
fot. Paweł Stożek

VII Edycja Akcji Zostań Super Czytelni-
kiem 2021 dobiegła końca.
Akcja trwała od marca do sierpnia, 

ale jeszcze nieliczni odbierają nagrody.   
W tym roku do uzyskania tytułu Super 
Czytelnika wystarczyło zebrać 8 naklejek  
w ciągu minimum czterech miesięcy. Karty 
z naklejkami można było złożyć w biblio-
tece i jeszcze tego samego dnia odebrać 
dyplom i nagrody. Wśród nich znalazły się 
długopisy, piórniki, notesy, kolorowe torby  

z logo biblioteki i oczywiście medal! Akcję 
ukończyło w tym roku 390 osób. Zazna-
czyć należy, że był to trudny czas pandemii  
i dostęp do biblioteki i książki mógł być  
w tym czasie ograniczony. Jednak, kto bar-
dzo chciał, to się postarał i ukończył akcję 
z powodzeniem.

Organizatorem akcji była Miejska Biblio-
teka Publiczna, a patronat nad akcją spra-
wował Burmistrz Tomasz Suś. 

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym. 
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sport

Ogromnym zainteresowaniem cieszą się 
wyjazdy z Klubem Kulturalnego Kibica, 

który działa przy bibliotece w Dobczycach. 
Od początku wakacji w wyjazdach wzięło 
udział 413 osób. 

Razem przezywamy stadionowe emocje, 
cieszymy się i smucimy. Przy tym wszyst-
kim staramy się pamiętać o kulturze na 

stadionie oraz o tym, że mimo różnych 
sytuacji warto panować nad swoimi emo-
cjami. Na wyjazdy z KKK można zapisywać 
się w bibliotece – na stronie internetowej 
biblioteki jest specjalny dział poświęcony 
klubowi i wyjazdom (biblioteka.dobczyce.
pl). Klub ma także swój fanpage. 

Na wyjazdy można udać się całą rodziną, 

Aktywne tygodnie KKK
dzieci można zapisać także indywidualnie, 
przy młodszych dzieciach do lat 9 wskaza-
ny opiekun dorosły. Zachęcamy także do 
wypożyczania w bibliotece bogatego zasobu 
literatury sportowej. 

Na początku 2022 r. klub będzie prze-
żywał 10-lecie, z tej okazji trwa konkurs dla 
najmłodszych kibiców – można do niego 

dołączyć w każdej chwili. Dzieci zbierają za 
wyjazdy specjalne naklejki, poza tym podczas 
każdego wyjazdu losujemy drobne fanty, za 
które dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. 
Zapraszamy do wspólnego kibicowania! 
Kolejny wyjazd w przedostatni weekend 
października, zapisy od połowy miesiąca.

Koordynatorzy KKK

Tony dobra w Lenartówce!
W gościnnej Lenartówce, Rada Społeczna 

przy Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Dobczycach, Stowarzyszenie Granica  
i biblioteka zorganizowały Charytatywny 
Piknik Dla Iwony, podczas którego zebrano 
na rzecz Wolontariuszki biblioteki – Iwony 
Rybiec kwotę 10254,00 zł! 

Podczas pikniku odbyła się licytacja fan-
tastycznych fantów, loteria, występ zespołu 
CAS „Renesans” oraz duetu: Małgorzata 
Molendys i Marek Cieślak.

Chcemy wyrazić wdzięczność za tę 
wspaniałą inicjatywę. Nasze podziękowanie 
niech wyląduje w sercach członków Rady 

za znakomicie działa przy naszej bibliotece. 
Szczególnie wyrazy wdzięczności skła-

damy na ręce Krystyny Zając i Ryszarda 
Litworowskiego, którzy koordynowali to 
wspaniałe wydarzenie. Zatroszczyli się  
o każdy szczegół Pikniku. Przez wiele 
tygodni pośredniczyli między tymi, którzy 
chcieli przekazać swoją pomoc w różnorodny 
sposób, a głównie przez przekazane fanty 
do wylosowania i licytacji. 

Nie sposób zapomnieć o Małgorzacie 
Zbrożek ze Stowarzyszenia „Granica”, która 
nie tylko udostępniła miejsce, ale zadbała 
także o rodzinny klimat spotkania. 

W czasie „Pikniku” Rada Społeczna dała 
odczuć, jak bardzo dba o to, by rozsiewać 
dobro. Z jej inicjatywy po raz pierwszy 
przyznano statuetkę „Anioła Bibliotecznego”. 
Ten tytuł otrzymali Małgorzata Molendys 
i Marek Cieślak, za to że wielokrotnie, 
bezinteresownie dzielą się swoimi darami 

– talentami muzycznymi podczas wielu 
imprez charytatywnych i nie tylko. 

Dziękujemy także wszystkim sponsorom, 
którzy przekazali fanty na piknik.

Akcja pomocy Iwonie trwa nadal i zachę-
camy, by się w nią włączyć. To nie tylko 
akcje na stronach, których adresy podaje-
my poniżej, ale także kolejne koncerty. Na 
najbliższy zapraszamy już 2 października 
do Hotelu Dobczyce. Szczegóły na plakacie 
(patrz. następna strona).

MBP
www.siepomaga.pl/iwona-rybiec

www.facebook.com/groups/zalicytujdlaiwonki

Na kortach AT Masters Radom WALECZNE 
ORŁY w składzie: Natalia Bugaj, Tosia 

Gaweł, Agata Kaczmarczyk, Maciej Koszut, 
Bartosz Bodura, Józef Piwowarczyk pod 
czujnym okiem trenera Grzegorza Koska, 
wywalczyły awans do Wielkiego Ogólno-
polskiego Finału Kinder Joy of moving 
Tenisowej Talentiady PZT 2021.

W konkurencjach sprawnościowych udało 
nam się prześcignąć aż 6 drużyn m. in. z Kielc, 
Łomży, Radomia i Warszawy. Szczególne gratu-

lacje dla naszej zawodniczki Natalii Bugaj, która 
zajęła 2. miejsce wśród wszystkich dziewczynek 
w rzucie w dal piłką tenisową! Młodzi zawodnicy 
wywalczyli awans do ostatniego, dwudniowego 
etapu zawodów. Warto podkreślić, że w finale 
Talentiady klub z Dobczyc jest jedynym, który 
zakwalifikował się z Małopolski. 

Wyjazd młodej reprezentacji na półfinałowe 
rozgrywki w Radomiu, wsparła Gmina Dobczyce.

źródło: TENIS PRO Dobczyce
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